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ZAKONSKA PODLAGA
I23. in I 19. dlen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS st. 6ll t 7)

I6. dlen Statuta Obdine Moravske Toplicc (tJradni list RS. 5t. 35l11.2lll5 in25l17\
91. dlen Poslovnika Obtinskega sreta Obiine Moravske Toplice (tlradni list RS. St.

52117 .97 t20't.

2, RAZLOGI ZA SPREJEM
Ministrstvti za infiastrukluro. Direkcija RS za inliastrukturo. je investitor izgradnje vzhodne
obvozne ceste mesta lvlurska Sobota. Prostorsko urediter Scbeborskcga zadrZcvalnika kot
kompleksen ukrep za r.'arstvo pred poplavami obravnavajo Obdinski podrobni prostorski naan
za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota- Odlok o obCinskem prostorskenr naaftu
Mestne obiine Murska Sobota in Odlok o obiinskem prostorskcm nadnu Obdinc Moravskc
Toplicc (v nadal.icvaniu OPN). V prostorskih aktih \,lO Murska Sobota je izgradnja
zadr2elalnika Sebeborci predvidcna prcd ali soiasno z gradnjo rzhodne obroznice.
Scbeborski zadrZevalnik je namenjen zadrZevanju T'isokih voda Martjanskega potoka in
njegovih pritokov T' konicah visokovodnega vala. ki poplavno ogroza obmodje vzhodno od
rcgionalne ceste Rl-132/lil6 Manjanci - Murska Sobota oz. vzhodni dcl mcsta Murska
Sobota in naselje Moravskc 'l oplicc. ZadrZevalnik predstavlja kompleksni ukrep za varstvo
prcd poplavami z:r SirSe obnrodje obdin Moravske 'l'oplicc in Murska Sobota tcr izravnalni
ukrep za nadomeidanie izgubljenih retenzii zaradi gradnje na teh obmodjih. V pn'i fazi je
zadrZevalnik nainovan kot suhi zadrZevalnik visokih voda z izgradnjo pregradc. V bodode pa

obstaja interes. da hi se vodo v zadrTcvalniku uporabljalo tudi v druge namene (namakanje

kmetijskih povrSin. turizem....). V ta namen je predvidcna tcsniter pod prcgrado. ki jc
potrebna pri mokrem zadrZevalniku. Povr5ina obmotla OPPN SB 8 meri cca 67 ha.

Na prxllagi 91. dlcna Poslovnika Obdinskega sveta Obiine Moravske 'l'oplice. ki doloea. da
prostorske akte. za katere je z zakonom. ki ure.ja prostorsko na6rtovanje. doloien postopck, ki
zagotavlja sodclovanic obdanov pri oblikovanju njihovc vscbinc. sprejme obiinski svet z
odlokom v eni obrar,navi. ki sc opravi v skladu z dolodbanri tega poslovnika. ki urejajo drugo
obravnavo predloga odloka. predlagamo. da se odlok sprejme v eni obravnavi.

3. PREDLOG SKLEPA
()biinski svet Obiinc Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o obiinskem
podrobncm prostorskem naCrta za obmoljc zadrievalnika Sebcborci v EUP SB 8.
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'l'ekstualni del (predlog Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrta za obmodje
zadrLevalnika Sebeborci v EUP Stl 8). graiidni del (prikaz lege. izsek iz OPN. prikaz
obnrodja, vplivi in povezave. katastrski nadrti. situacija. prikaz inflastrukture,
karakteristidni profili predni. karakteristidni profili vzdolZni, usmeritve za parcelacijo),
priloge (sklep, izvledek. stanje prostora. strokovne podlage. smernice. obrazloZitev in
povzetek zajavnost).
Obdinski prostorski rladrt Obaine Moravske Toplice - 63. dlen



Predlog
Na podlagi dolodil 55. in 61. dlena Zakona o prostorskem nadrtovan.ju - ZPNairt (Uradni list RS
5t. 33/07, 70108-ZVO-1B, 108/09, 80/1o-ZUPUDPP, 43111-Z\<Z-C, 57t12, 57t12- ZUPUDPP-A,
1ogl12, 76114-Odl.US, 14l1S-ZUUJFO in 61117 ZUreP-2) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske
Toplice (Uradni list RS, St. 35114, 21115, 25117) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na svoji

seji dne _ sprejel

ODLOK
O O86INSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA6RTU zA oBMoEJE

ZADRZEVALNIKA SEBEBORCI V EUP SB 8

SPLOSNE DOLOEBE

1 . dlen
(pravna podlaga)

(1) S tem odlokom se skladno z drugim odstavkom 55. dlena ZPNadrt-a in 63. dlenom
ObCinskega prostorskega nadrta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 67/17, s
spremembami) (v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Obdinski podrobni prostorski naed. za
obmodje zadr2evalnika Sebeborci v EUP SB 8 (v nadaljnjem besedilu:OPPN SB 8).
(2) OPPN SB 8 je izdelalo podjetje ZEU d.o.o. iz Murske Sobote pod 5t. p@ekta OPPN-8/2018.

2. dlen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok za obmodje OPPN SB 8 doloda opis nadrtovane prostorske ureditve, obmodje OPPN
SB 8, opis prostorske ureditve s pogoji glede predkanj in prikljudevan.j objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega
ohranjanja kulturne dedisdine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesredami vkljudno z varstvom pred poZarom, etapnost izvedbe prostorske
ureditve, druge pogoje in zahteve za izvqarye OPPN SB 8, dopustna odstopanja ter nadzor nad
izvajanjem OPPN SB 8.
(2) Na podlagi odlodbe Ministrstva za okolje in prostor (5t. 35409, z dne 25.1.2019) za OPPN SB 8 ni
bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje.

3. dlen
(vsebina obdinskega podrobnega prostorskega nadrta)

(1) Obdinski podrobni prostorski nadrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN)vsebuje tekstualni in grafidni
del.
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje besedilo odloka.
(3) Grafidni del OPPN vsebuje naslednje grafidne nadrte:

M 1:50 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:2 500

M 1:2 500

M 1:100
M 1:200

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomoiek, glede katerega obaina ne jamai

odSkodninsko ali kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa

(5esta toika 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t. 24116)

1. Pfikaz lege prostorske ureditve na Sirsem obmodju
2. lzsek iz kartografskega dela OPN
3. Prikaz obmodja obdinskega podrobnega prostorskega nadrta na DOF
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmodji
5. Katastrski nadrt s prikazom obmodja OPPN 8

6. Ureditvenasituacija
7. Prikaz ureditve poteka omreZij in prikljudevanja objektov

na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

8. Karakteristidni profili - precni profil
9. Karakteristidni profili - wdolZni profil



Predlog
4. 6len

(priloge OPPN)

OPPN SB 8 ima naslednje priloge:

- izvledek iz hierarhidno vi5jega prostorskega akta,

- prikaz stanja prostora,

- strokovne podlage, na katerih temeljijo reSitve OPPN SB 8,

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

- obrazloZitev in utemeljitev OPPN SB 8,

- povzetek za javnost.

NACRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

5. dlen
(nadrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN SB 8, ki je predmet tega odloka se nadrtujejo ureditve, ki se nanaSajo na suhi
zadrzevalnik Sebeborci.
(2) Nadrtovana prostorska ureditev iz prvega odstavka tega dlena odloka je suhi zadrZevalnik
Sebeborci (v nadaljevanju: zadrzevalnik). Naertovana ureditev se nahaja v obdini Moravske Toplice
na Martjanskem potoku, tik nad Lapovskim mlinom, med naselji Puconci na zahodu in Martjanci na
jugu in vzhodno od naselja Sebeborci ter regionalne ceste R1-232 Hodo5 - Petrovci - Murska
Sobota - Lipov_ci (v nadaljevanju: regionalna cesta R1), ob nadrtovanem turistidnem obmocju
Rimska Carda. SirSe obmodje zadrZevalnika je preteZno kmetijsko ali poraslo z gozdno oz. obvodno
vegetacijo. Po obmodju poteka nekaj poljskih poti, sicer pa ni pozidano.
(3) Z nadrtovano prostorsko ureditvijo je v tej fazi predvidena izgradnja suhega zadrZevalnika za
zadrlevanje poplavnega vala z elementi nasipa, ki lahko sluZi za ureditev mokrega zadrZevalnika (v
nadaljnjih fazah nadrtovanja). Torej v naslednji fazi nadrtovanja zadr2evalnika, ki ni premet tega akta,
je mozna njegova nadgradnja v mokri zadrzevalnik, ki bo poleg funkcije zadrZevanja poplavnih vod
omogodal tudi preskrbo okoliSkega obmodja z vodo za namakanje. Tako je predvidena gradnja
suhega zadr2evalnika z elementi nasipa, ki bo v poznejiih fazah sluZil za ureditev mokrega
zadrZevalnika, zato se izvede tesnitev pod pregrado, prelivni objekt in varnostni preliv, talni izpust,
ipd.. Zadr2evalnik bo v prvi fazi izveden tako, da bo pregrada izvedena v gabaritu mokrega
zadrZevalnika (viSina, tesnjenje, objekti...), zadrievalni prostor pa bo dimenzioniran in izveden
izkljudno za zadraevarye poplavnega vala za suhi zadrZevalnik.

OBMOEJE OPPN

6. dlen
(obmodje,velikost in meja OPPN)

(1) OPPN SB 8 se izdela za celotno obmodje, ki je v OPN opredeljeno kot obmodje EUP SB 8,
zajema tudi obmodje EUP SB 7, kjer je sprejet Lokacijski nadrt novega zdravili5da Rimska iarda z
Odlokom o lokacijskem nadrtu za obmodje novega zdraviliSda Rimska earda (Uradni list RS, 5t.
117103) ter ostale kmetUske, gozdne in vodne povr5ine, ki so potrebne za ureditev suhega
zadrlevanja voda.
(2) Obmodje OPPN SB 8 obsega zemlji5da, ki so neposredno potrebna za realizacrlo nadrtovanih
prostorskih ureditev zadrZevalnika ter zemlji5da, ki so vkljudena v obmodje zaradi zagotavljanja
poplavne varnosti (nasip oz. pregrada z objekti), moZnosti prikljudevanj nadrtovanih prostorskih
ureditev na obstojedo gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter izvedbo moZnih
deviacij obstojedih prometnih, vodnogospodarskih ureditev, obmodja poplavljanja, ipd. v obmodje je
na juZni strani pregrade oz. nasipa vkljuden tudi del objekta za preliv visokih voda.
Predlog ozlroma osrtutek predprsa predstavlla zgol nformatvn delovnr pripomoaek, glede katerega obiina ne lamai
odikodninsko aI kako drugaie. Predlagane rei tve v predlogu aI osnutku predpisa ne bodo nu]no del spre.letega predprsa
(iesta toika 7 alena Uredbe o posredovanlu rn ponovn uporabr rnformaol lavneqa znatala (Uradnr hst RS, at. 24l16).



