
ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 1

KO in PARCELA 1103-330

PRIIMEK KOLAR

IME JOŽE

NASLOV MALA GORA 1, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA 2x STANOVANJSKI OBJEKT ZA NASLEDNIKE

novogradnja 2 stanovanjskih objektov za naslednike

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Pobudnik je umaknil pobudo.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik je umaknil pobudo.

POVRŠINA 250,25

ENOLIČNI ID (UniqueID) 182



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 1

KO in PARCELA 1103-75/1

PRIIMEK KOLAR

IME JOŽE

NASLOV MALA GORA 1, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-STANOVANJSKI OBJEKT

kmetijski objekt za pridelavo gob, klavnica, hladilnca perutnine

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 759,07

ENOLIČNI ID (UniqueID) 183



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 1

KO in PARCELA 1103-76/1

PRIIMEK KOLAR

IME JOŽE

NASLOV MALA GORA 1, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-STANOVANJSKI OBJEKT

kmetijski objekt za pridelavo gob, klavnica, hladilnca perutnine

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 735,54

ENOLIČNI ID (UniqueID) 181



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 2

KO in PARCELA 1089-250/3

PRIIMEK KOVŠE

IME IVAN

NASLOV RESNIK 33, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KOZOLEC, SKLADIŠČE

kozolec za spravilo strojev in pridelkov, skladiščenje sekancev

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1057,42

ENOLIČNI ID (UniqueID) 184



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 3

KO in PARCELA 1089-250/2

PRIIMEK KOVŠE

IME IVAN

NASLOV RESNIK 33, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POČITNIŠKI OBJEKTI

gradnja 4. počitniških objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 900,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 8



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 3

KO in PARCELA 1089-250/4

PRIIMEK KOVŠE

IME IVAN

NASLOV RESNIK 33, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA stanovanjska hiša za prevzemnika kmetije in 3 apartmaje kot dopolnina dejavnost na 

kmetiji

stanovanjska hiša za prevzemnika kmetije in 3 apartmaje kot dopolnina dejavnost na 

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjka stavba za naslednika na kmetiji in objetki za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 501,35

ENOLIČNI ID (UniqueID) 9



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 3

KO in PARCELA 1089-250/5

PRIIMEK KOVŠE

IME IVAN

NASLOV RESNIK 33, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POČITNIŠKI OBJEKTI

gradnja 4. počitniških objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 500,48

ENOLIČNI ID (UniqueID) 10



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 3

KO in PARCELA 1089-250/6

PRIIMEK KOVŠE

IME IVAN

NASLOV RESNIK 33, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POČITNIŠKI OBJEKTI

gradnja 4. počitniških objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 500,92

ENOLIČNI ID (UniqueID) 11



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 4

KO in PARCELA 1089-252

PRIIMEK KOVŠE

IME IVAN

NASLOV RESNIK 33, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA HIDROELEKTRARNA

hidroelektrarna (strojnica)

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za energetsko dejavnost (hidroelektrarna (strojnica))

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 293,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 185



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 5

KO in PARCELA 1102-353/12

PRIIMEK LEDINEK

IME ALEKSANDER, MOJCA

NASLOV C. NA ROGLO 21, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske zgradbe za lastne potrebe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 717,73

ENOLIČNI ID (UniqueID) 88



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 6

KO in PARCELA 1100-1107/4

PRIIMEK ŠPILE

IME MARTIN

NASLOV UL. JURIJA VODOVNIKA, 21, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POVEČANJE OBMOČJA A

počitniška hiša želimo. da je parc. v celoti opredeljena stavbno zemljišče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). V postopku spremembe 

namenske rabe prostora se bo obstoječe stavbno zemljišče tudi preoblikovalo in delno 

povečalo.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 299,89

ENOLIČNI ID (UniqueID) 281



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 7

KO in PARCELA 1104-1550/1

PRIIMEK FIJAVŽ

IME ROMAN

NASLOV SP. STRANICE 32, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 970,54

ENOLIČNI ID (UniqueID) 153



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 7

KO in PARCELA 1104-1096/1

PRIIMEK FIJAVŽ

IME ROMAN

NASLOV SP. STRANICE 32, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2861,10

ENOLIČNI ID (UniqueID) 141



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 7

KO in PARCELA 1104-1550/2

PRIIMEK FIJAVŽ

IME ROMAN

NASLOV SP. STRANICE 32, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 595,59

ENOLIČNI ID (UniqueID) 154



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 8

KO in PARCELA 1103-544/5

PRIIMEK HROVAT BUKOVŠEK

IME ANDREJA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 17B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

Stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 621,69

ENOLIČNI ID (UniqueID) 120



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 9

KO in PARCELA 1103-898/1

PRIIMEK OŠLAK

IME MATEJ

NASLOV LIPA 4, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRJENJE HLEVA ALI GARAŽE

zaradi povečanja kmetijske dejavnosti bi v bodoče zgradili hlev in garažo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1582,91

ENOLIČNI ID (UniqueID) 307



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 10

KO in PARCELA 1100-774/5

PRIIMEK GRZINIČ

IME MILENA

NASLOV OBALA 140, 6320 PORTOROŽ

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1858,06

ENOLIČNI ID (UniqueID) 63



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 11

KO in PARCELA 1105-316/3

PRIIMEK MUŠIČ

IME BRANIMIR

NASLOV DOBROVLJE 75, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA UREJANJE DOVOZA

Že obst. stanovanjski objekti - za ažuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, naravne vrednote, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1892,98

ENOLIČNI ID (UniqueID) 186



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 11

KO in PARCELA 1105-1611

PRIIMEK MUŠIČ

IME BRANIMIR

NASLOV DOBROVLJE 75, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA UREJANJE DOVOZA

Že obst. stanovanjski objekti - za ažuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 74,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 162



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 12

KO in PARCELA 1102-491/1

PRIIMEK ARNIK

IME BOJAN

NASLOV KRIŽEVEC 20 A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske zgradbe za lastne potrebe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 135,39

ENOLIČNI ID (UniqueID) 274



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 12

KO in PARCELA 1102-492/1

PRIIMEK ARNIK

IME BOJAN

NASLOV KRIŽEVEC 20 A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske zgradbe za lastne potrebe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 101,28

ENOLIČNI ID (UniqueID) 275



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 13

KO in PARCELA 762-565/4

PRIIMEK VIŠNAR

IME ROMAN

NASLOV ZLAKOVA 17 A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

obst. stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 147,30

ENOLIČNI ID (UniqueID) 177



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 13

KO in PARCELA 762-562/2

PRIIMEK VIŠNAR

IME ROMAN

NASLOV ZLAKOVA 17 A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

obst. stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 36,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 175



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 13

KO in PARCELA 762-561/3

PRIIMEK VIŠNAR

IME ROMAN

NASLOV ZLAKOVA 17 A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

obst. stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 29,61

ENOLIČNI ID (UniqueID) 174



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 13

KO in PARCELA 762-565/3

PRIIMEK VIŠNAR

IME ROMAN

NASLOV ZLAKOVA 17 A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

obst. stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina, proti eroz. 

ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 583,29

ENOLIČNI ID (UniqueID) 176



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 14

KO in PARCELA 1103-532/11

PRIIMEK EINFALT

IME ERNEST, ANICA

NASLOV SP. STRANICE 8, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA GARAŽA

za legalizacijo  garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt garaža

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 55,58

ENOLIČNI ID (UniqueID) 116



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 15

KO in PARCELA 1103-544/6

PRIIMEK KOPRIVNIK

IME GORAZD

NASLOV STRANICE 33, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 619,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 121



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 16

KO in PARCELA 1090-345

PRIIMEK JEREB

IME HERMAN

NASLOV SKOMARJE 31, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠITIRTEV OBMOČJA SK

za povečanje stavbišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1716,69

ENOLIČNI ID (UniqueID) 16



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 17

KO in PARCELA 1105-405/5

PRIIMEK CAPL

IME ANTON, MATILDA

NASLOV DOBRAVA 49, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 66,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 173



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 17

KO in PARCELA 1105-397/6

PRIIMEK CAPL

IME ANTON, MATILDA

NASLOV DOBRAVA 49, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

ažuriranje obstoječega stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 531,30

ENOLIČNI ID (UniqueID) 172



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 18

KO in PARCELA 1103-544/7

PRIIMEK BUKOVŠEK

IME DARKO

NASLOV GABROVNIK 33A, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 620,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 122



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 19

KO in PARCELA 1101-240/1

PRIIMEK ŠREKL

IME MAGDALENA

NASLOV POHORSKA 6, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1563,94

ENOLIČNI ID (UniqueID) 72



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 20

KO in PARCELA 1105-125/5

PRIIMEK PEM

IME JOŽEFA

NASLOV MLINSKA C. 6, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA

že sedaj služnostna pot

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 314,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 160



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 20

KO in PARCELA 1105-125/1

PRIIMEK PEM

IME JOŽEFA

NASLOV MLINSKA C. 6, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 329,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 158



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 20

KO in PARCELA 1105-125/2

PRIIMEK PEM

IME JOŽEFA

NASLOV MLINSKA C. 6, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. 

Obstoječe stanje se ažurira tako, da se predvidi sprememba namenske rabe v obsegu 

območij obstoječih objektov in pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo 

upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 

(sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 739,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 159



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 21

KO in PARCELA 1105-319/2

PRIIMEK ŽIBERT

IME ANA

NASLOV DOBRAVA 70, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1783,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 187



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 22

KO in PARCELA 1105-337/4

PRIIMEK OČKO

IME UROŠ

NASLOV DOBRAVA 69, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 731,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 171



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 23

KO in PARCELA 1100-514/6

PRIIMEK BORŠIČ

IME ŠTEFAN

NASLOV BRDCE 19, 3213 FRANKOLOVO

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 243,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 57



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 23

KO in PARCELA 1100-477/2

PRIIMEK BORŠIČ

IME ŠTEFAN

NASLOV BRDCE 19, 3213 FRANKOLOVO

NAMEN POBUDNIKA hlev, garaža

Gradja hleva in garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 417,90

ENOLIČNI ID (UniqueID) 188



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 23

KO in PARCELA 1100-477/4

PRIIMEK BORŠIČ

IME ŠTEFAN

NASLOV BRDCE 19, 3213 FRANKOLOVO

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 357,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 53



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 24

KO in PARCELA 1103-1197/2

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.,  SEKANCI IN RAZREZ LESA

za dopolnilno dejavnost na kmetiji  - žaga

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 9901,61

ENOLIČNI ID (UniqueID) 98



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 24

KO in PARCELA 1103-1197/1

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.,  SEKANCI IN RAZREZ LESA

za dopolnilno dejavnost na kmetiji  - žaga

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 4109,02

ENOLIČNI ID (UniqueID) 97



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 24

KO in PARCELA 1103-1202/1

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.,  SEKANCI IN RAZREZ LESA

za dopolnilno dejavnost na kmetiji  - žaga

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 783,44

ENOLIČNI ID (UniqueID) 189



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 24

KO in PARCELA 1103-1203

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.,  SEKANCI IN RAZREZ LESA

za dopolnilno dejavnost na kmetiji  - žaga

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1031,92

ENOLIČNI ID (UniqueID) 190



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 25

KO in PARCELA 1103-561/1

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA LESENE POČITNIŠKE HIŠE -počitniško naselje

gradnja počitniških hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1141,73

ENOLIČNI ID (UniqueID) 191



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 25

KO in PARCELA 1103-569

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA LESENE POČITNIŠKE HIŠE -  počitniško nase

gradnja počitniških hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 415,85

ENOLIČNI ID (UniqueID) 123



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 25

KO in PARCELA 1103-570/2

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA LESENE POČITNIŠKE HIŠE -  počitniško nase

gradnja počitniških hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2079,07

ENOLIČNI ID (UniqueID) 125



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 25

KO in PARCELA 1103-570/1

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA LESENE POČITNIŠKE HIŠE -  počitniško naselj

gradnja počitniških hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1553,14

ENOLIČNI ID (UniqueID) 124



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 25

KO in PARCELA 1103-571

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA LESENE POČITNIŠKE HIŠE -  počitniško nase

gradnja počitniških hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1114,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 195



