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Številka: 3563-0249/2022-2
Datum: 9. 11. 2022

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU
Mestni trg 1

2250  Ptuj

Zadeva: Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja 
prostora (EUP) P18-M1, območje poslovno - logistične cone Videm, občina Videm - Ocena 
verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti plana na varovana območja

Z vlogo št. 3505-7/2021-30 z dne 27. 9. 2022, prejeto istega dne po elektronski pošti, ste zaprosili naslovni 
zavod za mnenje o verjetnosti pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti v zvezi z izdelavo Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
enoto urejanja prostora (EUP) P18-M1, območje poslovno - logistične cone Videm, občina Videm (v 
nadaljevanju OPPN). Mnenje podajamo na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
199/21 – ZUreP-3) skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik).

Vlogi ste priložili:
- Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto 

urejanja P18-M1 Območje poslovno logistične cone Videm, št. projekta: 68-OPPN/2022, september 
2022, Sokpro d.o.o., Gorišnica, 56 2272 Gorišnica.

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 311/8, 311/9, 311/18, 311/23, 311/24, 311/25, 311/26, 
311/27, 310/5, 310/6, 310/7, 311/28, 311/29, 310/8, 311/30, 311/31, 310/9, 311/32, 310/10, 311/33, 311/21, 
311/20, 311/38, 316/4, 311/17, 311/16, 311/15, 311/14, 311/12, 311/13, 311/10, 311/11 vse v k.o. Lancova vas, 
skupne površine 5,85 ha. Meja ureditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami občinskega podrobnega 
prostorskega načrta ne spreminja. Območje je namenjeno različnim proizvodnim (tudi obrtnim), skladiščnim, 
poslovnim, trgovskim, gostinskim in storitvenim, energetski in komunalnim dejavnostim ter prometu in 
mirujočemu prometu. Na območju so še prometne površine - notranja dostopna cesta (znotraj območja 
obdelave) in površine za namestitev transformatorske postaje, rezervoarjev za UNP in čistilne naprave. OPPN je 
pripravljen na podlagi izraženih investicijskih namer investitorjev oziroma lastnikov parcel. Za potrebe dejavnosti v 
objektih se predvidi večje površine zazidave posameznih zemljišč, ki bo omogočal razvoj posameznih dejavnosti. 
Omogoči se tudi povečanje tlorisnih in višinskih gabaritov posameznih objektov, ki morajo biti prilagojeni izbrani 
dejavnosti in konfiguraciji terena ter poziciji znotraj območja obdelave. Povečanje maksimalnih gabaritov se bo 
izvajalo na parcelah 311/24 in 311/48 obe k.o. Lancova vas. Na parceli 311/24 k.o. Lancova vas bo območje 
gradbene meje velikosti 25 m x 60 m. Na parceli 311/48 k.o. Lancova vas bo območje gradbene meje velikosti 29 
m x 78 m. Poveča se maksimalne višine objektov na celotnem območju OPPN na 14 metrov, kar bo omogočalo 
postavitev potrebne strojne opreme za posamezno dejavnost v objektih. Predmet sprememb je tudi možnost 
postavitve opornih zidov za območja, kjer je zaradi značilnosti terena to potrebno in možnost postavitve 
samostojne sončne elektrarne.
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Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da območje OPPN in njegovega daljinskega vpliva leži izven 
posebnega varstvenega območja (Natura 2000) in zavarovanega območja. Zato ocenjujemo, da presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.

S spoštovanjem!

Pripravil(a):
Rok Čuš, mag. biol. in eko. z narav.
naravovarstveni svetovalec

                  

Simona Kaligarič, univ. dipl. biol.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Maribor

                  

Poslano:
- naslovniku
- arhivu

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.