Predlog
(3) V obmodju OPPN SB I iz prvega odstavka tega alena se skladno z geodetskim nadrtom
(izdelovalec: GEOINZENIRING, Mario Lidina s.p.) nahaja.io zemljisda oz. deli iemljisd s parcelnimi
Stevilkami, kot je prikazano v grafidnem nadrtu 5t. 3: Prikaz obmodja podrobnega prostorskega
nadrta na DOF. Obenem so v grafidnem delu OPPN SB 8 prikazana tudi zemlji5da ali deli zemljiSd
izven obmodja OPPN SB 8 na katerih se nadrtuje prestavitve in ureditve objektov in omreZij
gospodarske javne infrastrukture ter obmodja poplavljanja.
(4) OPPN SB 8 obsega zemljiSda s parcelnimi Stevilkami 1 506, 1 510/1 , 151012, 151013, 151014,
1526, 152711, 1527t2, 1528, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535t1, 1535t2, 1536, 1537, .1538, 1541,
1542, 1545, 1547t1,1548, 1549t2, 1549t3, 1550t1,1550t2, 1555, 1558, 1560, 1561, 1563, 1577,
1814, 1817, 1818, 1821,1822, 1825, 1826, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833t1,1833t2, 1834t1,
1834t2, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847,1848,
1849, 1850, 1851,18s2, 1853, 1854, 1855, 1856,'r857, 1858, 1859, 1860, 1861,1862, 1863, 1864,
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871,1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1880, 1881, 1882,
1883, 1884, 1885, 1886, 1993t1,1993t2, 1993/3, 1994, 1995t1,1995t2, 1996, 1997, 1998t1,1998t2,
1999, 2000, 2001, 2002t1, 2002t2, 2002t3, 2003, 2004, 2009t1 , 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
213512, 2137, 2138, 2142, 2143, 2145, 2146, 2147 , 2148, 2153, 2154, 2155t1 , 2155t2, 2156, 2157 ,

2159,2160, 2164,2165,2172,2173, 2174,2175,2177, 2178t1, 217812,2179t1,2179t2, 2180t1,
218012, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187 , 2188, 2189, 2190, 2191 , 2192, 2193, 2194t1 ,

219412, 219413,2195t1,2195t2,2196,2197t1, 2197t2, 2198, 2199,2200fi, 2200t2,2201t1,220112,
2202, 2203, 220411, 2204t2, 2205, 2206, 2207 , 2208t1 , 220812, 2209, 2210t1 , 2211tl , 2214t1 , 2215,
2217, 2218, 2241 in 2255 vse v k.o. Sebeborci.
(5) Povr5ina obmodja OPPN EUP SB 8 meri cca 67 ha.
(6) Meja obmodja OPPN EUP SB 8 je vezana na razlivne povr5ine stoletnih voda Q100
nadrtovanega zadraevalnika, na nadrtovano pregrado z zapornidnim in prelivnim objektom ter novo
dostopno potjo do pregrade.
(7) Meja obmodja OPPN EUP SB 8 je razvidna iz grafidnega nadrta 5t. 5 >Katastrski nadrt s
prikazom obmodja OPPN(.

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

7. dlen
(namembnost posegov v prostor)

(1) ZadrZevalnik je namenjen zadrZevanju visokih voda Martjanskega potoka in njegovih pritokov v
konicah visokovodnega vala, ki poplavno ogroZa obmodje vzhodno od regionalne ceste R1 oz.
vzhodni del mesta Murska Sobota in naselje Moravske Toplice. Zadievalnik predstavlja
kompleksni ukrep za varstvo pred poplavami za 5irSe obmodje obdin Moravske Toplice in Murska
Sobota ter izravnalni ukrep za nadomesdanje izgubljenih retencij zaradi gradnje vzhodne
obvoznice mesta Murska Sobota.
(2) Zadrievalnik je nadrtovan kot suhi zadrZevalnik visokih voda z izgradnjo pregrade (z elementi
za mokri zadrZevalnik), ki bo omogodila poznej5o nadgradnjo v mokri zadrZevalnik. Ker obstaja
interes, da bi se vodo v zadrZevalniku v prihodnosti uporabljalo tudi v druge namene (namakanje
kmetijskih povrsin, turizem,...), je predvidena tesnitev pod pregrado, ki ie potrebna pri mokrem
zadrZevalniku. PreteZna namembnost povrsin znotraj obmodja zadrzevalnika, z izjemo pregrade
oz. vodnogospodarskega objekta z oznako podrobnejie namenske rabe Vl s tehnidnimi objekti na
njem ter strugo Martjanskega potoka, kot vodno povrSino z oznako podrobnej5e namenske rabe
VC ter dostopno potjo preko turistidnega obmodja z oznako podrobnejSe namenske rabe BT je 5e
napre.j kmetijska z oznako podrobnejSe namenske rabe K1 in gozdna z oznako podrobnej5e
namenske rabe G, z moZnostjo obdasnega poplavljanja omenjenih zemlji5d. Namenska raba je
razvidna iz grafidnega nadrta 5t. 2: lzsek iz kartografskega dela OPN, s prikazom lege prostorske
ureditve na Siriem obmo6ju.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomofek, glede katerega obaina ne jamai

odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(iesta toika 7. 6lena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacii javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).



Predlog
8. alen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Z izgradnjo suhega zadrZevalnika na Martjanskem potoku s spremljajodimi objekti bo
nadomesdena retencija z izgradnjo \rzhodne obvoznice mesta Murske Sobote ter bo bistveno
zmanjSana poplavna ogroZenost obstojede poselitve naselij Martjanci, Moravske Toplice ter vzhodni
del mesta Murske Sobote s Sir5im zaledjem.
(2) Z ureditvijo dostopne poti na pregrado, se omogodi dostop iz regionalne ceste R1 do pregrade. V
nadaljevanju se uredi dostopna pot ob wnoZju pregrade, ki je povezana z novo dostopno potjo ter
ostalo obstojeeo prometno infrastrukturo.
(3) Z izgradnjo pregrade bo v sklopu izvedbe zadievalnika rekonstruirana obstojeda infrastruktura
(kanalizacija) ter izvedena prikljuditev na novo elektridno omre2je za delovanje zapornice.
(4)Posegi izven obmodja OPPN SB 8 so dovoljeni za izgladqo, prestavitev in rekonstrukcijo
prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture za potrebe prikljuievanja objektov in

naprav zadrZevalnika ter ureditve, ki so potrebne za vzdr2evanje in delovanje zadrZevalnika.
(5) Vplivi in povezave s sosedniimi obmodji in enotami urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu:
EUP) so razvidni iz grafidnega nadrta 5t. 4: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmodji.

9. dlen
(dopustni posegi na obmodju OPPN SB 8)

(1) Na celotnem obmodju OPPN SB 8 so dopustne gradnje, rekonstrukcije, vzdr2evanja in

odstranitve (v nadal.jevanju: posegi):

- gradbenih inzenirskih objektov;

- objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omre2ja in elektroenergetski vodi in drugi
gradbeni inZenirski objekti,

- vodnogospodarskih ureditev in ureditve za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda,

- zelenih in utrjenih povrsin,

- naptav za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov, ipd.),

- ukrepov, ki se nana5ajo na izboljSanje hidromorfolo5kih in biolo5kih lastnosti povrSinskih voda,

- agrarnih operacij na kmetijskih zemljisdih, vkljudno z ureditvami dostopov do zemlji5d,

- ureditev za ohranjanje narave,
- krajinskih ureditev (zasaditev, ipd.),

- drugih objektov in naprav za potrebe delovanja objekta - zadr2evalnika,

- pomoZnih in pripadajodih objektov,

- zadt2evanle voda za potrebe namakanja kmetijskih zemlji5d s spremljajodimi objekti in napravami,

- obstojedi zakonito grajeni objekti in naprave se lahko rekonstruirajo, vzdrlulejo in odstranijo.
(2) Na obmodju EUP SB 7, ki je namenjeno za turistidne namene z oznako podrobnej5e namenske
rabe prostora BT, so za potrebe zadrZevalnika dovoljeni posegi iz prvega odstavka tega dlena ali
ureditve, ki jih je zaradi umestitve zadrZevalnika potrebno prestaviti, urediti ali zgraditi. Posegi na
obmodju EUP SB 7 so dopustni na podlagi 21. alena Odloka o lokacijskem nadrtu za obmodje
novega zdravili5da Rimska Carda (Uradni list RS,5t. 117103).
(3) Na obmodju zadievalnega bazena zadrlevalnika so po izvedbi OPPN SB 8 dovoljeni posegi, ki

so skladi z osnovno namensko rabo prostora K1, G, VC Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu
Obdine Moravske Toplice in se z njimi ne ovira funkcije zadr2evalnika ter so v soglasju z
upravljavcem vodne infrastrukture - zadrZevalnika.

1 0. 6len
(ureditve in projektne re5itve zadrZevalnika)

(1) Ureditve zadrZevalnika, so nadrtovane skladno z ldejnim projektom za zadrievalnik Sebeborci
na Martjanskem potoku (v nadaljevanju: IDP), ki ga je izdelal iS Projekt d.o.o., Pot za Brdom 102,
1000 Ljubljana v letu 2018.
(2) Predvideni zadr2evalnik je lociran na Martjanskem potoku gorvodno od Lapovskega mlina in

Predlog ozronra osnutek predpsa predstavlja zgoll rnformatvn delovn! prpofiroaek, gedc katcrcga obaina ne lama
odikodnrnsko al kako drugaie. Predlagane re6rtve v predlogu al osnutku predprsa fe bodo nulfo del spre.letega predpsa
(icsta toaka 7 aiena Uredbe o posredovanjt] rn ponovn !rporalrr niornr36l;3ynsq3 znaaala (Uradnr lst RS, it 24/16)



Predlog
obsega nasipno pregrado, za vatno obratovanje in funkcionalnost akumulacijskega prostora pa so
predvideni 5e talni izpust s podslapjem, vtodni in zapornidni objekt s prikljudki na gospodarsko javno
infrastrukturo in telemetrijo ter preliv za visoke vode, z odvodnim jarkom ter dostopnimi potmi na
pregrado ter rampo do vseh berm. Vi5ina pregrade je cca 8,20 m, v prerezu talnega izpusta pa cca
10,40 m, na vodni in zradni strani ima pregrada vmesni bermi. Za odvodnjo povr5inske vode s
pregrade so na bermah kanalete s padcem proti boku pregrade, na zradni strani so ob vznoZju
predvideni jarki za odvod vode v vodotok, pregrada je humusirana in zatravljena ter na vodni strani
protierozijsko za5ditena. Pri 10O-letni visoki vodi je poplavljenih cca 67 ha povr5in. Do zapornidnega
objekta se uredi dostop (stopnice, rampa, ipd.).
(3) Glede na nadrtovane vodnogospodarske ureditve bodo po izvedbi pregrade povrsine vodne
infrastrukture (Vl), povrSine na obmodju zadrZevalnega bazena, v rabi kot obdelovalne kmetijske
povrSine (Kl), vodne povr5ine (struga vodotoka) (VC) in gozdne povr5ine (G).
(4) Projektne reSitve morajo zagotavljati odvodnjo prelivnih vod iz umiritvenega bazena preliva za
visoke vode (izvedba odvodnega jarka) ter odvodnjo poplavnih vod znotraj zadievalnika za
zagotovitev hitrega in nemotenega praznjenje zadrZevalnega prostora in posledidno zmanj5anja
Skode na kmetijskih in gozdnih povrSinah.
(5) Posegi, potrebni zaradi urejanja voda morajo biti nadrtovani in izvedeni sonaravno in sicer tako,
da bistveno ne poslabsajo lastnosti vodnega rezima in bistveno ne poruiijo naravnega ravnovesja
vodnih in obvodnih ekosistemov (80. dl. ZV-1). Vsa ureditvena dela v strugi Sebeborskega potoka
morajo biti izvedena sonaravno z uporabo naravnih materialov, ob upo5tevanju pridakovanih
pretodnih razmer v vodotoku in skladno z izradunom vledne sile. Vso obstojedo naravno drevesno in
grmovno zarast je treba v 6im vedji mo2ni meri ohraniti. Predvideti je pa tudi dodatne zasaditve
skladno s Krajinskim nadrtom ureditve in zasaditve.
(6) Pred izdelavo pro.jektne dokumentacije za gradnjo zadrZevalnika je treba opraviti dodatne
geomehanske raziskave temeljnih tal in hribine, na katerih bodo temeljeni objekti in izveden odvzem
materiala za pregrado in izdelati geolo5kogeotehnidni elaborat, v katerem mora biti podana
natandnejia ocena stabilnosti terena, re2ima podzemne in zaledne vode, geotehnidni pogoji
temeljenja vseh objektov ter morebitni ukrepi za zaSdito breZin, sanacijo odjemali5da in odvodnjo
zalednih vod. Geotehnidno porodilo mora vsebovati predloge konkretnih tehnidnih resitev (naEin
temeljenja v hribino, tesnenje pregrade, drenaze, protierozUska zaSdita, podporne konstrukcue,
odvajanje zalednih vod, ipd).
(7) Program monitoringa ter lokacije in izvedbe pijezometrov za spremljanje vi5ine talne vode in
merskih todk za opazovarye premikov pregrade so sestavni del projektne dokumentacije.
(8) V projektni dokumentacUi se podrobneje prikaZe zasnova zbiranja in odvajanja vseh vrst
odpadnih voda. Posebej se uredi odvodnjo poplavnih voda. Predvidene jarke, iz projektne
dokumentacije za odvodnjo poplavnih voda, se po kondani gradnji odmeri, odkupi in preda v
upravl.janje pristojnemu upravl.javcu zadtaevalnika.
(9) lzdela se predlog Pravilnika o obratovanju zadievalnika Sebeborci z zaledjem, z ozirom na
priporodeno hitrost praznjenja zadrZevalnika (geomehanska izhodi5da), vkljudi se predlog nadina
kmetovanja na zemlji5dih, ki se nahaiajo znotal zadrtevalnega prostora ter zemljiSdih na obrobju
(zmanjSanje vnosa hranil v vode in odnaianja rodovitnih tal).
(10) V projektni dokumentaciii se predvidijo projektne resitve lokaciie odvzema, transporta in

sanacije odwemnega mesta glinenega materiala za jedto pregrade.
(1 1) V projektni dokumentaciji se predvidijo projektne resitve lokacije in izvedbe piiezometrov za
spremljanje vi5ine talne vode in merskih todk za opazovanie premikov pregrade ter program
monitoringa. Pijezometre je treba izvesti takoj oz., pred izvedbo dodatnih zahtevanih hidrogeolo5kih
raziskav.