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 25

KO in PARCELA 1103-548/3

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA LESENE POČITNIŠKE HIŠE -  počitniško nase

gradnja počitniških hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 375,73

ENOLIČNI ID (UniqueID) 196



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 26

KO in PARCELA 1103-554

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA  ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.

kozolec, lope

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1293,33

ENOLIČNI ID (UniqueID) 550



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 26

KO in PARCELA 1103-561/3

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.

kozolec, lope

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 191,55

ENOLIČNI ID (UniqueID) 194



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 26

KO in PARCELA 1103-566

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.

kozolec, lopa

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 134,61

ENOLIČNI ID (UniqueID) 193



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 26

KO in PARCELA 1103-555/1

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA  ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.

kozolec, lope

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1852,23

ENOLIČNI ID (UniqueID) 192



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 26

KO in PARCELA 1103-555/2

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA  ŠIRITEV  KMETIJSKE DEJ.

kozolec, lope

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 318,01

ENOLIČNI ID (UniqueID) 551



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 27

KO in PARCELA 1103-565/3

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA RUŠENJE STAREGA OBJEKTA, NATO NOVI

počitniška hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 333,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 198



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 27

KO in PARCELA 1103-565/1

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA RUŠENJE STAREGA OBJEKTA, NATO NOVI

počitniška hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 432,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 199



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 27

KO in PARCELA 1103-565/2

PRIIMEK WRAVOR

IME VLADIMIR

NASLOV BUKOVLJE 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA RUŠENJE STAREGA OBJEKTA, NATO NOVI

počitniška hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 321,59

ENOLIČNI ID (UniqueID) 197



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 28

KO in PARCELA 1105-126

PRIIMEK PEM

IME MARJAN

NASLOV MLINSKA C. 6, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA

Počitniški objekt, zidanica

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2181,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 161



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 29

KO in PARCELA 1103-301/2

PRIIMEK FIJAVŽ SMOLA

IME MATEJA

NASLOV BUKOVLJE 4, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1687,33

ENOLIČNI ID (UniqueID) 99



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 30

KO in PARCELA 1103-308

PRIIMEK FIJAVŽ SMOLA

IME MATEJA

NASLOV BUKOVLJE 4, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 594,65

ENOLIČNI ID (UniqueID) 100



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 31

KO in PARCELA 1103-82/2

PRIIMEK FIJAVŽ

IME LUSIEN

NASLOV BUKOVLJE 4, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2754,64

ENOLIČNI ID (UniqueID) 136



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 32

KO in PARCELA 1099-1470

PRIIMEK ČREŠNAR

IME BOŠTJAN

NASLOV OSREDEK PRI ZREČAH 20A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Ker predstavlja zemljišče, ki je predmet pobude, zaokrožitev obstoječega naselja z vlogo v 

omrežju naselij v občini, se pobuda kot razvojna površina naselja vključi v naselje, če bo 

predmetna zaokrožitev tudi rezultat naustreznejše površine za razvoj naselja utemeljene v 

okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 968,58

ENOLIČNI ID (UniqueID) 200



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 33

KO in PARCELA 1103-399

PRIIMEK FIJAVŽ

IME EMILIJAN

NASLOV BUKOVLJE 15, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI

za gradnjo stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 4387,34

ENOLIČNI ID (UniqueID) 111



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 33

KO in PARCELA 1103-388/2

PRIIMEK FIJAVŽ

IME EMILIJAN

NASLOV BUKOVLJE 15, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1517,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 105



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 33

KO in PARCELA 1103-389/3

PRIIMEK FIJAVŽ

IME EMILIJAN

NASLOV BUKOVLJE 15, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1636,62

ENOLIČNI ID (UniqueID) 106



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 34

KO in PARCELA 1104-1249/8

PRIIMEK FIJAVŽ

IME EMILIJAN

NASLOV BUKOVLJE 15, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKO NASELJE

širitev stanovanjskega naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ). 

Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3104,92

ENOLIČNI ID (UniqueID) 201



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 34

KO in PARCELA 1104-1249/41

PRIIMEK FIJAVŽ

IME EMILIJAN

NASLOV BUKOVLJE 15, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKO NASELJE

širitev stanovanjskega naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ). 

Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1003,12

ENOLIČNI ID (UniqueID) 148



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 34

KO in PARCELA 1104-1249/37

PRIIMEK FIJAVŽ

IME EMILIJAN

NASLOV BUKOVLJE 15, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKO NASELJE

širitev stanovanjskega naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ). 

Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2632,85

ENOLIČNI ID (UniqueID) 147



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 35

KO in PARCELA 1105-394/2

PRIIMEK ŠEŠERKO

IME DRAGO

NASLOV DOBRAVA 73 A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjski ojekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 293,65

ENOLIČNI ID (UniqueID) 204



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 35

KO in PARCELA 1105-392/2

PRIIMEK ŠEŠERKO

IME DRAGO

NASLOV DOBRAVA 73 A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjski ojekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 433,06

ENOLIČNI ID (UniqueID) 203



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 35

KO in PARCELA 1105-334

PRIIMEK ŠEŠERKO

IME DRAGO

NASLOV DOBRAVA 73 A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjski ojekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3616,52

ENOLIČNI ID (UniqueID) 202



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 35

KO in PARCELA 1105-335/1

PRIIMEK ŠEŠERKO

IME DRAGO

NASLOV DOBRAVA 73 A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

stanovanjski ojekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1846,25

ENOLIČNI ID (UniqueID) 170



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 36

KO in PARCELA 1105-256/1

PRIIMEK ULIPI

IME VLADO

NASLOV ZEČE 35, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju načrtovanju v 6. členu določa, da je širitev naselja 

dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. Območje 

pobude leži v neposredni bližini naselja, znotraj katerega je nadaljnji prostorski razvoj še 

možen in ima le-ta prednost pred širitvijo naselja, zato se naselje ne bo širilo z novimi 

območji stavbnih zemljišč.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1590,71

ENOLIČNI ID (UniqueID) 480



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 36

KO in PARCELA 1105-256/1

PRIIMEK ULIPI

IME VLADO

NASLOV ZEČE 35, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1408,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 205



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 37

KO in PARCELA 1090-269

PRIIMEK ČREŠNAR

IME URŠKA

NASLOV RESNIK 1, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA PASTIRSKA KOČA ZA ZEMLJANKO

gradnja hleva, pastirska koča z zemljanko

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 5609,72

ENOLIČNI ID (UniqueID) 492



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 37

KO in PARCELA 1090-269

PRIIMEK ČREŠNAR

IME URŠKA

NASLOV RESNIK 1, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA PASTIRSKA KOČA ZA ZEMLJANKO

turistična dejavnost

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 5609,72

ENOLIČNI ID (UniqueID) 15



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 38

KO in PARCELA 1104-1555/3

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA KOZOLEC ZA PRODAJO pridelkov in proizvodov

Kozolec za prodajo pridelkov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 594,03

ENOLIČNI ID (UniqueID) 206



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 38

KO in PARCELA 1104-1554/4

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA KOZOLEC ZA PRODAJO

Kozolec za prodajo pridelkov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 460,62

ENOLIČNI ID (UniqueID) 207



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 39

KO in PARCELA 1104-1183/1

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV KMETIJSKE DEJAVNOSTI

gradnja stanovanjskega objekta - širitev dejavnosti na kmet.......

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1725,02

ENOLIČNI ID (UniqueID) 145



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 40

KO in PARCELA 1104-1551

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRJENJE NASELJA

stanovanjska gradnja za trg

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 296,09

ENOLIČNI ID (UniqueID) 210



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 40

KO in PARCELA 1104-1552

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRJENJE NASELJA

stanovanjska gradnja za trg

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 342,60

ENOLIČNI ID (UniqueID) 155



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 40

KO in PARCELA 1104-1094

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRJENJE NASELJA

stanovanjska gradnja za trg

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1079,74

ENOLIČNI ID (UniqueID) 140



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 40

KO in PARCELA 1104-1093/2

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRJENJE NASELJA  - gradnja za trg

stanovanjska gradnja za trg

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1495,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 139



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 41

KO in PARCELA 1104-1555/3

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRJENJE SKLADIŠČA

skladišče, hladilnica in proizvodna hala

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za skladiščenje

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1544,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 209



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 41

KO in PARCELA 1104-1554/4

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRJENJE SKLADIŠČA

skladišče, hladilnica in proizvodna hala

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za skladiščenje

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1792,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 208



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 42

KO in PARCELA 1104-1559/8

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA upravna stavba in proizvodna hala s skladiščem

upravna stavba in proizvodna hala s skladiščem-proizvodna linija za predelavo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za proizvodno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 266,29

ENOLIČNI ID (UniqueID) 212



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 42

KO in PARCELA 1104-1559/9

PRIIMEK BREČKO

IME GREGOR IN DEJAN

NASLOV BUKOVLJE 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA upravna stavba in proizvodna hala s skladiščem

upravna stavba in proizvodna hala s skladiščem-proizvodna linija za predelavo sadja in 

zelenjave

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za proizvodno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1863,34

ENOLIČNI ID (UniqueID) 211



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 43

KO in PARCELA 1091-1099/23

PRIIMEK ŠVIKART

IME JURIJ

NASLOV CESTA VSTAJE 30, 2344 LOVRENC NA POHORJU

NAMEN POBUDNIKA BRUNARICA

počitniški objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 638,38

ENOLIČNI ID (UniqueID) 213



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 44

KO in PARCELA 1104-1098/2

PRIIMEK FIJAVŽ

IME MARJAN

NASLOV BUKOVLJE 14, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskih  objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1506,39

ENOLIČNI ID (UniqueID) 143



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 44

KO in PARCELA 1104-1098/1

PRIIMEK FIJAVŽ

IME MARJAN

NASLOV BUKOVLJE 14, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 8181,49

ENOLIČNI ID (UniqueID) 142



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 44

KO in PARCELA 1104-1101

PRIIMEK FIJAVŽ

IME MARJAN

NASLOV BUKOVLJE 14, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskih  objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2247,10

ENOLIČNI ID (UniqueID) 144



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 45

KO in PARCELA 1101-7/2

PRIIMEK ČREŠNAR

IME IVAN IN ANA

NASLOV RADANA VAS 5A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA, AŽURIRANJE

ažur. že zgrajenega stan.  objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1443,84

ENOLIČNI ID (UniqueID) 76



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 46

KO in PARCELA 1099-502/1

PRIIMEK HREN

IME MANFRED ANTON

NASLOV ČREŠNOVA 7, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ SK V K2 - SPREMEMBA PO DEJANSKI RABI

vrnitev v kmetijsko- v  primar

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik predlaga spremembo iz stavbnega zemljišča v primarno rabo.   

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1002,59

ENOLIČNI ID (UniqueID) 214



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 47

KO in PARCELA 1088-155/10

PRIIMEK MAVHAR

IME FRANC

NASLOV PADEŠKI VRH 7, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 704,96

ENOLIČNI ID (UniqueID) 1



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 47

KO in PARCELA 1088-148

PRIIMEK MAVHAR

IME FRANC

NASLOV PADEŠKI VRH 7, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI za nadaljevanje dejavnosti na kmetiji in kmetijski objekti

gradnja stanovanjskih objektov za nadaljevanje dejavnosti na kmetiji in kmetijski objekti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba za gospodarja kmetije in objekti za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2686,35

ENOLIČNI ID (UniqueID) 215



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 47

KO in PARCELA 1088-155/7

PRIIMEK MAVHAR

IME FRANC

NASLOV PADEŠKI VRH 7, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI za nadaljevanje dejavnosti na kmetiji in kmetijski objekti

gradnja stanovanjskih objektov za nadaljevanje dejavnosti na kmetiji in kmetijski objekti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba za gospodarja kmetije in objekti za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2744,38

ENOLIČNI ID (UniqueID) 216



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 48

KO in PARCELA 1100-440

PRIIMEK JAZBEC

IME JANEZ

NASLOV USNJARSKA 14, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA POČITNIŠKI OBJEKT, LOPA

enostavena ali nezahtevna majhna stavba za hrambo orodja, za pripravo na delo in počitek

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 605,20

ENOLIČNI ID (UniqueID) 51



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 48

KO in PARCELA 1100-438/1

PRIIMEK JAZBEC

IME JANEZ

NASLOV USNJARSKA 14, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA POČITNIŠKI OBJEKT, LOPA

enostavena ali nezahtevna majhna stavba za hrambo orodja, za pripravo na delo in počitek

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 3042,10

ENOLIČNI ID (UniqueID) 50



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 49

KO in PARCELA 1089-57/1

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKTI

gradnja 4 stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage. 

