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OBČINA LENART                           

Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.
Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/720-73-52

Številka: 3505-2/2013
Datum:   27.05.2016

      POSEBNE STROKOVNE PODLAGE 

ZA STANOVANJSKE ZGRADBE V RADEHOVI

(Biro Lenart, štev. 15L/15, december 2015)

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart

GRADIVO PRIPRAVILA: Biro Lenart in Občinska uprava Občine Lenart

NOSILEC:   mag. Vera Damjan Bele

  

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11) in drugega odstavka 9.
člena Odloka o prostorskih ureditvenih v Občini Lenart (Ur. list RS, št. 2/01, 74/04 in MUV št.
24/05,  35/07,  9/10  -  obv.  razlaga,  8/11  -  obv.  razlaga  in  5/14),  se  sprejme  predlog  Sklepa  o
sprejemu Posebne strokovne podlage za stanovanjske zgradbe v Radehovi, ki jih je pod štev.
15L/15, december 2015, izdelal Biro Lenart,  kot je predložen.



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11) in drugega odstavka 9.
člena Odloka o prostorskih ureditvenih v Občini Lenart Lenart  (Ur. list RS, št. 2/01, 74/04 in
MUV št. 24/05, 35/07, 9/10 - obv. razlaga, 8/11 - obv. razlaga in 5/14),   je Občinski svet Občine
Lenart na ____. seji dne _______   sprejel 

SKLEP

o sprejemu Posebne strokovne podlage za stanovanjske zgradbe v Radehovi

(Biro Lenart štev. 15L/15, december 2015)

1.

S tem sklepom se sprejmejo  Posebne strokovne podlage za stanovanjske zgradbe v Radehovi,
ki jih je pod štev. 15L/15, december 2015, izdelal Biro Lenart.

2.

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in
Koroške regije. 

Številka: 3505-2/2013 
Lenart v Slovenskih goricah, dne _________ 2016

 
      Župan

                                                                                 mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.



OBRAZLOŽITEV :

Posebne strokovne podlage,  ki jih je za investitorje Darka, Franca in Marije Golob, Sveta
Trojica  v  Slovenskih  goricah,  izdelal  Biro  Lenart,  obravnavajo  predvideno  individualno
stanovanjsko gradnjo na zemljišču parc. štev. 403/1 k.o. Radehova.

Vir: www.geoprostor.si/piso

Lastniki  zemljišča  predlagajo  gradnjo  petih  stanovanjskih  objektov,  potrebna  pa  je  tudi

ureditev prometne in komunalne infrastrukture (cesta/ulica, kanalizacija, vodovod, elektrika,

telekomunikacijsko  omrežje)  ter  izvedba  priključka  na  državno/regionalno  cesto  Lenart  –

Senarska - Ptuj.

 

Obravnavano zemljišče se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji v Občini Lenart, ki so bili

sprejeti z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart  (Ur. list  RS, št.  2/01,

74/04 in MUV št. 24/05, 35/07, 9/10 - obv. razlaga, 8/11 - obv. razlaga in 5/14). Navedeni odlok v 9.

členu določa, da je za območje, na katerem je možno zgraditi od 2 do 10 hiš, pred izdelavo

lokacijske  oz.  projektne   dokumentacije  potrebno  izdelati  posebne  strokovne  podlage  s

prikazom  zazidalne  situacije  in  gradbenih  parcel,  prometne,  komunalne  in  energetske

infrastrukture ter omrežja zvez. V skladu z navedenim odlokom je investitorju za predvideno

parcelacijo  Občina  Lenart  izdala  potrdilo  za  parcelacijo  na  stavbnih  zemljiščih,  št.  3501-

286/2010 z dne 02.08.2011.

http://www.geoprostor.si/piso


Predložene strokovne podlage upoštevajo usmeritve Odloka o spremembah in dopolnitvah

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove

Občine Lenart, v letu 2002 (Ur. list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 -  Sklep o sprejemu in

pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam

veljavnih planskih aktov za območje Občine Lenart, 8/13)  ter merila in pogoje za posege v

prostor, ki jih določajo prostorski ureditveni pogoji v Občini Lenart.

K  predloženi  strokovni  podlagi  je  izdelovalec  pridobil  projektne  pogoje  Mariborskega

vodovoda JP Maribor, Nigrada JKP Maribor, Elektra Maribor, Telekoma Slovenije, MOP-

Agencije  RS  za  okolje,  Zavoda  za  varstvo  kulturne  dediščine  Slovenije-OE  Maribor  in

Direkcije RS za infrastrukturo / Sektorja za upravljanje cest – Območje Maribor.

Občinskemu  svetu  predlagamo,  da  potrdi  Posebne  strokovne  podlage,  ki  obravnavajo

predvideno individualno stanovanjsko gradnjo na zemljišču parc. štev. 403/1 k.o. Radehova in

jih je izdelal Biro Lenart pod štev. 15L/15, december 2015,  za investitorje Darka, Franca in

Marijo Golob, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 

PRILOGA :

- Povzetek tekstualnega dela in grafičnih prilog strokovne podlage


