11. dlen
(vodenje in upravljanje suhega zadrZevalnika)

(1) Po izgradnji zadrZevalnika, se na podlagi Pravilnika o doloditvi vodne infrastrukture (Uradni list
RS, 5t. 46/05), objekt vpise v Seznam obstojede vodne infrastrukture (Uradni list RS, St. 63/06 in
96/06).
(2) Vodenje in upravlianje z zadtzevalnikom, kot objektom vodne infrastrukture, dolodajo doloeila
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Zakona o vodah (Uradni list RS, 5t. 67/02, 2lO4 - ZZdrlA, 411O4 - ZVO-1,57loa, 57112, 1OOl13,

40/14, 56/15 in 65/20).
(3) V predlog Pravilnika o obratovanju zadrievalnika Sebeborci z zalediem, z oziom na priporodeno
hitrost praznjenja zadrzevalnika (geomehanska izhodisaa) se vkljudi predlog nadina kmetovanja na
zemljisdih, ki se nahajajo znotraj zadrzevalnega prostora ter zemljisdih na obrobju (zmanjsanje
vnosa hranil v vode in odnosa rodovitnih tal).
(4) V projektni dokumentaciji se predvidijo projektne reaitve lokacije odvzema, transporta in sanacije
odvzemnega mesta glinenega materiala za jedro pregrade.
(5) V projektni dokumentaciji se predvidijo projektne resitve lokacije in izvedbe pijezometrov za
spremljanje viSine talne vode in merskih todk za opazovanje premikov pregrade ter program
monitoringa. Pijezometre je treba izvesti takoj oz., pred izvedbo dodatnih zahtevanih hidrogeoloskih
raziskav.
(6) Po izgradnji zadr:evalnika se poleg zagotavljanja poplavne varnosti, zagotavlja izvajanje
kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstojedih kmetijskih in gozdnih zemljisdih. Prav lako se ureja
vodotok v skladu z doloabami predpisov varstva voda, skladno s Pravilnikom o obratovanju
zadr:evalnika Sebeborci z zaledjem.
(7) Zagotovi se nemoteno izvajanje posegov na objektih gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra v soglasju z nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne
infrastrukture.
(8) Po izgradnji zadr:evalnika se zagotavlja celostno ohranjanje kulturne dedisdine, ohranjanje
narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesredami vkljuano
z varstvom pred pozarom. V primeru posegov se pridobi soglasje pristojnih sluzb.

12. .'len
(objekti zadrzevalnika)

(1) Pregrada: Kot tip pregrade je predvidena zemeljska pregrada v ju:nem delu zadr:evalnika.
Predlagana je izvedba z gruiEnatim materialom in glinenim jedrom. V kolikor je na razpolago dovolj
glineno meljastega materiala, je mozna namesto predlaganega vgradnja le-tega. Karakteristike
objekta - pregrade:
- vrh pregrade je na koti209.00 m n.m.
- preliv Sirine b= 10 m je na koti 207,50 m n.m.
- teren v osi pregrade v osrednjem delu doline (bazenu)je na koti cca 201,00 m n.m.
- viaina pregradeje 8,20 m, v prerezu talnega izpusta pa 10,40 m
- Sirina krone pregradeje b=4,00 m
- tesnitev pregradeje predvidena s centralnim glinenimjedrom
- naklon zraane stranije 1:2
- naklon vodne stranije 1:2
- pregrada ima na vodni in zraani strani vmesno bermo na koti 205,00 m n.m. do katere se izvede

dostopne poti, rampe
- za odvodnjo povrsinske vode s pregrade so na bermah kanalete s padcem proti boku

pregrade
- za dostop do zapornidnega objekta se predvidi dostop (stopnice, ramo, ipd.)
- na zraani strani je ob vznozju predvidena izvedba drenaze iz kamna minimalne debeline

d=0,'l0m in dvoslojno filtrsko plastjo
- vodna stran pregrade je zavarovana s kamnito oblogo na filtrnipodlagi
- pregrada je humusirana in zatravljena
- ob vznozju pregrade na zraani strani so predvidenijarki za odvod vode v vodotok
- na glinenih ali zameljenih tleh se na tla polozi loailni geosintetik, ki bo prepredeval tonjenje

nasipa v tla.
(2) Talni izpust s podslapjem: Gorvodni prikljuaek Martjanskega potoka na talni izpust je situiran na
desnem boku pregrade. Talni izpust bo med aasom gradnje sluzil za odvod vode Martjanskega
potoka. Po izgradnji nasipa bo v primeru polne akumulacije in nastopa 1oo-letne visoke vode odvajal
le{e. Skozi talni izpust se bodo spusaale tudi vode iz spodnjih plasti oz. bioloski minimum. lzvede se
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dimenzija talnega izpusta, ki bo primernej5a za vzdrZevanie. Na spodnjem koncu se talni izpust
prikljudi na drdo podslapja, na zgornjem koncu pa na vtoani in zapornidni objekt. Z zapornico bo
uravnavan iztok skozi talni izpust na maksimalni iztok. lzpust ter podslapje sta v armirano-betonski
izvedbi. Prehod iz talnega izpusta na podslapje je predvideno v drdi z naklonom 1:5 ob ustrezni
razSiritvi. Ob talnem izpustu je obvodna betonska cev z ventilom na zradni strani pregrade za
potrebe remonta temeljnega izpusla, za potrebe praznjenja zadrzevalnika v primeru blokade
zapornice oz. za odvzem za namakanje.
(3) Vtoini in zaporniEni objekt: Na zgornjem koncu talnega izpusta je projektiran vtoeni objekt z
zapornidnim mehanizmom. Predviden je tak objekt, da je moZen odvzem povrsinske vode ali vode iz
spodnjih plasti. Objekt je armirano betonski stolp s prelivom na koti 205,75 m n.m. Na Stirih prelivnih
poljih so grobe resetke, ki prepredujejo vtok plavja v ob.iekt. Del betonskega stolpa je predviden za
odvzem vode za namakanje.
(4) Preliv za visoke vode: Za izjemne prilike je predviden preliv, ki je lociran na levem boku
pregrade na koti 207,50 m n.m. v dol2ini 10 m. Predvidena je utrditev ztaenega dela nasipa s
poravnanim kamnometom, ki se humizira in ozeleni.
(5) Suhi zadrZevalnik se bo aktiviral v primeru poplavnih dogodkov s povratno dobo viSjo od 10 let. V
primeru vod s stoletno povratno dobo bo voda za pregrado dosegla 5 do 6 metrov viSine in se bo na
obmodju zadr2ala ved dni. Z vidika varstva gozdov in vegetacije se priporoda, da voda odtede v petih
dneh. lztok iz akumulacije bo reguliran z zaporniEnim objektom. Vtodni in zapornieni objekt je na
zgornjem koncu talnega izpusta deljen na dva dela. En del bo v 6asu gradnje omogodal odvod vode
Martjanskega potoka, po zajezitvi pa z odpiranjem zapornic v dnu bazena spusdanje vode iz
spodnjih plasti ali popolno izpraznitev bazena. V primeru polne akumulacije in nastopa visokih vod
pa je odvod le preko Stirih prelivnih polj na vrhu objekta. Drugi del objekta pa je predviden za odvzem
vode za eventualno namakanje. Na vtoku je predvidena tablasta zapornica, ki se bo odpirala tako,
da bo odvzem vode iz zgornje plasti. Vtodni ob.iekt je projektiran tako, da je moZno na 4 razlidnih
vi5inah odvzemati vodo iz akumulacije. Vrh pregrade je na koti 209,00 m n.m. in ta viSina zagotavlja
tudi po eventualni zama5itvi talnega izpusta ali pri blokadi zapornice varen odtok tudi katastrofalno
visokih voda (O1000).
(6) Na obmodju se zagotovi telemetrijski nadzor oz., morebitno avtomatsko daljinsko upravljanje z
zapornico in vkljuditev v sistem DRSV, ki mora biti izveden istodasno z gradnjo zadraevalnika.
(7) V zvezi z dolodili tega dlena se v okviru nadaljnjih faz projektiranja zadr2evalnika dolodi
podrobnej5e tehnidne reSitve.

13. dlen
(krajinske ureditve v in ob zadrZevalniku)

(1) Pro.iekt za pridobitev gradbenega dovol.jenja za prostorske ureditve nadrtovane s tem OPPN SB 8
mora vsebovati nadrt krajinske arhitekture.
(2) lzhodi5da za krajinsko ureditev so:
- dim bolj zmanjiana vidnost pregrade (nasipa) iz cest in
- ohranjanje oz. ponovna vzpostavitev gozdnih robov in obvodne vegetacije.
(3) Kjer bo poseka vegetacije potrebna, se vzpostavi nova zarast in sicer predvsem z naravno
sukcesijo, v podporo tej pa se mestoma zasadijo iniciacijske grude avtohtonih drevesnih in grmovnih
vrst. Hitra \rzpostavitev vegetacijskega pokrova je nujna za zagotovitev prepredevania naselitve oz.
vsaj omejitve 5irjenja invazivnih rastlin.
(4) V nadrtu gradbenih konstrukcij se obdelajo sanacije med gradnjo poskodovanih povrsin in

izvedejo zatravitve.
(5) Na obmodju ureditve se v dim vedji mo:ni meri ohrania obstoieda vegetacija, predvsem ob
vodotoku. Na obmodju ureditve pregrade z izpustom, se ob jarkih odstrani vegetacija, v obsegu cca

0,5 ha, kolikor je nujno za izvedbo ureditev.
(6) Na obmodju gradbisda in na stidnem obmodju ter predvsem na dostopnih poteh do gradbisda je

treba zagotoviti, da bo ohranjena drevnina ostala dim bolj nepoSkodovana, tako mehanidno (npr.