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 5864,99

ENOLIČNI ID (UniqueID) 217



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 49

KO in PARCELA 1089-55/2

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

gradnja 4 stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1559,52

ENOLIČNI ID (UniqueID) 478



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 50

KO in PARCELA 1101-110

PRIIMEK POVH

IME MARIJA

NASLOV RADANA VAS 13, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVI OBJEKTI

gradnja več stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 75,48

ENOLIČNI ID (UniqueID) 221



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 50

KO in PARCELA 1101-111

PRIIMEK POVH

IME MARIJA

NASLOV RADANA VAS 13, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVI OBJEKTI

gradnja več stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1214,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 220



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 50

KO in PARCELA 1101-93

PRIIMEK POVH

IME MARIJA

NASLOV RADANA VAS 13, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVI OBJEKTI

gradnja več stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 640,63

ENOLIČNI ID (UniqueID) 85



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 50

KO in PARCELA 1101-94/1

PRIIMEK POVH

IME MARIJA

NASLOV RADANA VAS 13, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVI OBJEKTI

gradnja več stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 585,58

ENOLIČNI ID (UniqueID) 218



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 50

KO in PARCELA 1101-92/2

PRIIMEK POVH

IME MARIJA

NASLOV RADANA VAS 13, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVI OBJEKTI

gradnja več stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 351,28

ENOLIČNI ID (UniqueID) 84



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 50

KO in PARCELA 1101-90/2

PRIIMEK POVH

IME MARIJA

NASLOV RADANA VAS 13, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVI OBJEKTI

gradnja več stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 321,89

ENOLIČNI ID (UniqueID) 83



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 50

KO in PARCELA 1101-112

PRIIMEK POVH

IME MARIJA

NASLOV RADANA VAS 13, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVI OBJEKTI

gradnja več stanovanjskih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 475,46

ENOLIČNI ID (UniqueID) 219



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 51

KO in PARCELA 1101-63

PRIIMEK POVH

IME MARIJA

NASLOV RADANA VAS 13, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

nadomestna gradnja in novogradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 832,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 222



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 52

KO in PARCELA 1102-262

PRIIMEK ZALOŽNIK

IME BOJAN

NASLOV CESTA NA ROGLO 11A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT, DOD. KMET. DEJ.

stanovanjska gradnja za lastne potrebe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 4850,91

ENOLIČNI ID (UniqueID) 86



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 53

KO in PARCELA 1103-80/1

PRIIMEK CELCER

IME BRUNO

NASLOV STRANICE 41, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA OBRTNO-POSLOVNI OBJEKT

gradnja obrtno-poslovnega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za gospodarsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 341,88

ENOLIČNI ID (UniqueID) 223



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 54

KO in PARCELA 1102-379

PRIIMEK FIJAVŽ

IME BORUT

NASLOV BUKOVLJE 1, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKO - POSLOVNI OBJEKT

gradnja poslovnovnega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 4380,37

ENOLIČNI ID (UniqueID) 90



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 54

KO in PARCELA 1102-379

PRIIMEK FIJAVŽ

IME BORUT

NASLOV BUKOVLJE 1, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKO - POSLOVNI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 4380,37

ENOLIČNI ID (UniqueID) 499



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 55

KO in PARCELA 1100-739/3

PRIIMEK KOROŠEC

IME JANJA

NASLOV RESNIK 91, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1132,25

ENOLIČNI ID (UniqueID) 62



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 56

KO in PARCELA 1103-532/10

PRIIMEK KOROŠEC

IME SILVA

NASLOV CESTA V TOMAŽ 10, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

Ažuriranje stanja - objekt stoji že 40 let

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 113,05

ENOLIČNI ID (UniqueID) 224



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 57

KO in PARCELA 1101-25/5

PRIIMEK JEVŠENAK

IME ALEŠ

NASLOV Pohorska cesta 31, 2317 Oplotnica

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske zgradbe - reševanje stan. problema

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju načrtovanju v 6. členu določa, da je širitev naselja 

dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. Območje 

pobude leži v neposredni bližini naselja, znotraj katerega je nadaljnji prostorski razvoj še 

možen in ima le-ta prednost pred širitvijo naselja, zato se naselje ne bo širilo z novimi 

območji stavbnih zemljišč.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 689,30

ENOLIČNI ID (UniqueID) 498



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 57

KO in PARCELA 1101-25/5

PRIIMEK JEVŠENAK

IME ALEŠ

NASLOV Pohorska cesta 31, 2317 Oplotnica

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske zgradbe - reševanje stan. problema

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju načrtovanju v 6. členu določa, da je širitev naselja 

dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. Območje 

pobude leži v neposredni bližini naselja, znotraj katerega je nadaljnji prostorski razvoj še 

možen in ima le-ta prednost pred širitvijo naselja, zato se naselje ne bo širilo z novimi 

območji stavbnih zemljišč.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 689,30

ENOLIČNI ID (UniqueID) 225



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 58

KO in PARCELA 1102-9/5

PRIIMEK HREN

IME MARINA

NASLOV KRIŽEVEC 24A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

obst. obj. ažuriranje stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 259,22

ENOLIČNI ID (UniqueID) 95



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 58

KO in PARCELA 1102-9/17

PRIIMEK HREN

IME MARINA

NASLOV KRIŽEVEC 24A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

obst. obj. ažuriranje stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 576,63

ENOLIČNI ID (UniqueID) 93



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 58

KO in PARCELA 1102-9/16

PRIIMEK HREN

IME MARINA

NASLOV KRIŽEVEC 24A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

obst. obj. ažuriranje stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 657,88

ENOLIČNI ID (UniqueID) 92



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 59

KO in PARCELA 1102-9/3

PRIIMEK KONEC

IME MELHIJOR

NASLOV KRIŽEVEC 42, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

ažuriranje obst. stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 881,96

ENOLIČNI ID (UniqueID) 94



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 60

KO in PARCELA 762-787/4

PRIIMEK KOMPERŠAK

IME MARIJA

NASLOV KORENSKA CESTA 35A, 2241 SPODNJI DUPLEK

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 745,76

ENOLIČNI ID (UniqueID) 179



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 61

KO in PARCELA 762-815/2

PRIIMEK LAJHAR

IME LUCIJA IN RAJKO

NASLOV SOJEK 33, 3213 FRANKOLOVO

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

ažuriranje obst. stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 154,98

ENOLIČNI ID (UniqueID) 226



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 62

KO in PARCELA 1103-539/2

PRIIMEK PODPEČAN

IME VIKTORIJA

NASLOV SPODNJE STRANICE 9, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

gradnja stanovanjskega objekta - sedaj stoji lopa

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 90,61

ENOLIČNI ID (UniqueID) 118



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 62

KO in PARCELA 1103-539/4

PRIIMEK PODPEČAN

IME VIKTORIJA

NASLOV SPODNJE STRANICE 9, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 105,65

ENOLIČNI ID (UniqueID) 119



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 63

KO in PARCELA 1103-629

PRIIMEK KOROŠEC

IME JOŽE

NASLOV STRMA CESTA 4, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

ažuriranje obst. stanje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 930,50

ENOLIČNI ID (UniqueID) 228



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 63

KO in PARCELA 1103-628

PRIIMEK KOROŠEC

IME JOŽE

NASLOV STRMA CESTA 4, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

ažuriranje obst. stanje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 770,88

ENOLIČNI ID (UniqueID) 227



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 64

KO in PARCELA 1105-276

PRIIMEK KOVŠE

IME DRAGICA

NASLOV VINOGRADNA CESTA 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno 

zemljišče se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot 

naustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. Pobudnik zagotovi 

dostop do parcele.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1673,01

ENOLIČNI ID (UniqueID) 165



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 64

KO in PARCELA 1105-278/3

PRIIMEK KOVŠE

IME DRAGICA

NASLOV VINOGRADNA CESTA 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno 

zemljišče se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot 

naustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. Pobudnik zagotovi 

dostop do parcele.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1004,93

ENOLIČNI ID (UniqueID) 168



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 64

KO in PARCELA 1105-275/2

PRIIMEK KOVŠE

IME DRAGICA

NASLOV VINOGRADNA CESTA 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, naravne vrednote, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno 

zemljišče se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot 

naustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. Pobudnik zagotovi 

dostop do parcele.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1075,88

ENOLIČNI ID (UniqueID) 164



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 65

KO in PARCELA 1091-1099/20

PRIIMEK KOCMAN

IME BOŽIDAR

NASLOV PAKA PRI VELENJU 79A, 2382 MISLINJA

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja počitniške hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 923,51

ENOLIČNI ID (UniqueID) 506



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 65

KO in PARCELA 1091-1099/20

PRIIMEK KOCMAN

IME BOŽIDAR

NASLOV PAKA PRI VELENJU 79A, 2382 MISLINJA

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 923,51

ENOLIČNI ID (UniqueID) 21



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 66

KO in PARCELA 1088-372

PRIIMEK FLIS

IME BRANKO

NASLOV PLANINA NA POHORJU 22, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska stavba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za dopolnilno dejavnost na kmetiji (spravilo in predelavo lesa, sekanci, žaga)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1929,76

ENOLIČNI ID (UniqueID) 229



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 67

KO in PARCELA 1102-392/4

PRIIMEK POGAČIČ

IME AVGUST

NASLOV CESTA HEROJA GAŠPERJA 4, 3325 ŠOŠTANJ

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude predstavlja širitev naselja na površine, ki še niso gradbeno načete, so 

vizualno izpostavljene, v križišču državne in lokalne ceste in na območju njunih varovalnih 

pasov. Takšna površina ne predstavlja prioritetne razvojne površine naselja.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2811,05

ENOLIČNI ID (UniqueID) 449



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 67

KO in PARCELA 1102-392/4

PRIIMEK POGAČIČ

IME AVGUST

NASLOV CESTA HEROJA GAŠPERJA 4, 3325 ŠOŠTANJ

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovnega objekta, črpalna postaja za električna vozila (tudi metan in zemeljski 

plin), prodajno mesto, servisne delavnice za popravilo električnih vozil

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2811,05

ENOLIČNI ID (UniqueID) 91



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 68

KO in PARCELA 762-782/3

PRIIMEK PODGRAJŠEK

IME ANDREJ

NASLOV ZLAKOVA 3A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

ažuriranje - povečanje funkcionalnega zemljišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 260,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 230



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 69

KO in PARCELA 762-865/1

PRIIMEK KVAC

IME ANTON

NASLOV Cesta na Roglo, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 952,63

ENOLIČNI ID (UniqueID) 231



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 70

KO in PARCELA 1101-302/1

PRIIMEK MUŠIČ

IME JELKA

NASLOV RADANA VAS 22, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

ažuriranje objekt že stoji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 450,09

ENOLIČNI ID (UniqueID) 233



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 70

KO in PARCELA 1101-302/2

PRIIMEK MUŠIČ

IME JELKA

NASLOV RADANA VAS 22, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

ažuriranje objekt že stoji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 445,90

ENOLIČNI ID (UniqueID) 232



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 70

KO in PARCELA 1101-746

PRIIMEK MUŠIČ

IME JELKA

NASLOV RADANA VAS 22, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

ažuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 31,99

ENOLIČNI ID (UniqueID) 80



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 71

KO in PARCELA 762-815/4

PRIIMEK LEGAT

IME AVGUST

NASLOV CESTA NA ROGLO 11G, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija obst. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 254,39

ENOLIČNI ID (UniqueID) 234



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 72

KO in PARCELA 762-566/2

PRIIMEK PODGRAJŠEK

IME BOJAN

NASLOV ZLAKOVA 3A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. 

Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave sprememb in 

dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2401,46

ENOLIČNI ID (UniqueID) 178



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 73

KO in PARCELA 1100-485/9

PRIIMEK KODRIČ

IME MARIJA ML.

NASLOV FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 44, 3000 CELJE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI IN KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

ažuriranje stanja -legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 864,77

ENOLIČNI ID (UniqueID) 55



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 74

KO in PARCELA 1098-760

PRIIMEK RAVNIČAN

IME ANTON

NASLOV BOHARINA 21B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

povečanje funkcionalnega zemljišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1017,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 235



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 75

KO in PARCELA 1098-724/4

PRIIMEK GRIČNIK

IME JOŽICA

NASLOV BOHARINA 30, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

gradnja hleva

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 62,92

ENOLIČNI ID (UniqueID) 239



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 75

KO in PARCELA 1098-523

PRIIMEK GRIČNIK

IME JOŽICA

NASLOV BOHARINA 30, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

gradnja hleva

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 914,33

ENOLIČNI ID (UniqueID) 236



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 75

KO in PARCELA 1098-519

PRIIMEK GRIČNIK

IME JOŽICA

NASLOV BOHARINA 30, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

gradnja hleva

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 40,99

ENOLIČNI ID (UniqueID) 240



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 75

KO in PARCELA 1098-518

PRIIMEK GRIČNIK

IME JOŽICA

NASLOV BOHARINA 30, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

gradnja hleva

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 123,37

ENOLIČNI ID (UniqueID) 238



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 75

KO in PARCELA 1098-522

PRIIMEK GRIČNIK

IME JOŽICA

NASLOV BOHARINA 30, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

gradnja hleva

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 669,61

ENOLIČNI ID (UniqueID) 237



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 76

KO in PARCELA 1099-711

PRIIMEK ERJAVEC

IME MARIJA

NASLOV BEZOVJE NAD ZREČAMI 10, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVAN JSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV "Strokovna podlaga za občinske prostorske akte - utemeljitev spremembe osnovne 

namenske rabe - kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče s preoblikovanjem okvirnega 

območja naselja Bezovje (BIRO 2001 s.p., št. proj. 12/12-SP)" predlaga širitev naselja na 

površine, ki so predmet te pobude, zato je stališče do pobude pozitivno.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 747,35

ENOLIČNI ID (UniqueID) 241



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 76

KO in PARCELA 1099-710

PRIIMEK ERJAVEC

IME MARIJA

NASLOV BEZOVJE NAD ZREČAMI 10, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVAN JSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV "Strokovna podlaga za občinske prostorske akte - utemeljitev spremembe osnovne 

namenske rabe - kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče s preoblikovanjem okvirnega 

območja naselja Bezovje (BIRO 2001 s.p., št. proj. 12/12-SP)" predlaga širitev naselja na 

površine, ki so predmet te pobude, zato je stališče do pobude pozitivno.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 191,38

ENOLIČNI ID (UniqueID) 242



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 77

KO in PARCELA 1104-1283

PRIIMEK BUKOVŠEK

IME ALEKSNADER

NASLOV SPODNJE STRANICE 11, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠPORTNO - REKREACIJSKI OBJEKT

športno rekreacijski objekt- avtokamp

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3543,96

ENOLIČNI ID (UniqueID) 243



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 78

KO in PARCELA 1103-419/3

PRIIMEK BUKOVŠEK, ANBTRADE D.O.O.

IME ALESANDER

NASLOV SPODNJE STRANICE 11, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT

za legalizacijo stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 704,26

ENOLIČNI ID (UniqueID) 244



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 79

KO in PARCELA 1103-1032/1

PRIIMEK STEBLE

IME JOŽEF

NASLOV ZABORK 18, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

gospodarski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 222,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 245



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 80

KO in PARCELA 1102-343/7

PRIIMEK ŠVAB

IME BORIS

NASLOV KRIŽEVEC 21A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

ažuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1133,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 246



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 81

KO in PARCELA 1104-1370/1

PRIIMEK JEVŠENAK

IME LJUDMILA MILICA

NASLOV BUKOVLJE 59, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA SANACIJA PESKOLOMA

PREDLAGANA ONRP-pNRP D drugo zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., var. pas elektrovod

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju zapuščenega odprtega kopa in njegovega vplivnega območja (vključno s 

plazovitimi območji) se predvidi posebna enota urejanja prostora, znotraj katere se 

določijo prostorsko izvedbeni pogoji ob upoštevanju že izdelanega načrta sanacije 

odprtega kopa. Namenska raba se na območju pobude in predvidene enote urejanja 

prostora ne spreminja.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 47874,30

ENOLIČNI ID (UniqueID) 149



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 81

KO in PARCELA 1104-1370/5

PRIIMEK JEVŠENAK

IME LJUDMILA MILICA

NASLOV BUKOVLJE 59, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA SANACIJA PESKOLOMA

PREDLAGANA ONRP-pNRP D drugo zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju zapuščenega odprtega kopa in njegovega vplivnega območja (vključno s 

plazovitimi območji) se predvidi posebna enota urejanja prostora, znotraj katere se 

določijo prostorsko izvedbeni pogoji ob upoštevanju že izdelanega načrta sanacije 

odprtega kopa. Namenska raba se na območju pobude in predvidene enote urejanja 

prostora ne spreminja.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 5906,12

ENOLIČNI ID (UniqueID) 150



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 82

KO in PARCELA 1101-339

PRIIMEK OČKO

IME JANEZ

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovan. objekta, vinotoča, hleva in garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 822,04

ENOLIČNI ID (UniqueID) 497



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 82

KO in PARCELA 1101-338

PRIIMEK OČKO

IME JANEZ

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovan. objekta, vinotoča, hleva in garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 172,28

ENOLIČNI ID (UniqueID) 459



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 82

KO in PARCELA 1101-327/1

PRIIMEK OČKO

IME JANEZ

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovan. objekta, vinotoča, hleva in garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1738,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 458



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 82

KO in PARCELA 1101-327/1

PRIIMEK OČKO

IME JANEZ

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovan. objekta, vinotoča, hleva in garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1738,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 247



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 82

KO in PARCELA 1101-338

PRIIMEK OČKO

IME JANEZ

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovan. objekta, vinotoča, hleva in garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 172,28

ENOLIČNI ID (UniqueID) 248



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 82

KO in PARCELA 1101-337

PRIIMEK OČKO

IME JANEZ

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovan. objekta, vinotoča, hleva in garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 790,44

ENOLIČNI ID (UniqueID) 250



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 82

KO in PARCELA 1101-339

PRIIMEK OČKO

IME JANEZ

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovan. objekta, vinotoča, hleva in garaže

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 822,04

ENOLIČNI ID (UniqueID) 251



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-159

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji, gradnja hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1756,52

ENOLIČNI ID (UniqueID) 68



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-704

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 3148,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 79



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-160/1

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1198,86

ENOLIČNI ID (UniqueID) 69



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-702/4

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 3949,47

ENOLIČNI ID (UniqueID) 78



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-702/3

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji, gradnja hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 373,94

ENOLIČNI ID (UniqueID) 502



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-159

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1756,52

ENOLIČNI ID (UniqueID) 504



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-160/1

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji, gradnja hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1198,86

ENOLIČNI ID (UniqueID) 503



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-702/3

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 373,94

ENOLIČNI ID (UniqueID) 77



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-702/4

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji, gradnja hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 3949,47

ENOLIČNI ID (UniqueID) 501



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 83

KO in PARCELA 1101-704

PRIIMEK ARBAJTER OČKO

IME POLONA

NASLOV RADANA VAS 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

turizem na kmetiji, gradnja hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 3148,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 500



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 84

KO in PARCELA 1103-82/4

PRIIMEK VIVOD

IME IVAN, JOŽICA

NASLOV MALA GORA 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 113,54

ENOLIČNI ID (UniqueID) 137



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 84

KO in PARCELA 1103-310

PRIIMEK VIVOD

IME IVAN, JOŽICA

NASLOV MALA GORA 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1597,02

ENOLIČNI ID (UniqueID) 101



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 85

KO in PARCELA 1103-958

PRIIMEK GRM

IME MILENA, ANTON

NASLOV POLAJNA 4, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1150,82

ENOLIČNI ID (UniqueID) 253



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 86

KO in PARCELA 1103-954/1

PRIIMEK GRM

IME MILENA, ANTON

NASLOV POLAJNA 4, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

prizidek k obst. objektu in gradnja strojne lope, skladišče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1336,23

ENOLIČNI ID (UniqueID) 256



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 86

KO in PARCELA 1103-938

PRIIMEK GRM

IME MILENA, ANTON

NASLOV POLAJNA 4, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

razširitev gosp. deja. razširitev parkinga

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za skladiščenje

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 615,94

ENOLIČNI ID (UniqueID) 254



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 86

KO in PARCELA 1103-955

PRIIMEK GRM

IME MILENA, ANTON

NASLOV POLAJNA 4, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

 premični šotor za potrebe skladiščenja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za skladiščenje

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 384,98

ENOLIČNI ID (UniqueID) 255



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 87

KO in PARCELA 1100-485/7

PRIIMEK VERTAČNIK

IME MILENA

NASLOV CESTA NA ROGLO 17, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 846,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 54



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 88

KO in PARCELA 1103-225/1

PRIIMEK FIJAVŽ

IME STANISLAV

NASLOV LIPA 3, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

gospodarski objekt; žaga, skladišče za sekance

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za gospodarsko dejavnost (žaga, skladišče za sekance, lesarska dejavnost, predela

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 729,83

ENOLIČNI ID (UniqueID) 257



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 89

KO in PARCELA 1105-278/1

PRIIMEK POZEB

IME BRANKO

NASLOV DOBRAVA 25, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno 

zemljišče se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot 

naustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. Pobudnik zagotovi 

dostop do parcele.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1184,59

ENOLIČNI ID (UniqueID) 166



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 90

KO in PARCELA 1101-587

PRIIMEK BRGLEZ

IME JOŽE

NASLOV GRAČIČ 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1021,37

ENOLIČNI ID (UniqueID) 258



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 91

KO in PARCELA 1101-586

PRIIMEK BRGLEZ

IME JOŽE

NASLOV GRAČIČ 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Pobudnik je umaknil pobudo.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik je umaknil pobudo.

POVRŠINA 632,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 259



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 92

KO in PARCELA 1091-1099/19

PRIIMEK LEVA BUKOVNIK

IME FRANC

NASLOV BREG 23A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT

gradnja počitniške hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 495,02

ENOLIČNI ID (UniqueID) 20



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 93

KO in PARCELA 762-815/3

PRIIMEK LAJHAR

IME ANDREJA

NASLOV CESTA NA ROGLO 11F, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija obst. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 301,99

ENOLIČNI ID (UniqueID) 260



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 94

KO in PARCELA 1103-531

PRIIMEK KOROŠEC

IME SIMON

NASLOV SPODNJE STRANICE 3, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija obst. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 901,39

ENOLIČNI ID (UniqueID) 115



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 94

KO in PARCELA 1103-532/7

PRIIMEK KOROŠEC

IME SIMON

NASLOV SPODNJE STRANICE 3, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija obst. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 361,61

ENOLIČNI ID (UniqueID) 117



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-44/1

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA RAZŠIRITEV ZA DEJAVNOSTI STROKOVNE PODLAGE

poslovno stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2058,47

ENOLIČNI ID (UniqueID) 262



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-44/1

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA RAZŠIRITEV ZA DEJAVNOSTI STROKOVNE PODLAGE

poslovno stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2058,47

ENOLIČNI ID (UniqueID) 450



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-43/1

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA RAZŠIRITEV ZA DEJAVNOSTI STROKOVNE PODLAGE

parkirišče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt parkirišče

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1505,56

ENOLIČNI ID (UniqueID) 261



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-49/4

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

poslovno stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2125,42

ENOLIČNI ID (UniqueID) 481



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-50/1

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA RAZŠIRITEV ZA DEJAVNOSTI STROKOVNE PODLAGE

poslovno stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 444,66

ENOLIČNI ID (UniqueID) 263



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-50/1

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA RAZŠIRITEV ZA DEJAVNOSTI STROKOVNE PODLAGE

poslovno stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 444,66

ENOLIČNI ID (UniqueID) 451



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-43/1

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

poslovno stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 357,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 482



