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ZADEVA: PRIPOMBE K PRAVILNIKU O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU IN 
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije podaja pripombe k Pravilniku o občinskem prostorskem načrtu in 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu. 
 
Na začetku bi vam želeli podati splošen predlog k Pravilniku, in sicer, da vse občine težko podajo 
konkretne pripombe, saj za to velikokrat nimajo ustrezne programske opreme. To bi pa vsekakor 
potrebovale, saj zaposleni na občinskih upravah, ki delajo na področju okolja in prostora, vsak dan 
gledajo te načrte in bi takoj zaznali razliko oziroma izboljšave ali nejasnosti v prikazu. V ta namen 
bi predlagali, da se izdela vzorčni primer prikaza nekega OPPN, ki vsebuje vse predlagane grafične 
prikaze, in sicer v analogni in digitalni obliki.  
 
Občine pozdravljajo racionalizacijo po 38. členu, saj je ponovno pridobivanje mnenj vseh NUP-ov 
za spremembe, ki se jih ne tičejo, izguba časa. Kljub temu pa ostane pridobivanje mnenja Agencije 
RS za okolje in prostor na osnutek OPPN in s tem odločbe, da ni potrebna celovita presoja vplivov 
na okolje. To pa je običajno najbolj zamudno, zato podajamo pobudo za racionalizacijo tudi tega 
postopka. 
 
V nadaljevanju pa podajamo še druge pripombe in predloge, in sicer: 

1. OPN-ja ni možno izdelati na ravni DGD, zato je v njem nemogoče predvideti število 
stanovanj, višino in prostornino stavbe in njihovo etažnost. Prav tako je v določenih EUP 
možnih več tipov oblikovanja strehe ali pa ta ni predpisan. Bolj kot so pravila toga (kar v 
predlaganem pravilniku so), težje je dopustiti izjeme oz. najti način, kako izjeme opisati. 

2. Gradbene parcele se ne določajo v OPN, temveč v fazi DGD. Za zakoličbo je potreben 
geodetski posnetek. OPN pa se pripravlja na ZKP.  

3. OPPN v okviru OPN je s strani občin ocenjen tudi kot nepotreben, saj če že v fazi OPN 
poznamo rešitve za območje OPPN, potem se to lahko reši na ravni OPN in dodatno 
kompliciranje ni potrebno. 

Podajamo pa pripombe tudi k prikazu stanja prostora, in sicer gre po mnenju občin za prilogo oz. 
strokovno podlago za OPN, v kateri je nemogoče izdelati elaborat posegov na kmetijska zemljišča, 
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saj osnutek namenske rabe še ni izdelan, zato se ne ve, kateri bodo posegi na kmetijska zemljišča. 
Enako velja za predvidene spremembe grafičnega dela, saj jih je v prikazu stanja nemogoče 
prikazati, saj prikaz stanja ni enako kot osnutek OPN. Menimo, da so za prikaz stanja zahtevane 
vsebine, ki so jasne šele po preučitvi varstvenih režimov, pobud itn. in ki se ponavadi prikazujejo v 
osnutku. V prikazu se zahteva končne rešitve prostorskega akta, kar je nesprejemljivo. Poraja se 
vprašanje zakaj potem potrebujemo še nadaljnje 3 faze, če je vse jasno že pred samim osnutkom. 
 
Vprašanja se porajajo tudi pri podatkih o graditvi objektov. Ti se namreč stalno posodabljajo, zato 
vprašanje zakaj bi jih vključevali v prikaz stanja, če ima Ministrstvo za okolje in prostor ter ostali 
nosilci urejanja prostora to evidenco stalno dosegljivo. Prosili bi za pojasnilo čemu je namenjena 
vključitev te evidence v prikaz stanja in kakšni izboljšavi.  
 
Prosili bi tudi za pojasnilo zakaj podatek o občinski meji iz GURS ne poteka po meji ZKP. Menimo 
namreč, če tega ni dovoljeno spreminjati, potem pogoja o poteku po ZKP ni možno izpolniti. 
Geodetska uprava RS podatkov o občinskih mejah po ZKP ne posodablja, zato se dogaja, da potek 
meje in območja PNRP nista skladna. Občine s popravkom meje GURS naredijo dobro delo in 
opravijo delo namesto GURS. Prosimo tudi za pojasnilo zakaj se meje ne sme spreminjati. 
 
Imeli pa bi pripombo tudi k osnutku tehničnih pravil, za katerega ocenjujemo, da je predolg, 
preveč podroben in tog. Namreč ocenjujemo, da občinam in izdelovalcem nalaga nesorazmerno 
velike stroške zaradi bistvenega povečanja obsega dela s pripravo tehnične dokumentacije, ki bo 
postopek sprejemanja OPN podaljšala, namesto, da bi ga skrajšala. Ocenjujemo tudi, da bodo 
posledično tudi zaposleni na okoljskem ministrstvu imeli več dela s tehničnim pregledovanjem. 
Problem vidimo tudi pri nosilcih urejanja prostora, ki že sedaj niso znali uporabljati OPN-jev 
zloženih v skladu s tehničnimi pravili po ZPNačrt, ki imajo 12 strani. Predlagamo, da se tehnična 
pravila ohranijo po ZPNačrt, samo delno naj se jih dopolni za področje novih vsebin ZUreP-2. 
Prikaz stanja naj uredi Ministrstvo za okolje in prostor uredi v svojem PIS. Menimo, da je prikaz 
stanja sam sebi namen, saj imajo nosilci urejanja prostora vse podatke v svojih uradnih evidencah. 
 
Za upoštevanje pripomb in predlogov ter za ustrezna pojasnila se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

 
 
Lepo pozdravljeni, 
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