udarnine in odrgnine lubja, lesa in korenin) kot kemidno (morebitno razlitje goriv, strojnega olja,

cementnega mleka in podobno). Na obmodje korenin se ne sme nanaSati nidesar. Ce se temu ni

mogoae izogniti, se lahko na obmodje korenin nana5a le grobozrnat material, ki prepuSda zrak in
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vodo.
(7) Za nove zasaditve, ki se izvedejo kot inicialne grude v podporo naravni sukcesiji, se glede na
gozdno zdru2bo in na terenu dolodene prisotne vrste izberejo znadilne avtohtone vrste, kakr5ne so
danes prisotne na tem obmodju. Zasadrjo se gozdarske sadike dreves in grmovnic brez koreninske
grude. lzvor sadik naj bo iz iste geografske regije. Sadilni material se v dim vedji meri nabere na
Siriem obmodju nadrtovanih posegov.
(8) Predvidi se nepravilna, organska razporeditev vegetacije v pasu ob drenaZnem jarku, z manj5imi
vrzelmi v liniji zasaditve ter z medsebojnimi razmiki med sadikami dreves okoli 5 m in med sadikami
grmovnlc okoli 2 m.
(9) eas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj v gozdni zarasti in vodotokih se
kar najbolj prilagodijo Zivljenjskim ciklom Zivali in rastlin, tako da se posegi izvajajo izven dasa
razmno2evanja ter wrejanja mladidev in prezimovanja. Gradbena dela v strugi vodotoka se ne
izvajajo v dasu drstne dobe prisotnih vrst rib, to je med 1 . 10. tekoaega in 30. 6. naslednjega leta.
Sajenje drevnine pa je treba izvajati v dasu, ko so rastline v mirovanju, to je od oktobra do aprila, in
setev trave v dasu od marca do oktobra. V primeru, da bodo gradbena dela kondana v 6asu, ki ni
primeren za sajenje (poletje - susa ali zima - zmzovanje), je treba izvesti pripravl.jalna dela in saditi
kasneje, v primernejSem letnem dasu.
('10) Na obmodju novih zasaditev je treba zagotoviti vzdievarye v smislu spremljanja uspe5nosti
zasaditev. Zatravljene brezine pregrade se wdrZujejo z redno kosn.io, da se prepredi morebitno
razra5danie invazivnih zeli in lesnate vegetacije, ki bi lahko povzrodila poSkodbo pregrade.
(11) Pri vseh posegih - od zemeljskih del pa do kondnih ureditev, zasaditev in vzdrZevanja - bo treba
zagotavljati ukrepe za prepreditev razvoja tujerodnih invazivnih vrst rastlin, predvsem zlate rozge
(Solidago gigantea), japonskega dresnika (Fallopia sp.) in robinije (Robinia pseudacacia).
(12) Pred zadetkom izvajanja zemeljskih del je treba dolo6iti povrSine, na katerih rastejo tujerodne
invazivne vrste. Na obmodjih na6rtovanih ureditev se odstranijo morebitni povrSinski deli invazivnih
vrst rastlin in odpeljejo na ustrezno deponUo ali zaZgejo, da se onemogodi njihovo razmno:evanje. V
okviru izvajanja zemeljskih del se zagotovi ustrezno ravnanje z zemljino, v kateri bodo ostanki
tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Vse delovne stroje in obleke delavcev, ki bodo odstranjevali
invazivne vrste rastlin, je treba po koncu teh del temeljito oprati. Prepredi se splakovanje delovnega
orodja, spusdanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode.
(13) Po kondani gradnji je treba na gozdnih presekah in gozdnih robovih z rednim vzdr2evanjem
(ko5njo in odstranjevanjem rastlin) preprediti Sirjenje invazivnih vrst rastlin. Redno in ved let
zapovrstjo je treba kositi ali puliti mlade poganjke ter izkopavati korenike, vendar je z odpadnim
materialom potrebno previdno ravnati, da se delci rastlin oz. korenik ne zakoreninijo.
(14) Oblikovanje reliefa se prilagodi reliefnim znadilnostim okoli5kega prostora. Vkopne in nasipne
breZine se zloZno oblikujejo. Med novimi reliefnimi oblikami in obstojedim terenom ne sme prihajati
do ostrih stikov.
(15) Okolica obmodja zadrievalnika ob vzdrZevalnih prometnicah se ob zakljudku del sanira, zasipa
in zravna z okoliskim terenom.
(16) Vse odseke obstojedih poti oz. drugih obmodij, ki po izvedbi prostorskih ureditev ostanejo brez
dotedanje funkcije, se uredi s poravnavo terena in skladno z rabo sosednjih zemljisd (kmetijska
zemlji5da, gozdna zemlji5da) ali pa se jih zasadi oz. renaturira.
(17) Pri zasaditvah se upoitevajo poteki gospodarske javne infrastrukture.
(18) Krajinski nad( naj zajema ureditve in zasaditve Sir5ega obmoaja zadrZevalnika ter poda reSitve
za ohranjanja mrtvic (ostanki struge vodotoka in odvodnih jarkov).

POGOJI GLEDE PRECKANJ IN PRIKLJUCEVIU.T OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. dlen
(skupne dolodbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobrem)

(1) V dasu gradnje se prestavijo, zamenjajo in za5ditijo prometne, komunalne,
elektroenergetske in komunikacijske infrastrukture. Nadrtovanje in gradnja infrastrukture mora
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potekati v skladu s projektnimi pogo.ii posameznih upravljavcev infrastrukturnih objektov in
naprav ter skladno z OPPN SB 8.
(2) Skupni pogoji glede gradnie gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
SO:

- poektiranje in gradnja posameznih krizanj, morebitnih prestavitev in zasdite gospodarske
javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se izvede skladno s projektnimi pogoji
upravljavcev in eventualnimi strokovnimi podlagami, ki so sestavni del prilog OPPN SB 8 ali
projektne dokumentacije ter skladno z geolo5ko-hidroloSkimi pogoji;

- prikljuditve se izvedejo skladno s pogoji posameznih upravljavcev;

- trase vodov gospodarske javne infrastrukture morajo biti medsebojno usklajene z
upostevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do drugih naravnih ali grajenih
struktur;

- pred izvedbo gradnje se obstojeaa gospodarska javna infrastruktura zakolidi na kraju samem;

- gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra mora potekati usklajeno;

- dopustne so delne in zadasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev
posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izvede.jo pa se tako, da jih je moe vkljuditi
v kondno etapo nadrtovane ureditve ali se jih odstrani ter obmodie odstranitve primerno sanira.

15. alen
(prometno urejanje)

(1) Pomembnej5ih komunikacij z ilemo poljskih in gozdnih poti na obmodju zadrZevalnega bazena
ni. Prekinjene poti se vzpostavUo na novo z nadomestnimi potmi znotraj in zunaj zadrZevalnega
bazena ter v najveeji mo:ni meri poveZejo.
(2) Za dostop do obmodja suhega zadZevalnika je predvidena nova dostopna pot od regionalne
ceste R1 do pregrade v dolzini cca 160 m. Na obmodju prikljudevanja dostopne poti na regionalno
cesto R1 se zagotovi preglednost pri prikljudevanju na drzavno cesto v skladu s predpisi o cestnih
prikljudkih na javne ceste. Do pregrade in obmodja znotraj bazena so dostopi po obstojedih poljskih,
javnih in gozdnih poteh ter po kroni pregrade. Nova vzdrZevalna pot je predvidena tudi ob \rzno1ju
pregrade.
(3) Nadrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:
- varno odvij?nje prometa vseh udelezencev v prometu,
- opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeleience v prometu pravodasno -

opozarja na spremenjene tazmerc za vatno odvijanje prometa,
- nadrtovanje, usklajeno z najnovejiimi znanji tehnike poektiranja in graditve cest ter z

ekonomskimi nadeli in merili za presojo upravidenosti njihove graditve,
- da s predlaganim posegom v varovalni pas dr2avne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja

drZavne ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja
njenega videza oz. ne bo moteno redno vzdievanie drZavne ceste, ipd..

(4) Nadrtovani posegi ne smejo negativno vplivati na obmodje drZavnih cest in promet na njih.
Zaradi posegov ne sme biti ogrozena stabilnost cestnega telesa; prav tako ne sme biti ovirana
kasnejsa rekonstrukcija ceste, \rzdrzevanje ceste, odvodnjavanje ceste, preglednost idr.; resitve
morajo zagotoviti prometno varnost. Vse projektne reSitve je treba predhodno uskladiti z
upravljavcem dr2avnih cest.
(5) Cestni prikljudek na drZavno ceste Rl je potrebno nadrtovati v skladu z dolodbami Pravilnika o
cestnih prikljudkih na javne ceste (Ur.l. RS 5t. 86/2009, 109/2010) ter na podlagi podatkov o prometu
na drZavni cesti Rl ter predvidenega prometa iz nadrtovanega obmodja.
(6) Pri posegih v cestni svet in parcele drZavne ceste so dolZni investitorji oz. upravljalci komunalnih
vodov, za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo,

zradni prostor, parcelo drZavne ceste, z Direkcijo RS za infrastrukturo skleniti pogodbo o ustanovitvi
sluZnostne pravice za nove cestne prikljuike, pa pogodbo o ureditvi medsebojnih 'azmetii v zvezi z
ureditvijo prikljudkov na drzavno cesto, skladno s 3. odstavkom 3. dlena Zakona o cestah'
(7) Zaradi moZnosti dostopa do vseh parcel v zadrZevalnem bazenu se predvidi izvedbo cevnih

predlog ozrroma osnutek predprsa predstavlla zgoll rnformatvn aeovi, pnponoaek, glede kalereqa obarna ne lanra
odskodn nsko alr kako drugaae. Predlagane reartve v predlogu ali osnrrtku predprsa ne bodo nu;no del sprelclega predprsa
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Predlog
prepustov pod obstojeeimi poljskimi potmi.
(E) Za dostop do zapomienega obiekta se predvidi izvedba stopnio, rampe, poti, ipd. Za molen
dostop do objektov se predvidi izvedba makadamske poti po kroni pregrade. Ker je le{a predvidena
le za vzdrZevanje, se na obeh straneh uredi dostopno rampo, pot. Dostopne rampe, poti se zagotovi
tudi do vseh berm pregrade.
(9) Na zradni strani, pod vznoZjem pregrade, se uredi plato za gradbeno mehanizacijo za
vzdrZevanje objekta.
(10) Poleg obstojedih poljskih poti na obmoiju zadrZevanja (v bazenu) se predvidi ali ohrani poti tudi
izven poplavnih obmodij, ki zagotavljajo dostop tudi ob eventualnem nastopu visokih voda.

16. dlen
(oskrba s pitno vodo)

Oskrba s pitno vodo ni predvidena. Nameravana ureditev ne posega v obstojede ali predvidene vode
vodovoda.

17. dlen
(zbiranje in odvajanje odpadnih voda)

(1) Padavinske odpadne vode z utrjenih povr5in se odvaja po terenu v zbirne jarke.
(2) Nadrtovanje komunalnih odpadnih vod na obmodju ni predvideno.
(3) Zaradi gradnle zadrlevalnika na Martjanskem potoku, bo potrebno ukiniti del kanalizacije, ki se
nahaja na obmodju predvidenega zadrZevalnika, in sicer do prvega jaSka, ki se nahaja izven
zadri.evalnika. Na todki prekinitve se predvidi gradnja novega PVC ja5ka z LTZ pokrovom 600/600
oz. fi 600 tip D400 oz. skladno s projektnimi reSitvami.

18. dlen
(elektroenergetsko omre2je)

(1) Preko obmodja OPPN SB 8 ne potekajo elektrovodi.
(2) Za delovanje zadrZevalnika oz. delovanje zapornice je potrebno zagotoviti elektridno napajanje
za katerega je predvidena prikljudna mod 1 x 14 kW, obradunske varovalke 3x40A oz. skladno s
projektnimi resitvami.
(3) Na tipski podstavek bo na stalno dostopnem mestu postavljena prikljudno merilna omarica, ki se
zasditi pred dostopom nepooblascenih oseb. Dovod in odvod se uredi s spodnje strani. Na
predvideni trasi NN prikljudka od obstojedega lesenega oporiSda do nove projektirane PMO je
predvideno polaganje NN kabla v zemljo v zaSditno cev Stigmafleks fi 1 10 mm oz. skladno s
projektnimi resitvami. Globina polaganja cevi je predvidena do 0,8 m.
(4) Za izvedbo napajanja zadrievalnika priklju6ne modi 14 kW (3x20A) obravnavanega obmodja z
elektridno energijo bo potrebno:
- zgraditi nov NN kabelski prikljudek od NN opori5da (NNOP006 T0617) NN izvod (1-01 Smer Romi)

iz transformatorske postaje fP 2010,4 kv RIMSKA eeROR O-O1Z OE Murska Sobota) do nove
prostostojede NN prikljudne omarice PS-PMO (mesto postavitve PS-PMO dolodi OE Murska
Sobota);

- skleniti sluZnostne pogodbe z lastniki zemlji5d, preko katerih bodo potekale trase novih
elektroenergetskih vodov;

- pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacUo.
(5) Pri izvedbi del je potrebno poskrbeti za upoStevanje elektroenergetskih predpisov in predpisov o
varstvu pri delu. Posebno pozornost je potrebno posvetiti cestnemu prometu in podzemnim vodom.
Podzemne komunalne vode je potrebno pred pridetkom del zakoliditi, zakolidbo izvrsi lastnik oz.
upravljavec posameznega komunalnega voda ali pooblasdena institucua. Prav tako je potrebno
zakoliditi obstojede elektroenergetske kable. V obmodju kri2anj je potrebna povedana pazljivost pri
izvajanju del, pri kritidnih todkah je potrebna prisotnost nadzornega organa lastnika oz. upravljavca
voda, ki se ga lzaiZa.