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-49/4

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

poslovno stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2125,42

ENOLIČNI ID (UniqueID) 483



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 95

KO in PARCELA 1102-43/1

PRIIMEK ZATLER

IME MIRAN

NASLOV OSREDEK 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

poslovno stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 357,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 484



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 96

KO in PARCELA 1100-1208

PRIIMEK GRM

IME ANTON, JUSTINA

NASLOV BORK 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT+STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija stanovanjske stavbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 775,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 264



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 96

KO in PARCELA 1100-2418

PRIIMEK GRM

IME ANTON, JUSTINA

NASLOV BORK 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT+STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija stanovanjske stavbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 632,88

ENOLIČNI ID (UniqueID) 265



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 97

KO in PARCELA 1100-511/1

PRIIMEK LAJHAR

IME ANTON

NASLOV BREG 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija stan. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 334,71

ENOLIČNI ID (UniqueID) 267



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 97

KO in PARCELA 1100-520/2

PRIIMEK LAJHAR

IME ANTON

NASLOV BREG 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija stan. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 243,14

ENOLIČNI ID (UniqueID) 58



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 97

KO in PARCELA 1100-513/1

PRIIMEK LAJHAR

IME ANTON

NASLOV BREG 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija stan. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 382,22

ENOLIČNI ID (UniqueID) 266



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 97

KO in PARCELA 1100-511/2

PRIIMEK LAJHAR

IME ANTON

NASLOV BREG 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija stan. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 101,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 56



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 98

KO in PARCELA 1091-1099/18

PRIIMEK KLOSTERNIK

IME IVANKA

NASLOV BEVČE 18A, 3320 VELENJE

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA POČITNIŠKO TURISTIČNEGA OBJEKTA

gradnja počitniške hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 686,95

ENOLIČNI ID (UniqueID) 19



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 99

KO in PARCELA 1091-1099/16

PRIIMEK KLOSTERNIK

IME IVANKA

NASLOV BEVČE 18A, 3320 VELENJE

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA POČITNIŠKO TURISTIČNEGA OBJEKTA

gradnja počitniškega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1199,93

ENOLIČNI ID (UniqueID) 18



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 100

KO in PARCELA 1101-176

PRIIMEK TEHOVNIK

IME MATJAŽ

NASLOV RADANA VAS 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1233,76

ENOLIČNI ID (UniqueID) 70



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 100

KO in PARCELA 1101-177/2

PRIIMEK TEHOVNIK

IME MATJAŽ

NASLOV RADANA VAS 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2351,25

ENOLIČNI ID (UniqueID) 71



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 101

KO in PARCELA 1101-224

PRIIMEK TEHOVNIK

IME MATJAŽ

NASLOV RADANA VAS 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 129,36

ENOLIČNI ID (UniqueID) 269



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 101

KO in PARCELA 1101-225

PRIIMEK TEHOVNIK

IME MATJAŽ

NASLOV RADANA VAS 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija stan. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 164,65

ENOLIČNI ID (UniqueID) 268



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 102

KO in PARCELA 1101-51/1

PRIIMEK TEHOVNIK

IME MATJAŽ

NASLOV RADANA VAS 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

gradnja hleva zaradi dotrajanosti starega

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, poplave, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude se vključi v obstoječe naselje kot razvojna površina za potrebe 

obstoječega kmetijskega gospodarstva v skladu z načeli usmerjanja prostorskega razvoja 

naselij iz 6. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ker znotraj obstojčega naselja 

nadaljni prostorski razvoj kmetije ni možen.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 747,32

ENOLIČNI ID (UniqueID) 270



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 102

KO in PARCELA 1101-51/2

PRIIMEK TEHOVNIK

IME MATJAŽ

NASLOV RADANA VAS 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

gradnja hleva zaradi dotrajanosti starega

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, poplave, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 599,15

ENOLIČNI ID (UniqueID) 271



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 103

KO in PARCELA 1100-316

PRIIMEK KOTNIK

IME NADA, ALOJZ

NASLOV BRINJEVA GORA 19, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

Povečanje kozolca

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 296,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 272



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 104

KO in PARCELA 1103-355/3

PRIIMEK PRELOŽNIK

IME JURIJ

NASLOV TRUBARJEVA ULICA 55A, 3000 CELJE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija poslovno stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 224,25

ENOLIČNI ID (UniqueID) 104



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 104

KO in PARCELA 1103-355/1

PRIIMEK PRELOŽNIK

IME JURIJ

NASLOV TRUBARJEVA ULICA 55A, 3000 CELJE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT

za gradnjo stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 456,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 102



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 104

KO in PARCELA 1103-355/2

PRIIMEK PRELOŽNIK

IME JURIJ

NASLOV TRUBARJEVA ULICA 55A, 3000 CELJE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija poslovno stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 277,35

ENOLIČNI ID (UniqueID) 103



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 105

KO in PARCELA 1102-343/2

PRIIMEK ŠVAB

IME SREČKO

NASLOV KRIŽEVEC 21A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 637,99

ENOLIČNI ID (UniqueID) 273



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 106

KO in PARCELA 1098-298/4

PRIIMEK PODGRAJŠEK

IME DUŠAN

NASLOV BOHARINA 16B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija stan. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 880,11

ENOLIČNI ID (UniqueID) 276



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 107

KO in PARCELA 1104-1059/2

PRIIMEK JAVORNIK

IME MILENA

NASLOV MIZARSKA CESTA 33A, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 204,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 278



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 107

KO in PARCELA 1104-1059/1

PRIIMEK JAVORNIK

IME MILENA

NASLOV MIZARSKA CESTA 33A, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 441,60

ENOLIČNI ID (UniqueID) 277



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 108

KO in PARCELA 1104-1297/2

PRIIMEK JAVORNIK

IME MILENA

NASLOV MIZARSKA CESTA 33A, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 400,99

ENOLIČNI ID (UniqueID) 279



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 109

KO in PARCELA 1100-453/8

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 9789,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 52



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 110

KO in PARCELA 1100-1175

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija  objekta - strelišče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 441,52

ENOLIČNI ID (UniqueID) 280



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 110

KO in PARCELA 1100-1175

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

zelene površine, razgledni stolp

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   ZS površine za oddih, rekreacijo in šport

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 8989,83

ENOLIČNI ID (UniqueID) 473



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 110

KO in PARCELA 1100-1175

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

razgledni stolp

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 172,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 474



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 111

KO in PARCELA 1100-771/6

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA DRUŽBENA DEJAVNOST

v stavbno zemljišče, lovski dom Lovska družina Zreče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt  lovski dom

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1457,92

ENOLIČNI ID (UniqueID) 282



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 112

KO in PARCELA 1100-1133/1

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ZBIRNI CENTER KOMUNALINIH ODPADKOV

center komunalnih odpadkov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   O območja okoljske infrastrukture

PREDLAGAN OBJEKT objekt za okoljsko infrastrukturo (center komunalnih odpadkov)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2569,80

ENOLIČNI ID (UniqueID) 283



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 113

KO in PARCELA 1101-591

PRIIMEK POZNE

IME IRENA

NASLOV PARTIZAnSKA 70, 2317 OPLOTNICA

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI  OBJEKT

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 56,89

ENOLIČNI ID (UniqueID) 284



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 113

KO in PARCELA 1101-593/2

PRIIMEK POZNE

IME IRENA

NASLOV PARTIZAnSKA 70, 2317 OPLOTNICA

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI  OBJEKT

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 13,38

ENOLIČNI ID (UniqueID) 285



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 113

KO in PARCELA 1101-594/1

PRIIMEK POZNE

IME IRENA

NASLOV PARTIZANSKA 70, 2317 OPLOTNICA

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI  OBJEKT

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 369,57

ENOLIČNI ID (UniqueID) 286



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 113

KO in PARCELA 1101-792

PRIIMEK POZNE

IME IRENA

NASLOV PARTIZAnSKA 70, 2317 OPLOTNICA

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI  OBJEKT

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 76,80

ENOLIČNI ID (UniqueID) 82



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 114

KO in PARCELA 1091-1099/21

PRIIMEK VERBIČ

IME IVAN

NASLOV VELIKI VRH 49A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja počitniške hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 996,69

ENOLIČNI ID (UniqueID) 505



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 114

KO in PARCELA 1091-1099/21

PRIIMEK VERBIČ

IME IVAN

NASLOV VELIKI VRH 49A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 996,69

ENOLIČNI ID (UniqueID) 22



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 115

KO in PARCELA 1103-726/10

PRIIMEK HLAČER

IME JOŽEF

NASLOV ŽIČKA CESTA 12, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske gradnje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 153,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 287



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 116

KO in PARCELA 1102-237/2

PRIIMEK ISKRAČ

IME ANA

NASLOV OSREDEK 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

za povečanje funkcionalnega zemljišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 158,72

ENOLIČNI ID (UniqueID) 289



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 116

KO in PARCELA 1102-171/3

PRIIMEK ISKRAČ

IME ANA

NASLOV OSREDEK 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

za povečanje funkcionalnega zemljišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 79,63

ENOLIČNI ID (UniqueID) 288



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 117

KO in PARCELA 1099-372/2

PRIIMEK RUTNIK

IME IVAN, IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

Skladišče  ?

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za proizvodno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1810,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 477



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 117

KO in PARCELA 1099-372/1

PRIIMEK RUTNIK

IME IVAN, IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

Skladišče  ?

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za proizvodno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2117,76

ENOLIČNI ID (UniqueID) 42



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 118

KO in PARCELA 1103-710/7

PRIIMEK ARBEITER

IME RENATA

NASLOV LINDEK 12A, 3213 FRANKOLOVO

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 615,59

ENOLIČNI ID (UniqueID) 127



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 119

KO in PARCELA 1089-58/2

PRIIMEK TEKAVEC

IME JOŽE

NASLOV cesta 105, 3320 Velenje

NAMEN POBUDNIKA

gradnja počitniške hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 327,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 290



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 119

KO in PARCELA 1089-58/4

PRIIMEK TEKAVEC

IME JOŽE

NASLOV cesta 105, 3320 Velenje

NAMEN POBUDNIKA

gradnja počitniške hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 99,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 291



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 120

KO in PARCELA 1103-479/1

PRIIMEK CVELFER

IME LUCIJA

NASLOV GORNJA VAS 10, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1926,82

ENOLIČNI ID (UniqueID) 292



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 120

KO in PARCELA 1103-478/1

PRIIMEK CVELFER

IME LUCIJA

NASLOV GORNJA VAS 10, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1237,71

ENOLIČNI ID (UniqueID) 114



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 121

KO in PARCELA 1100-1168/6

PRIIMEK PODKUBOVŠEK

IME ANDREJ

NASLOV TEPANJE 51, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Pobudnik je umaknil pobudo.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik je umaknil pobudo.