Predlog ozroma osnutek predpsa predstavlja zgoll nformativnr delovnr prlpomoaek, glede katerega obaina ne lamii
od6kodnrnsko a11 kako drugade. Predlaqane re5itve v predlogu a i osnutku predpisa ne bodo nulno del spreletega predprsa
(6esta toaka 7. ilena Uredbe o posredovanlu in ponovnr uporab nformactl;avnega znadala (Uradnr lrst RS, ;t. 24li6).
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(6) Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati pogoje soglasij upravnega organa in lastnikov oz.
upravljavcev posameznih komunalnih vodov.
(7) Gradbena dela, povezana s predmetno gradnjo se lahko v dasu gradnje razlikujejo od
predvidenih v p@ektni dokumentaci.li, zato je potrebno pri gradnji skrbeti za sprotno obveSdanje
nadzornega organa investitorja in pooblasdeno osebo podjetja Elektro Maribor, kot tudi druge
upravljavce infrastrukturnih vodov ter spremembe uskladiti.
(8) UpoSteva se najmanj5a dopustna razdalja med elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo (EKK) in
ostalimi vodi.
(9) Pri kriZanju in paralelnem poteku v bliZini drugih komunalnih instalacij je potreben rodni izkop,
zasutje pa se izvrsi pod nadzorom oz. predhodnem ogledu upravljavca. Slednja kriZanja so
predvidena na osnovi pridobljenih podatkov pri posameznih upravljavcih komunalnih instalacij,
dejanski odmiki pa se dodatno uskladijo pri sami izgradnji.
(10) Na projektne re5itve se pridobi mnenja ali soglasja pristo.inega upravljavca elektro vodov.
(11) Dokondno lokacijo trase predvidenih elektroenergetskih vodov je potrebno doloditi na licu mesta
v sodelovanju skupaj z OE Murska Sobota.
(12) Elektridne in5talacije v novih objektih bodo morale izpolnjevati pogoje TN sistema. Objekti
morajo imeti izvedeno temel.jno ozeml.jilo ter glavno izenadenje potencialov. Prikljudno merilne
omarice morajo biti name5dene tako, da bo omogodeno nemoteno odditavanje Stevcev in morajo biti
pod kljudem sistemskega operaterja distribuci.iskega omreZja.
(13) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov) je potrebno
projektno obdelati v skladu s tehnidnimi pogoji, veljavno tipizacuo, veljavnimi tehnidnimi predpisi in
standardi ter pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje.
(14)V lazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroenergetske objekte in naprave, morajo biti
pridobljene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zemljisd, kjer bo navedeno, da ima
Elektro Maribor d.d. pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdr2evanja omenjene infrastrukture
v zemljiSko knjigo.
(15) Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred zaeetkom izgradnje prikljudka je potrebno pred
prikljuditvijo objektov na elektroenergetsko omreZje na osnovi 147. dlena Energetskega zakona EZ)
(Ur. l. RS 5t. 60/19 -uradno predisdeno besedilo, 65/20)) pridobiti soglasje za prikljuditev v katerih
bodo natandno dolodeni vsi pogoji za prikljuditev objektov na distribuci.jsko omreZje.
(16) lnvestitorja bremenijo stroski morebitnih prestavitev obstojedih elektroenergetskih vodov, ki so
last Elektro Maribor d.d. ter vsi stro5ki, zaradi neupoStevanja navodil iz teh pogojev.
(17) Za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh projektnih pogojev in bodo last
Elektro Maribor d.d., mora investitor pri Elektro Maribor d.d. pridobiti ustrezno upravno in projektno
dokumentacijo. lnvestitor nosi odgovornost za dasovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
(18) lzvedba del na elektroenergetskih vodih, ki so ali bodo last Elektro Maribor d.d., ne more biti
predmet javnega razpisa. Omenjena dela mora investitor naroeiti pri Elektro Maribor d.d..

19. dlen
(izvedba ozemljitve)

(1 ) Ves novi del ozemljitvenega sistema do PMO, bo izveden povrsinsko s pocinkanim valjancem
Fe-Zn 25x4 mm, zakopanim v globino do 0,6 m oz. skladno s projektnimi re5itvami. Vsi prikljudki
ozemljitve se izvedejo s pocinkanimi vijaki M10 oz. skladno s projektnimi resitvami.
(2) Vsi spoji med posameznimi deli ozemljitvene naprave morajo biti izvedeni v skladu s predpisi in
antikorozijsko zaS6iteni z ustreznimi premazi (katran, plastidna masa).
(3) Po izvedbi ozemljitev je treba izvesti kontrolo primerne izvedbe ozemljitve. V primeru dodatnega
polaganja valjanca se upo5teva pogoje, kot so predpisani za novogradnjo. O stanju ozemljitvene
naprave je treba voditi stalno evidenco.
(4) Na mestih, kjer utegnejo atmosferske prenapetosti povzroditi nevarnost, se morajo instalirati
prenapetostni odvodniki. Prenapetostni odvodnik se poveZe po najkrajii poti do ozemljila. Elektridna
upornost ozemljila prenapetostnega odvodnika ne sme biti vedja od 10 Ohm v skladu s tehnidno
smernico TSG-N -002:2013.
(5) Ozemljitev PMO poveZe s temeljnim ozemljilom objekta ter s ozemljitvijo kabelske trase.
lzvedene ozemljitve morajo ustrezati predpisom. V primeru, da predpisom ne bo zadosdeno, se
predlog oztroma osnutek predptsa prcdstavlla zqoll ffor.natvn dclovir pr ponroaek, qlede katcft'ga obttna ne lanrir
odikodnrnsko alr kako drugaae Predaganc reartvc v predlogu alr osnltku p.edpsa 're brldo nulno dc sprejetella prrldtlrsd
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izvedejo 5e dodatne ozemljitve celotnega sistema.

20. dlen

Uavna razsvetljava)

Oskrba z javno razsvetljavo ni predvidena. Nameravana ureditev ne posega v obstojece ali
predvidene vode javne razsvetljave.

21 . dlen
(elektronske komunikacije)

Na obmodju se zagotovi telemetrijski nadzor oz., morebitno avtomatsko daljinsko upravljanje z
zapornico in vkljuditev v sistem DRSV, ki mora biti izvedena istodasno z gradnjo zadievalnika.
Podrobnejse pogoje prikljudevanja in projektne resitve se detajlneje obdelajo v fazi izdelave
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

22. dlen
(ravnanje z odpadki)

(1)Ob gradnii objektov ali vzdrzevalnih delih nastajajo gradbeni odpadki. Za gradbene odpadkeje
dolZan poskrbeti investitor ali narodnik del oz. je le{a dolZan zagotoviti, da se izvajalci ob
izvlaryu gradbenih del, ravnajo skladno s prepisom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih.
(2) Odpadke in odpadlo embalaZo je potrebno zbirati v pripravljenih kontejnerjih. Odpadle surovinske
materiale (demontirani kabel, baker, Zelezo) je potrebno shraniti v skladi5du odpadnih kovin.
(3) Na obmodju v dasu obratovanja ni predvidenega odlaganja in zbiranja odpadkov. Ravnanje s
komunalnimi odpadki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

23. dlen
(drugi pogoji glede infrastrukturnega opremljanja)

lnvestitor je, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih
sluZb dolZan, da zgradi, prestavi, zamenja oz. za5diti infrastrukturne objekte, naprave in vode v in
ob obmodju urejanja (ureditveno in vplivno obmodje) predhodno oz. sodasno z izgradnjo
posamezne zakljudene celote izgradnje zadrZevalnika.

MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

24. dlen
(doloditev parcel)

(1) Parcelacija se izvede skladno z nadrtom parcelacije in s tehnidnimi elementi za prenos mej
parcel v naravo vodnogospodarskega objekta v skladu s projektno dokumentacijo na podlagi
detajlnej5ih projektnih re5itev zadrzevalnika, na katerem bodo s tehnidnimi elementi, ki omogo6ajo
prenos novih mej parcel v naravo, dolodene tudi lomne todke meje pregrade in drugih ureditev.
(2) V projektni dokumentaciji se predvidi odvodnja poplavnih voda (odvodni jarki) v bazenu
zadrZevalnika, ki se jih po kondani gradnji odmeri in parcelira.
(3) Na obmodju zadrZevanla voda znotraj OPPN SB 8, kjer se izvaja kmetijska in gozdarska
dejavnost z dostopnimi potmi ter vodotoki se parcelno stanje lahko ohrani. Parcele na obmodju
zadrievanja voda, se lahko zdru2uje in deli.
(4) Zemlji5ke parcele, ki so namenjene gradnji pregrade s spremljajodimi objekti je dopustno
prehodno zdruZevati ali deliti za namene izvedbe projekta. Okvirno obmodje parcelacije pregrade je
prikazano v grafidnem nadrtu 5t. 9: Usmeritve za parcelacijo.
(5) Pregrada se z ali brez spremljajodih objektov po kondani gradnji prav tako odmeri in parcelira.
(6) Parcele, se po izvedenih posegih oz. realizaciji posegov lahko delijo ali zdru:ujejo skladno z
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoll nformativni delovnr pripomoaek, glede katerega obirna ne lamir
odikodninsko all kako drugade. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nulno del sprejetega predprsa
(iesta toika 7. ilena Uredbe o posredovan.lu rn ponovnr uporabi nformacil Javnega znaiala (Uradni llst RS, it. 24l16)
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izvedenim stanjem, na podlagi lastniStva oz. upravljanja ter se po namembnosti sosednjih obmoaij
lahko delijo ali pripojijo k sosednjim parcelam. Elaborat parcelacije bo pregledan in potrjen in bo
osnova za razmejitev med upravljavci, ki se morajo z razmejitvijo strinjati.

POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDISEINE, OHRANJANJA NARAVE,
VARSWA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSWA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREEAMI VKLJUENO z VARSTVoM PRED PoZARoM

25. dlen
(varstvo kulturne dedi56ine)

(1) V neposredni bliZini (na zahodnem delu) obmodja OPPN SB 8 se nahaja obmodje zavarovane
kulturne dedisdine Sebeborci - Gomilno grobiSde Gomilice (ESD 6764). Nameravana ureditev ne
posega v zavarovano obmodje.
(2) Zaradi varstva arheolo5kih ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dediSdine Slovenije omogoditi dostop do zemlji5d, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujod
sploSni arheolo5ki varstveni reZim, ki najditelja/lastnika zemljiSda/investitorja/ odgovornega vodjo
del ob odkritju arheolo5ke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepo5kodovano na mestu odkritja
in o najdbi takoj oz. najpozneje naslednji delovni dan obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediSdine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z doloEili arheoloSke stroke.

26. dlen
(usmeritve za ohranjanje narave)

(1) Z ureditvami in posegi se izven obmodja nasipa in dostopnih poti ne posega v lesno obreZno
zarast ob Martjanskem potoku. Ob prestavljeni strugi potoka in na obmodju morebitnega poseganja v
lesno obreZno zarast se naj uzpostavi nova in nadomestna lesna obreZna zarast.
(2) Zalezilev Martjanskega potoka se naj izvede na nadin, da se ohranja prehodnost (gor in
dolvodno) za vodne organizme (npr. vidra, piSkur) z obvodom ali ustreznim za zivali prijaznim
izpustom. Ob morebitni izvedbi mokrega zadrZevalnika se izvede obvod Martjanskega potoka ob
mokrem zadrZevalniku.
(3) BreZine in struga Martjanskega potoka se izven obmodja nasipa in izpusta ne utrjujejo.
(4) Naklon drde ob izpustu se zaradi laZje prehodnosti vodnih organizmov zmanjSa na 1:5.
(5) Tujerodnih ter invazivnih rastlinskih vrst ni dovoljeno saditi. Na obmodju urejanja in v njegovi
okolici se prepreduje njihovo razraSdanje. Zemljine naj se odvzema le iz mest, kjer ni prisotnih
invazivnih in tujerodnih vrst.
(6) Odvodnjavanje poti se izvede tako, da se voda ne steka neposredno v vodotok.
(7) eas gradnje pregrade mora biti prilagojen procesom v naravi. Odstranitev vegetacije v dasu
gradnje naj se izvede v najmanjSem moinem obsegu in sicer izkljudno izven vegetacijskega
obdobja.
(8) Odlaganje kakrSnih koli materialov v strugo in na bregove vodotoka nidovoljeno.
(9) Za pripravo nadaljnje dokumentacije nadrtovanja in izvedbe zadrZevalnika je potrebno vkljuditi

pristojno otganizacijo za varstvo narave.

27. e|P-n
(varovanje kmetijskih zemljiSd)

(1) V dasu gradnje je varstvu kmetijskih zemljiSd potrebno posvetiti posebno pozornost.

Prepovedana sta nekontrolirano zasipavanje kmetijskih zemlji5d in odlaganje materiala izven za la
namen dolodenih obmodU. Rodovitni del prsti se deponira lodeno z namenom ponovne uporabe v
okviru krajinsko-arhitekturnih ureditev ali sanacije degradiranih kmetijskih zemlji56.

(2\ lnvestitor je dolZan ohraniti oz. nadomestiti dostopne poti do kmetijskih zemlji3d v dasu

predlog oziroma osnutek predptsa predstavlla zgoll rnformatlvnr delovnr prrpomoiek, glede katerega obiina ne lamil
odikodnrnsko alr kako drugaie. Predlagane reirtve v predloqu ali osnutk! predptsa ne bodo nulno del spreletega predprsa
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gtadnje zadrlevalnika, kakor tudi po njej. Obstojede poljske poti se po moznosti ne prestavlja, v
kolikor se, se smiselno nadomestijo in poveZejo tako, da se pogoji za obdelavo kmetijskih zemlji5e,
na obmodju, ne smejo bistveno poslab5ati.
(3) Kmetijska zemljisda na katera se posega v dasu gradnje, se po kondanih gradbenih delih vrne v
prvotno stanje. Gradbena dela se izvajajo v dasu, ko so Skode na pridelkih lahko najmanj5e (pred
setvijo, po spravilu).
(4) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih zemlji5d v dasu gradnje in po njej. Prepredijo se nekontrolirani
prevozi po kmetijskih zemlji5dih. Poljske poti se po gradnji obnovUo.
(5) V skladu z veljavno zakonodajo so uporabniki kmetijskih zemlji56 upravi6eni do od5kodnine v
primeru 5kodnih dogodkov.
(6) lnvestitor, je ne glede na zgoraj navedeno, dolZan upo5tevati vse predpise, ki se nana5ajo na
varstvo kmetijskih zemlji5d.

28. dlen
(varovanje gozdih zemljiSd)

(1) Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v dasu gradnje in obratovanja ohraniti
obstojede dostopne poti do gozda in zagotoviti vsaj enakovredne dostope do gozda tudi po tem, ko
bo voda iz zadri:evalnika odtekla. V easu obratovanja se omogodi gospodarjenje z gozdom in dostop
do sosednjih gozdnih zemlji5d pod enakimi pogoji kot pred ureditvijo zadrlevalnika.
(2) Z zadraevanjem vode v zadrzevalniku bodo posledidno dolodene gozdne povrsine znolraj
zadrlevalnika poplavljene. Dalj dasa trajajoda poplavljenost gozdnega drevja poveda mo2nosti vdora
Skodljivih organizmov in patogenih gliv, ki posledidno lahko vodijo do pospe5enega propadanja
dreves. Zato je potrebno zagotoviti, da voda iz zadraevalnika po prenehanju nevarnosti za poplave
dim prej odtede.
(3) Sednja v gozdu se ne izvaja od zadetka marca do konca junija, to je v dasu gnezdenja ptic.
(4) Sednja drevja in spravilo lesnih so(imentov se na obmodju zadr2evalnika opravita na podlagi
oznaditve drevja za posek, ki jo opravi poobla5den delavec pristojne enote zavoda za gozdove.
(5) Eventualno sanacijo gozda in gozdnega roba predpi5e pristojna obmodna enola Zavoda za
gozdove Slovenije (ZGS).
(6) Odpadni gradbeni material se ne sme odlagati na gozdne povrsine ali gozdni rob, ampak na
ustrezne urejene deponije gradbenega materiala oz. se z njim ravna skladno s projektom o ravnanju
z gradbenimi odpadki.
(7) Ob izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno opredeliti lokacije za
zadasne deponije lesa.
(8) Za vse posege v gozdna zemljiida se pridobi soglasje ZGS.

29. dlen
(varstvo pred po2arom)

(1) ZadrZevalnik je v prostor ume5den tako, da ne povzroda potencialne po2arne nevarnosti zato
posebni ukrepi varstva pred pozarom niso potrebni. Pri gradnji in upravljanju zadrZevalnika se
upostevajo splosni ukrepi varstva pred pozarom.
(2) Po2arna varnost obstojedih objektov se med gradnjo in po njej ne sme poslabSati. Za zaSdito
pred poZarom se zagotovi:

- pogoje za varcn umik ljudi in premoZenja,

- dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene povrsine in delovne
povr5ine za gasilska vozila,

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.
(3) Med gradnjo in drugimi ureditvami se izvedejo vsi ukrepi za prepreditev poZara v naravnem
okolju.

30. dlen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami)

Predog ozlroma osnutek predpisa prcdstavlja zgoll rnforrnatvn dcovnr pnpomoaek, glede katerega obana ne lamci
odikoalnrnsko alt kako drugaae. Predlagane reirtve v predloqu al osnutku predplsa ne borlo nulno dcl spreletega predpisd
(<esta toaka 7. dlena Uredbe o posredovafJU rn ponovn uporabr rlornracJ)avnega znatala (Uradnr tst nS, it :qttO).



Predlog

(1) Povr5ine, na katerih se bodo zbirale, skladi5aile, predrpavale, pretakale in meSale okolju
Skodljive snovi, se izvedejo tako, da bo prepredeno neposredno izpiranje ali odtekanje Skodljivih
snovi v povrsinske vode ali tla. V primeru nezgode se takoj obvesti najblizji center za obvescanje,
policijo ali gasilsko enoto. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo podrodje ravnanja z odpadki.
Uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnaZeno zemljino se odstrani in odda poobla5deni
organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala Skoda se sanira.
(2) Med gradnjo zadrZevalnika se na gradbi5du zagotovijo ustrezno opremljena mesta za
skladi66enje nevarnih snovi, z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlilla, razsipa
ali druge nezgode omogodila zajem teh snovi in prepredila iztok v tla. Poleg tega pa se ta
skladis6ni prostor za5diti pred atmosferskimi vplivi. Prepredi se tudi dostop nepoobla5denim
osebam. Za skladisdenje nevarnih snovi oz. kemikalij se uporablja originalna embalaZa.
(3) V dasu gradnje zadrZevalnika se smejo uporabljati le tehnidno brezhibna vozila, gradbeni stroji
in naprave, ki se opremijo z nevtralizacijskim sredstvom. Redno yzdrZevanje teh strojev in vozil se
mora izvajati izven gradbi5d v ustrezno opremljenih avtomehanidnih delavnicah. Redno se
preverja pusdanje motornih olj, maziv, ipd.
(4) Pri nadrtovanju objektov se upoSteva projektni pospesek tal 0.100 [g]. Glede na cono
potresne nevarnosti je potrebno pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja
predvideti potresno varen nadin gradnje.
(5) Nadrtovani posegi morajo biti izvedeni tako, da se prepredi erozija.

31. dlen

(pogoji varovanja zdravja ljudi)

(1 ) Predvidene ureditve ne bodo povedevale ravni hrupa.
(2) V dasu gradnje ne smejo biti preseZene predpisane mejne ravni hrupa, dolodene v predpisih, ki
urejajo hrup v naravnem in Zivljenjskem okolju. Uporablja se delovne naprave in gradbene stroje, ki
so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,
po veljavni zakonodaji, ki ureja podrodje hrupa.
(3) Na pregradi se uredi rampe za prepreaitev dostopa nepooblaicenim osebam ter opozorilne table.

32. dlen
(varovanje tal)

(1)Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene dim manjie povrsine tal. Za zadasne
prometne in gradbene povrSine ter deponije se uporabijo infrastrukturne povrSine in povrSine, na
katerih so tla manj kakovostna.
(2) Pri gradnji se razgaljene povr5ine ponovno zalravijo in protierozijsko za5ditiio. Pri izvajanju del se
upo5tevajo tudi za5ditni ukrepi za prepredevanje poikodovanja sosednjih zemlji56. Po kondanih
zemeljskih delih je potrebno takoj zadeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih
povrSinah.
(3) Prst se odstrani in deponira tako, da se ohranita njena plodnost in kolidina. Prst se uporabi za
sanacijo prizadetih in degradiranih tal.
(4) Gradbeni posegi s teZkimi stroji se izvajajo v suhem vremenu. S transportnih in gradbenih povrsin
ter deponij gradbenih materialov je treba prepre6iti emisije prahu z vla2enjem teh povr5in ob su5nem
in vetrovnem vremenu.
(5) Material za izgradnjo nasipov in nasipanje terena mora biti inerten oz. brez Skodljivih primesi,
skladen s predpisi in zahtevami iz projektne dokumentacije. Prime5ajo se lahko le inertni materiali, ki

zagotavljajo vedjo stabilnost in posledidno varnost pregrade.

33. dlen
(varstvo zraka)

(1)V dasu obratovanja se izvajajo ukrepi za prepre6evanje in zmanjsevanje emisije snovi v
predog oziroma osnutek predprsa predstavlla zgoll nformatrvnr delovnr pr pomotek, glede katereqa obarrra ne lanlal

odskodntnsko ar kako drugaae. Predlagane re(rtve v predlogu al osnutku predpsa ne bodo nulno deL spreletega predprsa
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Predlog
ztak.
(2) Gradnja s tezkimi stroji se izvaja v suhem vremenu. V primeru ustavljanja transportnih sredstev
in delovnih naptav za daljsi das se motor ugasne.
(3) V dasu gradnje, predvsem ob bivalnem okolju se upo5teva naslednje ukrepe:
- prepreduje se nekontroliran raznos materialov in praSenje iz gradbi5da ter praienje iz odkritih

delov prometnih in manipulativnih povrSin, deponij materiala in gradbi5da z rednim vlaZenjem
odkritih delov cestiSda ob suhem in vetrovnem vremenu;

- pri transportu po javnih prometnih povrsinah se sipki tovori prekrivajo;
- zagotovi se 6i56enje vozil iz gradbi5da na javne prometne povrSine;
- sipki materiali se skladiSdijo v primerni oddaljenosti od bivalnih obmodij, zagotovi se njihovo

vlaZenje ali prekrivanje ob suhem in vetrovnem vremenu,
- izvaja se vlazenje prometnih in delovnih povrsin,
- izvaja se redno disdenje prometnih povrSin na gradbisdu in javnih prometnih povrsinah,
- uredi se posebne poti za prevoze za potrebe gradbiSda ter skrbi za sprotno rekultiviranje obmodij

velikih posegov (deponij, nasipov, vkopov);
- upoSteva se predpisane emisijske vrednosti pri zadasnih gradbenih ob.iektih, gradbeni mehanizaciji

in transportnih sredstvih;
- uporablja se tehnidno brezhibno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva ter skrbi za

njihovo redno wdrZevanje;
- izvaja se redne meritve emisij na stacionarnih objektih in napravah;
- v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljsi das se mahanizacija

ugasne,
- izvede se postavitev polnih varovalnih ograj za zmanjSanje pra5enja ob bivalnih obmodjih v okolici

izgradnje nasipov.