POVRŠINA 471,56

ENOLIČNI ID (UniqueID) 47



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 122

KO in PARCELA 762-586/1

PRIIMEK GORENAK

IME ALBINA

NASLOV ZLAKOVA 21, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 292,76

ENOLIČNI ID (UniqueID) 293



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 122

KO in PARCELA 762-586/2

PRIIMEK GORENAK

IME ALBINA

NASLOV ZLAKOVA 21, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

legalizacija gospodarskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 689,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 294



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 123

KO in PARCELA 1105-423/14

PRIIMEK MAROVT

IME TOMAŽ, METKA

NASLOV ŽIČKA CESTA 6, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, varovalni gozd

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2003,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 295



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 123

KO in PARCELA 1105-423/6

PRIIMEK MAROVT

IME TOMAŽ, METKA

NASLOV ŽIČKA CESTA 6, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, varovalni gozd

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 476,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 296



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 123

KO in PARCELA 1105-423/14

PRIIMEK MAROVT

IME TOMAŽ, METKA

NASLOV ŽIČKA CESTA 6, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, varovalni gozd

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2003,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 452



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 123

KO in PARCELA 1105-423/6

PRIIMEK MAROVT

IME TOMAŽ, METKA

NASLOV ŽIČKA CESTA 6, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, varovalni gozd

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 476,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 453



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 124

KO in PARCELA 1100-261/2

PRIIMEK SADEK

IME JOŽE

NASLOV RUDNIŠKA CESTA 27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

lopa za shranjevanje orodja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt vrtna lopa

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 127,28

ENOLIČNI ID (UniqueID) 297



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 125

KO in PARCELA 1101-469

PRIIMEK IRŠIČ

IME TOMO

NASLOV GRAČIČ 8A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

Gradnja garaže z drvarnico

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt garaža

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 224,60

ENOLIČNI ID (UniqueID) 298



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 126

KO in PARCELA 1101-396/2

PRIIMEK PODGRAJŠEK

IME BARBARA

NASLOV ULICATONETA MELIVE 2, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2981,64

ENOLIČNI ID (UniqueID) 75



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 127

KO in PARCELA 1090-777

PRIIMEK ARBAJTER

IME ANDREJ

NASLOV SKOMARJE 46, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNA UČNA POT

za turistično dejavnost, lovska koča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 40,02

ENOLIČNI ID (UniqueID) 17



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 127

KO in PARCELA 1090-188/2

PRIIMEK ARBAJTER

IME ANDREJ

NASLOV SKOMARJE 46, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNA UČNA POT

za turistično dejavnost, lovska koča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 318,91

ENOLIČNI ID (UniqueID) 299



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 128

KO in PARCELA 1090-203

PRIIMEK ARBAJTER

IME ANDREJ

NASLOV SKOMARJE 46, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

za turistični namen- obnova  mlina in žage

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 849,00

ENOLIČNI ID (UniqueID) 300



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 129

KO in PARCELA 1090-194

PRIIMEK ARBAJTER

IME ANDREJ

NASLOV SKOMARJE 46, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

krmilnica za divjad

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost (krmilnica za divjad)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Glede na 16. točko splošnih smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč in 3. č člen 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih se objekt, ki je 

predmet pobude, lahko postavi na kmetijsko zemljišče brez spremembe namenske rabe 

prostora v stavbno zemljišče.

Pobuda se upošteva in vključi spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta 

na način, da se v Odloku določila v zvezi z namembnostjo in vrsto posegov na kmetijskih 

zemljiščih ustrezno preoblikujejo tako, da se dopusti načrtovanje nezahtevnih in 

enostavnih objektov (in od teh tudi pomožno kmetijsko-gozdarskih objektov) na kmetijskih 

zemljiščih ne glede na oddaljenost od legalno zgrajenih obstoječih objektov kmetije.

Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave sprememb in 

dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 171,81

ENOLIČNI ID (UniqueID) 301



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 129

KO in PARCELA 1090-195/1

PRIIMEK ARBAJTER

IME ANDREJ

NASLOV SKOMARJE 46, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

krmilnica za divjad

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost (krmilnica za divjad)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Glede na 16. točko splošnih smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč in 3. č člen 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih se objekt, ki je 

predmet pobude, lahko postavi na kmetijsko zemljišče brez spremembe namenske rabe 

prostora v stavbno zemljišče.

Pobuda se upošteva in vključi spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta 

na način, da se v Odloku določila v zvezi z namembnostjo in vrsto posegov na kmetijskih 

zemljiščih ustrezno preoblikujejo tako, da se dopusti načrtovanje nezahtevnih in 

enostavnih objektov (in od teh tudi pomožno kmetijsko-gozdarskih objektov) na kmetijskih 

zemljiščih ne glede na oddaljenost od legalno zgrajenih obstoječih objektov kmetije.

Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave sprememb in 

dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 617,71

ENOLIČNI ID (UniqueID) 561



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 130

KO in PARCELA 1102-242

PRIIMEK KOVŠE

IME DENIS

NASLOV CELJSKA CESTA 25, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 267,15

ENOLIČNI ID (UniqueID) 305



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 130

KO in PARCELA 1102-241

PRIIMEK KOVŠE

IME DENIS

NASLOV CELJSKA CESTA 25, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija stan. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 352,70

ENOLIČNI ID (UniqueID) 302



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 130

KO in PARCELA 1102-241

PRIIMEK KOVŠE

IME DENIS

NASLOV CELJSKA CESTA 25, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 365,85

ENOLIČNI ID (UniqueID) 304



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 130

KO in PARCELA 1102-242

PRIIMEK KOVŠE

IME DENIS

NASLOV CELJSKA CESTA 25, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija stan. objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 143,02

ENOLIČNI ID (UniqueID) 303



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 131

KO in PARCELA 1104-1199/2

PRIIMEK ERTL

IME MARTINA

NASLOV VEŠENIK 16B, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1603,34

ENOLIČNI ID (UniqueID) 146



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 132

KO in PARCELA 1089-205/4

PRIIMEK KOPRIVNIK

IME MATEJ

NASLOV MIZARSKA CESTA 58, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKI OBJEKT

objekt za kmetijsko dejavnost (predlava zelišč, sušenje, pakiranje, razstava zelišč, 

razstavni prostor, prodaja)

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost (predlava zelišč, sušenje, pakiranje, razstava, prodaja)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 658,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 306



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 133

KO in PARCELA 1103-233/1

PRIIMEK HROVAT

IME ANTON

NASLOV LIPA 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1155,51

ENOLIČNI ID (UniqueID) 308



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 134

KO in PARCELA 1102-251/2

PRIIMEK KOVŠE

IME DENIS

NASLOV CELJSKA CESTA 25, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1505,77

ENOLIČNI ID (UniqueID) 309



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 135

KO in PARCELA 1103-222/2

PRIIMEK DOLER

IME MARTINA

NASLOV LIPA 11, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1055,13

ENOLIČNI ID (UniqueID) 310



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 136

KO in PARCELA 1098-86/1

PRIIMEK ZBIČAJNIK

IME TOMAŽ

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

povečanje funkcionalnega zemljišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 344,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 311



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 137

KO in PARCELA 1098-78/6

PRIIMEK ZBIČAJNIK

IME TOMAŽ

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 343,78

ENOLIČNI ID (UniqueID) 314



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 137

KO in PARCELA 1098-701/2

PRIIMEK ZBIČAJNIK

IME TOMAŽ

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 104,94

ENOLIČNI ID (UniqueID) 313



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 137

KO in PARCELA 1098-84/1

PRIIMEK ZBIČAJNIK

IME TOMAŽ

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 768,28

ENOLIČNI ID (UniqueID) 315



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 137

KO in PARCELA 1098-89/7

PRIIMEK ZBIČAJNIK

IME TOMAŽ

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Na parceli številka 89/7 KO 1098 ni načrtovanih širitev stavbnih zemljišč. Predlogi iz 

pobude se upoštevajo na sosednjih parcelah.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 267,03

ENOLIČNI ID (UniqueID) 316



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 137

KO in PARCELA 1098-84/2

PRIIMEK ZBIČAJNIK

IME TOMAŽ

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 46,81

ENOLIČNI ID (UniqueID) 317



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 137

KO in PARCELA 1098-89/8

PRIIMEK ZBIČAJNIK

IME TOMAŽ

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 127,84

ENOLIČNI ID (UniqueID) 318



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 137

KO in PARCELA 1098-86/1

PRIIMEK ZBIČAJNIK

IME TOMAŽ

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO-GOSPODARSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 344,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 312



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-632/7

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 449,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 456



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-633/2

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 175,22

ENOLIČNI ID (UniqueID) 457



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-626/4

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je površine za turizem (BT). 

Podrobna namenska raba se spremeni v osrednja območja centralnih dejavnosti (CU). 

Sprememba podrobne namenske rabe prostora se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta 

predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev v okviru strokovne podlage.

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 492,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 486



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-632/7

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je površine za turizem (BT). 

Podrobna namenska raba se spremeni v osrednja območja centralnih dejavnosti (CU). 

Sprememba podrobne namenske rabe prostora se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta 

predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev v okviru strokovne podlage.

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1703,93

ENOLIČNI ID (UniqueID) 487



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-626/4

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je površine za turizem (BT). 

Podrobna namenska raba se spremeni v osrednja območja centralnih dejavnosti (CU). 

Sprememba podrobne namenske rabe prostora se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta 

predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev v okviru strokovne podlage.

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude, ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno roza črto. 

Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave sprememb in 

dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 492,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 488



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-632/7

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 449,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 320



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-632/7

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je površine za turizem (BT). 

Podrobna namenska raba se spremeni v osrednja območja centralnih dejavnosti (CU). 

Sprememba podrobne namenske rabe prostora se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta 

predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev v okviru strokovne podlage.

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1703,93

ENOLIČNI ID (UniqueID) 489



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-626/4

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 43,62

ENOLIČNI ID (UniqueID) 319



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-626/4

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 43,62

ENOLIČNI ID (UniqueID) 455



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-633/2

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja poslovno - stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 175,22

ENOLIČNI ID (UniqueID) 322



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 138

KO in PARCELA 1098-632/8

PRIIMEK AVTO LAN D.O.O.

IME

NASLOV LOŠKA GORA 14, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 187,74

ENOLIČNI ID (UniqueID) 321



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 139

KO in PARCELA 1088-341/1

PRIIMEK SEVŠEK

IME JANEZ

NASLOV PLANINA NA POHORJU  27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska zgradba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1058,77

ENOLIČNI ID (UniqueID) 323



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 140

KO in PARCELA 1088-358

PRIIMEK SEVŠEK

IME JANEZ

NASLOV PLANINA NA POHORJU  27, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA kmetijski objekt

Lesena garaža

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 483,19

ENOLIČNI ID (UniqueID) 324



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 141

KO in PARCELA 1100-782/2

PRIIMEK HROVAT

IME SLAVKO

NASLOV CESTA NA ROGLO 73, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1114,20

ENOLIČNI ID (UniqueID) 64



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 142

KO in PARCELA 1099-1575

PRIIMEK KOTNIK

IME MARIJA

NASLOV BEZOVJE NAD ZREČAMI 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1039,06

ENOLIČNI ID (UniqueID) 36



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 142

KO in PARCELA 1099-129/10

PRIIMEK KOTNIK

IME MARIJA

NASLOV BEZOVJE NAD ZREČAMI 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 87,42

ENOLIČNI ID (UniqueID) 34



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 142

KO in PARCELA 1099-129/9

PRIIMEK KOTNIK

IME MARIJA

NASLOV BEZOVJE NAD ZREČA, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 954,35

ENOLIČNI ID (UniqueID) 325



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 143

KO in PARCELA 762-819

PRIIMEK EINFALT

IME ZDENKA

NASLOV ŠKALCE 5E, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 441,15

ENOLIČNI ID (UniqueID) 326



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 144

KO in PARCELA 762-799/4

PRIIMEK DRAME

IME DRAGO

NASLOV ZLAKOVA 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora se uredi na način, tako da se preoblikuje 

stavbno zemljišče. Na parcelah 762-802/1, 762-803/1, 762-806 se stavbno zemljišče 

spremeni v kmetijsko zemljišče, na parceli iz pobude se kmetijsko zemljišče spremeni v 

stavbno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 96,19

ENOLIČNI ID (UniqueID) 328



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 144

KO in PARCELA 762-799/1

PRIIMEK DRAME

IME DRAGO

NASLOV ZLAKOVA 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora se uredi na način, tako da se preoblikuje 

stavbno zemljišče. Na parcelah 762-802/1, 762-803/1, 762-806 se stavbno zemljišče 

spremeni v kmetijsko zemljišče, na parceli iz pobude se kmetijsko zemljišče spremeni v 

stavbno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 282,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 327



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 144

KO in PARCELA 762-799/3

PRIIMEK DRAME

IME DRAGO

NASLOV ZLAKOVA 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 826,74

ENOLIČNI ID (UniqueID) 330



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 145

KO in PARCELA 1105-320/3

PRIIMEK KUDER

IME MIRAN

NASLOV DOBRAVA 44, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1554,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 169



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 146

KO in PARCELA 1098-298/7

PRIIMEK ČREŠNAR

IME ANTON

NASLOV Boharina 17, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

poslovni objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 616,38

ENOLIČNI ID (UniqueID) 331



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 147

KO in PARCELA 1105-107

PRIIMEK KOLAR

IME JOŽE

NASLOV GABROVLJE 7, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjski, poslovno stanovanjski namen

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2641,16

ENOLIČNI ID (UniqueID) 157



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 148

KO in PARCELA 1100-1168/10

PRIIMEK SAMEC

IME VERICA

NASLOV BORK 11, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

gradnja garaže in drvarnice

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt garaža

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 350,69

ENOLIČNI ID (UniqueID) 332



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 149

KO in PARCELA 1102-275/2

PRIIMEK MLAKAR

IME HELENA

NASLOV HUDO BREZJE 6B, 8293 STUDENEC

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

za stanovanjsko gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 837,13

ENOLIČNI ID (UniqueID) 87



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 150

KO in PARCELA 1090-427/2

PRIIMEK POTOČNIK

IME DRAGICA

NASLOV SKOMARJE 5, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 287,98

ENOLIČNI ID (UniqueID) 334



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 150

KO in PARCELA 1090-420

PRIIMEK POTOČNIK

IME DRAGICA

NASLOV SKOMARJE 5, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 525,47

ENOLIČNI ID (UniqueID) 333



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 151

KO in PARCELA 1100-1364/2

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV IN ZAPOLNITEV STANOVANJSKEGA NASELJA

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je zelene površine-površine za 

oddih, rekreacijo in šport. Podrobna namenska raba se spremeni v območja stanovanj-

stanovanjske površine, območje stavbnega zemljišča se ne spreminja.  

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude, ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitevobčinskega 

prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno roza črto. 

Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave sprememb in 

dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 204,93

ENOLIČNI ID (UniqueID) 48



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 151

KO in PARCELA 1100-532/5

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV IN ZAPOLNITEV STANOVANJSKEGA NASELJA

za širitev in zapolnitev naselja za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je zelene površine-površine za 

oddih, rekreacijo in šport. Podrobna namenska raba se spremeni v območja stanovanj-

stanovanjske površine, območje stavbnega zemljišča se ne spreminja.  

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude, ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitevobčinskega 

prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno roza črto. 

Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave sprememb in 

dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2762,49

ENOLIČNI ID (UniqueID) 59



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 151

KO in PARCELA 1100-533/2

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV IN ZAPOLNITEV STANOVANJSKEGA NASELJA

za širitev in zapolnitev naselja za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je zelene površine-površine za 

oddih, rekreacijo in šport. Podrobna namenska raba se spremeni v območja stanovanj-

stanovanjske površine, območje stavbnega zemljišča se ne spreminja.  

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude, ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitevobčinskega 

prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno roza črto. 

Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave sprememb in 

dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 727,09

ENOLIČNI ID (UniqueID) 60



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 152

KO in PARCELA 1103-711/2

PRIIMEK ARBEITER

IME GRETA

NASLOV SPODNJE STRANICE 23, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 661,42

ENOLIČNI ID (UniqueID) 128



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 152

KO in PARCELA 1103-712/2

PRIIMEK ARBEITER

IME GRETA

NASLOV SPODNJE STRANICE 23, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1211,36

ENOLIČNI ID (UniqueID) 135



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 152

KO in PARCELA 1103-712/1

PRIIMEK ARBEITER

IME GRETA

NASLOV SPODNJE STRANICE 23, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1969,57

ENOLIČNI ID (UniqueID) 134



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 152

KO in PARCELA 1103-711/6

PRIIMEK ARBEITER

IME GRETA

NASLOV SPODNJE STRANICE 23, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2581,01

ENOLIČNI ID (UniqueID) 131



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 152

KO in PARCELA 1103-711/4

PRIIMEK ARBEITER

IME GRETA

NASLOV SPODNJE STRANICE 23, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

za gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2170,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 130



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 153

KO in PARCELA 1105-278/2

PRIIMEK RAUTER

IME MATILDA, EDVARD

NASLOV KOVAŠKA CESTA 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno 

zemljišče se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot 

naustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. Pobudnik zagotovi 

dostop do parcele.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 765,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 167



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 153

KO in PARCELA 1105-274/7

PRIIMEK RAUTER

IME MATILDA, EDVARD

NASLOV KOVAŠKA CESTA 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, naravne vrednote, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno 

zemljišče se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot 

naustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. Pobudnik zagotovi 

dostop do parcele.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1425,20

ENOLIČNI ID (UniqueID) 163



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 154

KO in PARCELA 1100-564/1

PRIIMEK JAZBEC

IME JASNA

NASLOV VIR, ROŽNA ULICA 10, 1230 DOMŽALE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

gradnja stanovanjske gradnje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. V postopku spremembe namenske rabe 

prostora se bo obstoječe stavbno zemljišče tudi preoblikovalo in delno povečalo. 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 327,17

ENOLIČNI ID (UniqueID) 335



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 155

KO in PARCELA 762-803/1

PRIIMEK DRAME

IME DRAGO

NASLOV ZLAKOVA 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZBRIS STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora se uredi na način, tako da se preoblikuje 

stavbno zemljišče. Na dotični parceli se stavbno zemljišče spremeni v kmetijsko zemljišče, 

obstoječe stavbno zemljišče se tako prenese na parcele 762-799/4, 762-799/1, kjer se 

kmetijsko zemljišče spremeni v stavbno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 305,10

ENOLIČNI ID (UniqueID) 329



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 155

KO in PARCELA 762-802/1

PRIIMEK DRAME

IME DRAGO

NASLOV ZLAKOVA 28, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZBRIS STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora se uredi na način, tako da se preoblikuje 

stavbno zemljišče. Na dotični parceli se stavbno zemljišče spremeni v kmetijsko zemljišče, 

obstoječe stavbno zemljišče se tako prenese na parcele 762-799/4, 762-799/1, kjer se 

kmetijsko zemljišče spremeni v stavbno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 591,96

ENOLIČNI ID (UniqueID) 336



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 156

KO in PARCELA 1100-1160/3

PRIIMEK DOMONKOŠ

IME ERIKA

NASLOV MILČINSKEGA ULICA 12, 3000 CELJE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANSKI OBJEKT-PRIZIDEK

Garaza

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt garaža

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 67,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 337



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 157

KO in PARCELA 1103-97/1

PRIIMEK ADAMIČ

IME RAJKO IN STANISLAVA

NASLOV STRANICE 16, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA IZBRIS STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik predlaga spremembo iz stavbnega zemljišča v kmetijsko zemljišče za parcelo, ki 

leži znotraj obstoječega naselja in območja stavbnih zemljišč. Zakon o prostorskem 

načrtovanju načrtovanju v 6. členu določa, da se naselje prednostno razvija z notranjim 

razvojem. Območje pobude predstavlja območje notranjega razvoja naselja, zato območje 

ostane stavbno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1204,80

ENOLIČNI ID (UniqueID) 138



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 158

KO in PARCELA 1101-764

PRIIMEK FIJAVŽ

IME LEONIDA

NASLOV RADANA VAS 19, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

ažuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 55,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 81



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 158

KO in PARCELA 1101-174

PRIIMEK FIJAVŽ

IME LEONIDA

NASLOV RADANA VAS 19, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

ažuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 957,71

ENOLIČNI ID (UniqueID) 338



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 159

KO in PARCELA 1090-131/16

PRIIMEK HARTMAN

IME JOŽEF

NASLOV SKOMARJE 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANSKI OBJEKT-POČITNIŠKA HIŠA

 počitniška hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 426,77

ENOLIČNI ID (UniqueID) 13



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 159

KO in PARCELA 1090-131/17

PRIIMEK HARTMAN

IME JOŽEF

NASLOV SKOMARJE 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANSKI OBJEKT-POČITNIŠKA HIŠA

 počitniška hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 452,78

ENOLIČNI ID (UniqueID) 14



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 159

KO in PARCELA 1090-131/15

PRIIMEK HARTMAN

IME JOŽEF

NASLOV SKOMARJE 20, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANSKI OBJEKT-POČITNIŠKA HIŠA

 počitniška hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 453,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 12



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 160

KO in PARCELA 1103-603

PRIIMEK KOVAČ

IME KATJA

NASLOV SPODNJE STRANICE 13, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1562,17

ENOLIČNI ID (UniqueID) 339



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 161

KO in PARCELA 1103-603

PRIIMEK KOVAČ

IME KATJA

NASLOV SPODNJE STRANICE 13, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA IZ INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA V KMETIJSKO

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik predlaga spremembo iz stavbnega zemljišča v primarno rabo.   

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 353,46

ENOLIČNI ID (UniqueID) 340



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 162

KO in PARCELA 1101-60/1

PRIIMEK ČRNEC

IME ANGELA

NASLOV RADANA VAS 11, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STROJNA LOPA (NADSTREŠEK)

strojna lopa, silos

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude se vključi v obstoječe naselje kot razvojna površina za potrebe 

obstoječega kmetijskega gospodarstva v skladu z načeli usmerjanja prostorskega razvoja 

naselij iz 6. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ker znotraj obstojčega naselja 

nadaljni prostorski razvoj kmetije ni možen.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1109,33

ENOLIČNI ID (UniqueID) 341



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 163

KO in PARCELA 1100-688/2

PRIIMEK UNUK

IME BRANKO

NASLOV VEŠENIK 16F, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT-ZIDANICA

gradnja stanovanjskega objekta ali zidanice

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 469,90

ENOLIČNI ID (UniqueID) 342



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 164

KO in PARCELA 1100-974/9

PRIIMEK OROŽ

IME DUŠAN

NASLOV CESTA NA ROGLO 55, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 532,69

ENOLIČNI ID (UniqueID) 344



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 164

KO in PARCELA 1100-974/4

PRIIMEK OROŽ

IME DUŠAN

NASLOV CESTA NA ROGLO 55, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 618,44

ENOLIČNI ID (UniqueID) 343



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 165

KO in PARCELA 1100-378/16

PRIIMEK PODGRAJŠEK

IME BOŠTJAN

NASLOV POHORSKA ULICA 6, 3000 CELJE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2714,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 49



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 166

KO in PARCELA 1104-1322/1

PRIIMEK TABAKOVIĆ

IME LIDIJA

NASLOV KRIŽEVEC 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

Legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1048,58

ENOLIČNI ID (UniqueID) 345



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 167

KO in PARCELA 1104-1309/1

PRIIMEK TABAKOVIĆ

IME LIDIJA

NASLOV KRIŽEVEC 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT - LESENA ALI ZIDANA LOPA

kmetijski objek - dopolnilna dejavnost na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 610,04

ENOLIČNI ID (UniqueID) 346



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 167

KO in PARCELA 1104-1033/7

PRIIMEK TABAKOVIĆ

IME LIDIJA

NASLOV KRIŽEVEC 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT - LESENA ALI ZIDANA LOPA

kmetijski objek - dopolnilna dejavnost na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 717,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 562



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 168

KO in PARCELA 1104-1308/3

PRIIMEK TABAKOVIĆ

IME LIDIJA

NASLOV KRIŽEVEC 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 619,78

ENOLIČNI ID (UniqueID) 347



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 169

KO in PARCELA 1104-1408/2

PRIIMEK LAZNIK

IME NIKO

NASLOV BUKOVLJE 54, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT, ŠPORTNO REKREACIJSKI OBJEKT

sanacija ribogojnice -turistična ponudba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., var. pas elektrovod

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Pobudnik pripravi program in ureditveno situacijo za osnutek kot širitev in dopolnitev 

obstoječe dejavnosti.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 16413,83

ENOLIČNI ID (UniqueID) 152



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 169

KO in PARCELA 1104-1408/1

PRIIMEK LAZNIK

IME NIKO

NASLOV BUKOVLJE 54, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT, ŠPORTNO REKREACIJSKI OBJEKT

sanacija ribogojnice -turistična ponudba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., var. pas elektrovod

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Pobudnik pripravi program in ureditveno situacijo za osnutek kot širitev in dopolnitev 

obstoječe dejavnosti.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 13039,86

ENOLIČNI ID (UniqueID) 348



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 169

KO in PARCELA 1104-1405/4

PRIIMEK LAZNIK

IME NIKO

NASLOV BUKOVLJE 54, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNI OBJEKT, ŠPORTNO REKREACIJSKI OBJEKT

sanacija ribogojnice -turistična ponudba

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., var. pas elektrovod

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Pobudnik pripravi program in ureditveno situacijo za osnutek kot širitev in dopolnitev 

obstoječe dejavnosti.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 4598,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 151



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 170

KO in PARCELA 1099-607/2

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 3B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTAVNI OBJEKT-SKLADIŠČE ZA LES

Žaga- dopolnilna dejavnost

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 7127,95

ENOLIČNI ID (UniqueID) 352



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 170

KO in PARCELA 1099-607/1

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 3B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTAVNI OBJEKT-SKLADIŠČE ZA LES

Žaga- dopolnilna dejavnost

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 571,13

ENOLIČNI ID (UniqueID) 351



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 170

KO in PARCELA 1099-1505

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 3B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTAVNI OBJEKT-SKLADIŠČE ZA LES

Žaga- dopolnilna dejavnost

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 232,93

ENOLIČNI ID (UniqueID) 350



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 170

KO in PARCELA 1099-606

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 3B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTAVNI OBJEKT-SKLADIŠČE ZA LES

Žaga- dopolnilna dejavnost

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2148,21

ENOLIČNI ID (UniqueID) 349



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 170

KO in PARCELA 1099-603

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 3B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTAVNI OBJEKT-SKLADIŠČE ZA LES

Žaga- dopolnilna dejavnost

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 4454,49

ENOLIČNI ID (UniqueID) 353



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 171

KO in PARCELA 1099-110

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 11B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ K V G

v gozd

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz kmetijskega zemljišča v gozdno zemljišče.