34. dlen
(varovanje voda)

(1) Posege in gradnje na celotnem ureditvenem obmodju, vkljudno z vsemi objekti, infrastrukturo in
ureditvami, je treba nadrtovati v skladu s temeljnimi nadeli in cilji upravljanja z vodami ter vodnimi in
priobalnimi zemljiSdi, ob upo5tevanju vplivov podnebnih sprememb (2. in 3. dl. ZV-1). Cilji upravljanja
z vodami, ki jih je treba 5e posebej upostevati pri nadrtovanju so doseganje dobrega stanja voda in
drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred Skodljivim delovanjem voda ter
ohranjanje in uravnavanje vodnih kolidin.
Med nadeli upravljanja z vodami, ki jih je treba upo5tevati so:
- nadelu zagotavljanja varnosti pred Skodljivim delovanjem voda, ki izhaja iz potreb po varnosti

prebivalstva in njihovega premoZenja, ob upoStevanju delovanja naravnih procesov,
- nadelu povrnitve stro5kov, povezanih z obremenjevanjem voda,
- nadelu dolgorodnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoloZljivih vodnih virov,
- nadelo upo5tevanja najbolj5ih razpoloZljivih tehnik in novih dognanj znanosti o naravnih

zakonitostih,
- nadelo celovitosti, ki uposteva naravne procese in dinamiko voda ter medsebojno povezanost in

soodvisnost vodnih in obvodnih ekosistemov na obmodju povodja.
(2) Skladno s 5. dlenom ZV-1 je potrebno rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemlji5da
ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljiSda nadrtovati in izvajati tako, da se ne poslab5uje stanja
voda, da se omogodi varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(3) V skladu s 37. dlenom ZV-1 na vodnem in priobalnem zemlji5du ni dovoljeno posegati v prostor,
tazen za gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih
prikljudkov na javno infrastrukturo, gradnjo objektov grajenega javnega dobra po ZV-1 ali drugih
zakonih, ukrepe, ki se nanaSajo na izboljSanje hidromorfolo5kih in bioloSkih lastnosti povr5inskih
voda, ukrepe, ki se nanasajo na ohranjanje narave, gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih
ie za izvaianie vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oz. priobalnem zemljisdu (npr. objekt za
zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopalisdih, gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaZenjem, gradnjo objektov,
Predog ozrorna osnutek predptsa predstavila zqol ntormettvnr alelovn pnpomoaek, qtedc (aterella obclfa ne Jamcr
od6kodninsko a kako drugaae Prcdlaqarre reitve v prcdoqu al osnLrtku predpsa ne bodo nulno {le spreleteqa predpisa
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Predlog
namenjenih obrambi dZave, za6eiti in re5evanju ljudi, 2ivali in premoZenja ter izvajanju nalog
policije. Navedene gradnje so dopustne le izjemoma na krajSih odsekih, de je tak5na izvedba
posebej utemeljena in le ob pogojih vodnega soglasja ter de se ne ogroZa stabilnost vodnih in
priobalnih zemljisd, ne zmanjsuje varnost pred Skodljivim delovanjem voda, ne ovira normalen pretok
vode, plavin in plavja ter ne onemogoda obstoj in razmnoZevanje vodnih in obvodnih organizmov.
(4) Vsi novozgra.ieni objekti (razen tistih, ki so kot izjema navedeni v 37. dlenu ZV-1) s pripadajodo
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vkljudno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno s 14. dl.
in 37. dl. ZV-1, odmaknjeni vsaj 5 m od meje vodnega zemljisda Sebeborskega potoka (parc.st. 224'l
k.o. Sebeborci) in dveh manjSih neimenovanih vodotokov (parc. St. 2157 k.o. Sebeborci in parc. 5t.
1 510/3 k.o. Sebeborci).
(5) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z utrjenih povriin s celotnega ureditvenega obmodja
odi56ene v skladu s predpisi s podrodja varstva okolja in zaledne vode je treba odvajati po meteorni
kanalizaciji ali razprseno po protierozijsko zasditenih odvodnih jarkih. Predvidijo se projektne resitve
odvodnje poplavnih voda znotraj zadrzevalnika za zagotovitev hitrega in nemotenega praznenja
zadrZevalnega prostora in posledidno zmanjSa Skode na kmetijskih in gozdnih povriinah. Projektne
re5itve odvodnje padavinskih voda se predvidijo tudi na zradni strani pregrade z odvodnimi jarki.
(6) Na vodnem in priobalnem zemljisdu so prepovedane dejavnosti in posegi, ki bi lahko ogroZali
stabilnost vodnih in priobalnih zemljiSd, zmanj5evali varnost pred Skodliivim delovanjem voda, ovirali
normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogocili obstoj in razmnoZevanje vodnih in obvodnih
organizmov. Prav tako, na vodnem in priobalnem zemljisdu ni dovoljeno postavljati objektov ali
drugih ovir (tudi zadasnih), ki bi prepredevale prost prehod ob vodotoku (84. dl in 38.d1. ZV-1).
(7) Na erozijskem in plazljivem obmodju je prepovedano izvalarye zemeljskih del, ki dodatno
obremenjujejo zemlji5ee ali razbremenjujejo podnoZje zemlji5da, poseganje v prostor, ki bi lahko
povzrodilo dodatno zamakanje zemlji5da, sproZilo gibanje hribin in ogrozilo stabilnost zemlji5da oz.,
pospe5evalo erozijo in oblikovanje hudournikov. Prav tako je prepovedano odvajanje zbranih voda
po erozivnih ali plazljivih zemljiSdih, omejevanje pretoka hudourniSkih voda, pospe5evanje erozijske
modi voda in slab5anje ravnovesnih razmer, odlaganje ali skladi5denje gradbenih materialov,
zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom (87. in 88. dlen ZV-1).
(8) Na erozijskih obmodjih,5e posebej na vseh terenih z naklonom ved kot 5", je posege treba
nadrtovati in izvajati premi5ljeno tako, da bo prepredena eroztla. Zaledne vode je treba odvajati
razprseno po obstojedih odvodnih jarkih, ki jih je treba zasdititi pred erozijo. Ponikanje voda na
plazljivih obmodjih ni dopustno tam, ker bi to lahko povzrodilo zamakanje pogojno stabilnega terena
in sproZitev plazu.
(9) Za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zadasno vplival na vode in vodni re2im, investitor
mora skladno s 150. dlenom ZV-1 pridobiti vodno soglasje (mnenje po GZ). Za posege na obmodju
predmetnega OPPN SB 8 je vodno soglasje potrebno pridobiti predvsem: za poseg na vodnem in
priobalnem zemlji5du ter varstvenih in ogroZenih obmodjih, poseg, ki je potreben za izvajanje javnih
sluZb po ZY-|, izvlanje vodne pravice, poseg zaradi odvajanja odpadnih voda v vode, ali poseg,
kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, hidromelioracija, gozdarsko delo, rudarsko delo in
drugo.
(10) Vloga za vodno soglasje (mnenje po GZ) mora imeti vse vsebine, ki jih predpisuje Pravilnik o
vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge
za izdlo vodnega soglasja (Uradni list RS, 5t. 25109).
(11) Pri nadrtovanju in izvedbi je treba upoStevati, da je v vode prepovedano izlivati, odlagati ali
odmetavati odkopne ali odpadne materiale, odpadke ter druge snovi ali predmete, ki zaradi svoje
oblike, fizikalnih, kemijskih ali biolo5kih lastnosti, kolidine ali drugih lastnosti lahko ogro2ajo Zivljenje
in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogroZajo vodne objekte in
naprave (68.41. ZV-1).
(12) Med gradnjo zadrZevalnika, 5e posebej na obmodju gradbi5da se vsa za6asna skladi5da in
pretakaliSda goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi za5ditijo pred moZnostjo izlitja v vodotoke in
podzemno vodo.
(13) Zagotovijo se za5eitni ukrepi, s katerimi bodo prepredeni Skodljivi vplivi na vode in vodni re2im,
na poplavno varnost obmodja, na predvidene objekte in okolje.
(14) Obstojeda stabilnost breiin vodotokov se ne sme poslabSati. NoZice nasipov, ki so pod vplivom
poplavnih vod, se protierozijsko zaiditi. Med gradnjo se ne posega v strugo z materiali, ki vsebujejo

Predoar ozlloma os.rr]tcI p.cdpsa Drcdsta!,ta zqo]t rnfornlatrvnr darovn !rpoqroaek, atlede karereqi 66irrd lg 1,r rr
od6kodI nsko a , kak! !lrUEaae. Pred aqar,e rea ive v Irred ogU alr c5fuli. Lr fredp 5a na boil:t ,'rLrlrit ai. lprelrtcqat i)rc(lp Sa

(aesta toaka 7 aiena r.lredlre o posredovaflLr l] Dcnlr!n! LriJoraD ffilrr],.i I t,rvreqa zraaal. li-rradnr 5l RS, il 24r16t



nevarne spojine.
(15) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zadasno vplival na vodni
lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (mnenja).

Predlog

rezim ali stanje voda, se

35. dlen
(varstvo pred prekomernim hrupom)

(1) Glede na prometno obremenjenost lokalne ceste protihrupna za5dita (ograja) ni potrebna.
(2) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu s

predpisanimi emisijskimi vrednostmi in med gradnjo pri okoliskih stavbah niso preseZene me.jne
vrednosti kazalcev hrupa za naprave.

(3) Gradnja in dovoz materiala lahko potekata med delavniki v dnevnem dasu med 6. uro zjutraj in
18. uro zveder.

(4) Za zad,asno ali ob6asno dezmerno obremenitev okolja s hrupom je predhodno potrebno pridobiti
dovoljenje.

36. dlen
(varstvo pred svetlobnim onesnaZevanjem)

(1) V primeru osvetlitve zadrZevalnika je potrebno dosledno upo5tevati predpise s podrodja mejnih
vrednosti svetlobnega onesna2evanja okolja.
(2) ee je iz varnostnih razlogov osvetljevanje zadr2evalnika oz. ob.iektov na njem nujno, naj ta
deluje na prisotnost ljudi (s senzorji). Eventualna razsvetljava zapornidnega objekta mora biti
name56ena tako, da osvetl.ienost ne presega predpisanih mejnih vrednosti.

37. dlen
(varstvo pred tresliaji)

(1) Pri gradnji se uporabljajo le stroji, ki so izdelani skladno z emisijskimi normami za tresljaje.
(2) V kolikor med gradnjo pride do dezmernih tresljajev in se objekti poSkodujejo, mora izvajalec
gradbenih del tehnologijo gradnje prilagoditi, nastalo Skodo pa sanirati.

38. dlen
(zaSdita pred razlitjem nevarnih snovi)

( 1 ) Pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesredah med obratovanjem ali ob razlitju vedjih kolidin
goriva, olja ali drugih Skodljivih tekodin in materialov se ukrepa in prepre6i izlitje nevarnih snovi v
vodotoke, podzemno vodo ali na kmetijska zemljisda ter se takoj obvesti na.iblizji center za
obve5danje. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, lokacija se zavaruje,
uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnaZena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaideni
organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala Skoda se sanira.
(2) Med gradnjo se zagotovijo ustrezno opremljena mesta za skladi5denje nevarnih snovi z
neprepustno lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi ob razlitju, razsipu ali drugih nezgodah
omogodila zajem teh snovi in prepredila iztok v tla. Poleg tega se skladi5dni prostor zaSditi pred vplivi
iz ozradja, prepredi se tudi dostop nepooblaSdenim osebam. Za skladi5denje nevarnih snovi ali
kemikalij se mora uporabljati izvirna embalaZa.

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

39. Elen
(postopnost del)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomofek, glede katerega obiina ne jamii
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Predlog
(1) lzvedba posegov kot jih doloda ta akt je moZna v ved etapah, ki so dasovno medsebojno
neodvisne, razen v primerih, ko gre za gradnjo ali urejanje objektov in naprav, ki so v soodvisnosti.
(2) Gradnja zadrZevalnika, eventualne delne prestavitve poti, vodotoka, ipd. in njihove deviacije s
spremljajodimi ureditvami ter prilagoditev obstojede gospodarske javne infrastrukture mora biti
medsebojno usklajeno.

(3) Postopnost gradnje mora zagotavljati optimalno izravnavo zemeljskega in gradbenega
materiala znotraj obmodja OPPN SB 8 in ne sme negativno vplivati na vodnogospodarske
razmere, vodni rezim in poplavno ogroZenost obmodja urejanja ter posledidno vplivnega obmodja
poplavne ogrozenosti.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

40. elen
(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Poleg dolodil v predhodnih dlenih tega odloka se upo5tevajo obveznosti investitorjev in
izvajalcev:

1. pred zadetkom del se pravodasno obvesti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra, z njimi evidentira obstojede objekte in naprave ter uskladi vse
posege v obmodje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove;

2 med in po izgradnji zadrZevalnika se zagotovi nemotena komunalna, elektroenergetska in
komunikacijska oskrba obstojedih objektov in naprav;

3 zagotovijo ali nadomestijo se dostopi in dovozi do obstojedih objektov, naprav in zemljisd,
ki jih je potrebno tudi redno wdrZevati;

4. zagotovi se redno disdenje in vzdrzevanje obstojedih in eventualno novo potrebnih
odvodnih vodnih jaSkov, ki naj omogocijo 6impre.lSnji odtok vode; enako velja za
odstranjevanje mulja in vejevja;

5. med gradnjo se promet organizira tako, da ne prihaja dozastojev,
6. med gradnjo se prepredi onesnaZenje cest in se .jih sprotieisti;
7. med gradnjo ustrezno zaSditi, po kondani gradnji pa eventualno nastale poskodbe sanira;
8. eventualni posek drevja se izvede po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo ter se

pred zadetkom gradnje obvesti pristojni zavod za gozdove,
9. pred pridetkom gradnje investitor zagotovi narodilo za prevzem gradbenih in drugih

odpadkov ali pa prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje;
10. na zemljiSdih izven gradbiSda je prepovedano odlaganje materiala;
11. po izgradnji zadrZevalnika se odpravijo vse morebitne negativne posledice in poravna vsa

nastala Skoda, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja predmetne prostorske ureditve.

(2) Po izgradnji zadrZevalnika upravljavci objektov morajo skrbeti za njihovo ustrezno obratovanje
in vzdr2evanje.

41 . dlen
(organizacija gradbisd transportnih poti ter ravnanje z viSki in odwemi materiala)

('1) V fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela podrobni
nadrt gradbiSda. Nadrt vkljuduje lokacije parkiri5d in pretakaliSd, transportne poti med gradnjo,
morebitne lokacije zadasnih deponij, ki jih ne bi bilo mogode urediti na obmodju OPPN SB 8. Potek
transportnih poti in lokacije se izberejo tako, da v dim manjSi meri prizadenejo bivalno okolje,
naravno okolje in obstoje6e ureditve. Dovozne poti do delovnega obmodja se praviloma nadrtujejo po
2e obstojedih poteh, ki se jih po uporabi sanira.
(2) Zagotovi se zavarovanje obmodja gradbiSda zadrZevalnika, tako da se zagotovita varnost in
nemotena raba sosednjih objektov in zemlji5d. Gradbi5de se dim bolj omeji na Sirino nadrtovanih

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavl]a zgoll rnformativni delovni pnpomoiek, glede katerega obirna ne .;amtr
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Predlog
ukrepov. V dasu gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi, z namenom prepreditve
onesnazenja okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, premikov infrastrukture, skladisdenja, uporabe
tekodih goriv in drugih Skodljivih snovi oz. se v primeru nezgode zagotovi takoj5nje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev.
(3) Po kondanih delih se obmodja gradbi5da in zadasnih deponij vzpostavi prvotno stanje.

42. ilen
(monitoring)

(1) lnvestitorji in upravljavci zagotovijo celostno izvqanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem
prostorskih ureditev dolodenih s tem aktom.
(2) Na obmodju kmetijskih zemljiSd, je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za zadtaevalnik
potrebno izvesti meritve nidelnega stania kmetuskih zemljiSd. Po pridetku obratovanja zadrZevalnika
je za obmodje razlivnih povr5in potrebno izvajati monitoring z vidika onesnaZenosti, fizikalne
degradacije tal in pridelovalnega potenciala kmetijskih zemlji5d. Monitoring je dolZan izvajati
upravljavec pregrade in sicer po potrebi (po veajih poplavnih dogodkih, ko je zapolnjenih ved kot
50% projektiranega volumna zadr2evalnika), vendar najmanj vsakih 5 let. Vse podatke monitoringa
mora upravljavec predstaviti javnosti vsakih 10 let v obliki poroeila. Nadrt monitoringa je sestavni del
gradbenega dovoljenja. Monitoring se izvaja skladno s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring pri
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. Ob morebitni ugotovitvi poslabSanja stanja kmetijskih
zemlji5d je upravljavec dolZan zagotoviti dodatne za5ditne ukrepe, ki bodo prepredili nadaljnje
slab5anje stanja.
(3) Monitoring emisij v tla, vode in zrak se prilagodi in uskladi z drugimi obstojedimi ali nadrtovanimi
drZavnimi in lokalnimi monitoringi okolja. Pri fizidnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi
najmanj tolikino Stevilo todk, da se pridobi utemeljena informacUa o stanju sestavine okolja in
morajo omogodati stalne monitoringe.
(4) V projektni dokumentaciji se predvidijo poektne resitve lokacije in izvedbe pijezometrov za
spremljanje vi5ine talne vode in merskih todk za opazovanje premikov pregrade ter program
monitoringa. Pijezometre je treba izvesti takoj oz., pred izvedbo dodatnih zahtevanih hidrogeolo5kih
raziskav.
(5) V primeru odstopanja od dovoljenih vrednosti mora v dasu gradnje izvajalec gradbenih del
zagotoviti dodatne zaSaitne ukrepe. Tudi v dasu obratovanja zadrZevalnika upravljalec zagotovi
dodatne zasditne ukrepe, eventualno nastalo Skodo pa sanira.

DOPUSTNA ODSTOPANJA

43. dlen
(dopustna odstopanja)

(1) OPPN SB 8 je izdelan na podlagi IDP in sicer z namenom izgradnje suhega zadrZevalnika za
zadrievaile poplavnega vala z elementi nasipa, ki bo slu2il za ureditev mokrega zadrZevalnika,
zato bodo podrobnejse opredelitve glede lege, visine pregrade, preliva, vtodnega in zapornidnega
objekta, Sirine varnostnega preliva, ipd. bolj podrobno opredeljeni v nadaljnjih fazah izdelave
projektne dokumentacije.
(2) Pri realizaciji OPPN SB 8 so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnidnih
re5itev, dolodenih s tem odlokom, de se v nadaljnjem podrobnej5em proudevanju prometnih,
infrastrukturnih, geoloSkih, hidroloSkih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo reSitve, ki so
primernejse iz oblikovalskega, finandnega, prometno-tehnidnega ali okoljevarstvenega vidika, in
upo5tevajo zadnje stanje gradbene tehnike ter omogodajo gospodarnej5o rabo prostora, s katerim
pa se ne sme bistveno spreminjati nadrtovanega videza obmodja ali poslabSati bivalnih in delovnih
razmer na obmodju OPPN SB 8 oz. na sosednjih obmodjih. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi, z njimi pa morajo sogla5ati organi in organizacije, v katerih delovno podrodje
spadajo ta odstopanja.

(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko Stejejo tudi druga kriZanja objektov
Predloql oziroma osnutek predprsa predstavlla zqolJ nformatrvnr delovn prpomoaek, gede katere.l. obora rc lanli
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gospodarske javne infrastrukture s prostorskimi ureditvami nadrtovanimi s tem aktom, ki niso
dolodena s tem odlokom. K vsaki drugadni resitvi krizanja gospodarske javne infrastrukture s
prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske javne infrastrukture predhodno pridobiti
soglasje investitorja prostorskih ureditev, v kolikor le{e 5e niso zgrdene, oz. po kondani gradnji
soglasje njihovega upravljavca zadrzevalnika.
(4) Poleg sploSnih dolodil o dopustnih odstopanjih so moZna tudi konkretnejSa odstopanja:

- v spremenjenem poteku nivelete, stacionaz, naklonov, dostopov, profilov, talnih izpustov,
lege ipd.,

- tehnidne resitve vkopov in nasipov,
- spremenjeni prepusti, objekti in naprave,
- v obmodju reguliranja voda,
- odstopanja v primeru spremenjenega rei:ima zadrievanja voda (za namene zadrZevanja

voda za namakanje),
- odstopan.ia od lokaci.j objektov in omrezij gospodarske javne in lokalne infrastrukture na

obmodju OPPN SB 8 vendar morajo biti skladna z zasnovo zadrZevalnika voda,
- odstopanja od lokacu objektov in omreZij gospodarske javne infrastrukture ter drugih

ureditev izven obmodja OPPN SB 8, vendar morajo biti skladna s konceptom razvoja
sosednjih obmodij ter nadrtovanim zadrZevalnikom, nanje pa je potrebno pridobiti soglasja
pristojnih nosilcev urejanja prostora,

- odstopanja v obmodju obdelave na obmodju EUP SB 8 in SB 7.
(5) Ne glede na dolodbe tega dlena se ne sme spreminjati kote pregrade ter opustiti tesnenje.

PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

44. 6len
(dopustni posegi v obstojede objekte in uporaba zemlji5d do izvedbe prostorske ureditve)

(1 ) Do izvedbe prostorskih ureditev oz. posameznih etap, dolodenih v dlenih tega odloka, je na
obmodju OPPN SB 8 do izgradnje zadr2evalnika, dovoljeno:
1. vzdrlevanje, zasdita, prestavljanje, obnavljanje, odstranitev, dograjevanje ostale obstojede
gospodarske javne infrastrukture in povedanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okolijske
moZnosti, pod pogojem, da ne bodo predstavljale ovir pri nadrtovanju zadrZevalnika,
2. izvajanje posegov in dejavnosti na obstojedih kmetijskih, gozdnih in vodnih zemlji5dih,
3. ostali posegi, kot so izvajanje spremljanja stanja okolja,
4. individualni odkupi zemljiSd, individualne parcelacije in investicije, ki niso skladne z nadrtovano
ureditvijo so prepovedane,
5. izvajanje ureditev na EUP SB 7 za namene zadrAevalnika ter so skladne z nadrtovanim
zadrZevalnikom, projektnimi reSitvami zadr2evalnika ter upravljavcem zadrZevalnika,
6. izvajanje ureditev na EUP SB 8 za namene turistidne dejavnosti, ki so predvidene v Odloku o
lokacijskem nadrtu za obmodje novega zdraviliSda Rimska darda (Uradni list RS, 5t. 117103) ali
njegovimi spremembami in niso v nasprotju z nadrtovanim zadrzevalnikom ter so skladne z
upravljavcem zadrzevalnika.
(2) S sprejetjem OPPN SB 8 prenehajo veljati dolodila Odloka o lokacijskem nadrtu za obmodje
novega zdravili5da Rimska earda (Uradni list RS, 5t. 1171O3), na delu obmodja, kjer so predvidene
ureditve naartovanega zadrZevalnika. Ne glede na dolodilo prejSnjega stavka, se lahko po
izgradnji zadrZevalnika izvajajo ureditve v EUP SB 8 za namene turistiene dejavnosti, ki so
predvidene v Odloku o lokacijskem nadrtu za obmodje novega zdraviliSda Rimska Carda (Uradni
list RS, St. 1171O3) ali njegovimi spremembami in niso v nasprotju z nadrtovanim zadrZevalnikom
ter so skladne z upravljavcem zadrzevalnika.

45. dlen
(inSpekcijsko nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inSpekcijske sluZbe.
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46. dlen
(vpogled v OPPN)

Sprejet OPPN SB I bo na vpogled na pristojni upravni enoti, na Ob6ini Moravske Toplice in na
njenih spletnih straneh.

47. dlen
(veUavnost odloka)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Stevilka:

Zupan Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad
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