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 480,95

ENOLIČNI ID (UniqueID) 31



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 171

KO in PARCELA 1099-109/2

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 11B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ K V G

v gozd

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz kmetijskega zemljišča v gozdno zemljišče.   

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 625,33

ENOLIČNI ID (UniqueID) 30



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 171

KO in PARCELA 1099-109/1

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 11B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ K V G

v gozd

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz kmetijskega zemljišča v gozdno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1515,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 29



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 171

KO in PARCELA 1099-105

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 11B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ K V G

v gozd

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz kmetijskega zemljišča v gozdno zemljišče.

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 315,04

ENOLIČNI ID (UniqueID) 27



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 171

KO in PARCELA 1099-104

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 11B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ K V G

v gozd

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz kmetijskega zemljišča v gozdno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 112,69

ENOLIČNI ID (UniqueID) 26



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 171

KO in PARCELA 1099-112

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 11B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ K V G

v gozd

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz kmetijskega zemljišča v gozdno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1441,64

ENOLIČNI ID (UniqueID) 32



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 171

KO in PARCELA 1099-106

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 11B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ K V G

v gozd

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz kmetijskega zemljišča v gozdno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2765,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 28



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 172

KO in PARCELA 1099-568

PRIIMEK HREN

IME MARTA, JANEZ

NASLOV ČREŠNOVA 11B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 398,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 354



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 173

KO in PARCELA 1103-1210/3

PRIIMEK MASTNAK

IME SLAVICA, VINKO

NASLOV ZABORK 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ENOSTAVNI OBJEKT, AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2341,57

ENOLIČNI ID (UniqueID) 355



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 174

KO in PARCELA 1088-394

PRIIMEK SMOLE

IME PETER

NASLOV KOROŠKA VAS NA POHORJU 26, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Pobudnik je umaknil pobudo.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik je umaknil pobudo.

POVRŠINA 500,10

ENOLIČNI ID (UniqueID) 356



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 175

KO in PARCELA 1088-381/4

PRIIMEK SMOLE

IME PETER

NASLOV KOROŠKA VAS NA POHORJU 26, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA KMETIJSKO GOSPODARSKI OBJEKT

objekt za dopolnilno dejavnost na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za dopolnilno dejavnost na kmetiji

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1275,70

ENOLIČNI ID (UniqueID) 357



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 176

KO in PARCELA 1099-1211/3

PRIIMEK SMOLE

IME PETER

NASLOV KOROŠKA VAS NA POHORJU 26, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA SPREMEMBA V STAVBNO ZEMLJIŠČE

legalizacija objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1985,87

ENOLIČNI ID (UniqueID) 33



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 177

KO in PARCELA 1103-406/1

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNI OBJEKT-PARKIRIŠČE, PREVOZNIŠTVO

parkirišče, prevozništvo, logistika, skladišče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za skladiščenje

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2643,16

ENOLIČNI ID (UniqueID) 112



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 178

KO in PARCELA 1103-1032/5

PRIIMEK ROTOVNIK

IME MATEJ

NASLOV DOBROVELJSKA CESTA 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja, kmetijsko gospodarski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 256,03

ENOLIČNI ID (UniqueID) 358



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 178

KO in PARCELA 1103-1032/7

PRIIMEK ROTOVNIK

IME MATEJ

NASLOV DOBROVELJSKA CESTA 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja, kmetijsko gospodarski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 250,74

ENOLIČNI ID (UniqueID) 359



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 178

KO in PARCELA 1103-1032/7

PRIIMEK ROTOVNIK

IME MATEJ

NASLOV DOBROVELJSKA CESTA 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja, kmetijsko gospodarski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 250,74

ENOLIČNI ID (UniqueID) 495



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 178

KO in PARCELA 1103-1032/5

PRIIMEK ROTOVNIK

IME MATEJ

NASLOV DOBROVELJSKA CESTA 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjska gradnja, kmetijsko gospodarski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 256,03

ENOLIČNI ID (UniqueID) 496



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 179

KO in PARCELA 1088-780

PRIIMEK SLAK

IME JOŽE

NASLOV Medvedjek 10, 8213 Veliki Gaber

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 745,17

ENOLIČNI ID (UniqueID) 360



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 180

KO in PARCELA 1100-923/3

PRIIMEK PETRE

IME DANIJEL

NASLOV ULICA BRATOV MERNIK 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ SS V KMETIJSKO ZEMLJIŠČE (SAMO DEL)

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1821,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 361



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 180

KO in PARCELA 1100-923/1

PRIIMEK PETRE

IME DANIJEL

NASLOV ULICA BRATOV MERNIK 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ SS V KMETIJSKO ZEMLJIŠČE (SAMO DEL)

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2098,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 363



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 180

KO in PARCELA 1100-925/7

PRIIMEK PETRE

IME DANIJEL

NASLOV ULICA BRATOV MERNIK 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ SS V KMETIJSKO ZEMLJIŠČE (SAMO DEL)

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Ker leži predlagana pobuda znotraj občinskega središča Zreče, za katerega je izdelan 

urbanistični načrt, se bo stališče do predlagane sprememba namenske rabe prostora iz 

stavbnega zemljišča v kmetijsko zemljišče oblikovalo na osnovi spremembe 

urbanističnega načrta in na osnovi drugih relevantnih pravnih podlag. V delu predlagane 

spremembe, ki je v notranjem delu naselja, kot je razvidno iz grafike zgoraj, se ohrani 

stavbno zemljišče in je v tem delu stališče do pobude negativno.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. Ta del pobude 

NE bo vključen v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 

načrta.

POVRŠINA 332,63

ENOLIČNI ID (UniqueID) 66



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 180

KO in PARCELA 1100-925/6

PRIIMEK PETRE

IME DANIJEL

NASLOV ULICA BRATOV MERNIK 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ SS V KMETIJSKO ZEMLJIŠČE (SAMO DEL)

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 659,71

ENOLIČNI ID (UniqueID) 65



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 180

KO in PARCELA 1100-924/10

PRIIMEK PETRE

IME DANIJEL

NASLOV ULICA BRATOV MERNIK 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ SS V KMETIJSKO ZEMLJIŠČE (SAMO DEL)

vrnitev v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v kmetijsko 

zemljišče se upošteva tako, da se sprememba pripravi v okviru spremembe urbanističnega 

načrta in na osnovi drugih relevantnih pravnih podlag. V delu predlagane spremembe, ki je 

v notranjem delu naselja, se ohrani stavbno zemljišče in je v tem delu stališče do pobude 

negativno.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3066,11

ENOLIČNI ID (UniqueID) 362



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 181

KO in PARCELA 1103-596/3

PRIIMEK BUKOVŠEK

IME ALEKSANDER

NASLOV SPODNJE STRANICE 11, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA IZ G V IG

v gospodarsko cono- zadrževalnik

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   IG gospodarske cone

PREDLAGAN OBJEKT objekt za proizvodno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude se vključi v obstoječe območje gospodarske cone kot njegov sestavni 

del za razvoj obstoječe dejavnosti. V skladu s Splošnimi smernicami s področja razvoja 

poselitve (točka 2.2.3) se na ta način ustvarijo pogoji za gradnjo za potrebe malega 

gospodarstva v okviru zaokroževanja komunalno opremljenih zemljišč.

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 296,39

ENOLIČNI ID (UniqueID) 126



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 182

KO in PARCELA 1089-235/7

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

Legalizacija -ureditev območja za športni Ribolov, piknik prostor

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 25,78

ENOLIČNI ID (UniqueID) 549



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 182

KO in PARCELA 1089-235/8

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLIŠČA

Legalizacija -ureditev območja za športni Ribolov, piknik prostor

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 16142,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 364



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 182

KO in PARCELA 1089-235/9

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLIŠČA

ureditev območja za športni Ribolov, piknik prostor

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 218,36

ENOLIČNI ID (UniqueID) 365



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 182

KO in PARCELA 1089-235/10

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA TURISTINA, ŠPORTNO REKREACIJSKA GRADNJA, DRUŽBENA 

DEJAVNOST

ureditev območja za športni Ribolov, piknik prostor

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 386,56

ENOLIČNI ID (UniqueID) 366



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 183

KO in PARCELA 1089-235/8

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 225,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 367



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 183

KO in PARCELA 1089-335

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 45,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 370



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 183

KO in PARCELA 1089-235/9

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 50,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 368



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 183

KO in PARCELA 1089-235/10

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV RESNIK 22A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 140,09

ENOLIČNI ID (UniqueID) 369



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 184

KO in PARCELA 1103-398/6

PRIIMEK OVTAR D.O.O., ŠUMER D.O.O.

IME

NASLOV CELJSKA CESTA 39 A, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA

Gradnja novih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1437,46

ENOLIČNI ID (UniqueID) 109



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 184

KO in PARCELA 1103-398/5

PRIIMEK OVTAR D.O.O., ŠUMER D.O.O.

IME

NASLOV CELJSKA CESTA 39 A, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA

Gradnja novih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1094,60

ENOLIČNI ID (UniqueID) 108



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 184

KO in PARCELA 1103-398/7

PRIIMEK OVTAR D.O.O., ŠUMER D.O.O.

IME

NASLOV CELJSKA CESTA 39 A, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA

Gradnja novih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 614,56

ENOLIČNI ID (UniqueID) 110



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 184

KO in PARCELA 1103-398/4

PRIIMEK OVTAR D.O.O., ŠUMER D.O.O.

IME

NASLOV CELJSKA CESTA 39 A, 3212 VOJNIK

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA

Gradnja novih objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1169,56

ENOLIČNI ID (UniqueID) 107



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 185

KO in PARCELA 1098-282/3

PRIIMEK KLASER

IME TANJA, STJEPAN

NASLOV BOHARINA 15B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

Legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 592,32

ENOLIČNI ID (UniqueID) 23



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 185

KO in PARCELA 1098-299/1

PRIIMEK KLASER

IME TANJA, STJEPAN

NASLOV BOHARINA 15B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

Legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 961,71

ENOLIČNI ID (UniqueID) 24



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 186

KO in PARCELA 1100-1000/4

PRIIMEK OPREŠNIK

IME IVAN

NASLOV VODOVODNA CESTA 4, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ SK V KMETIJSKO ZEMLJIŠČE

iz SZ nazaj v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Pobuda se nanaša na zemljišče znotraj urbanističnega načrta za Zreče in predstavlja 

površine notranjega razvoja obdane z obstoječimi objekti na katerih se v skladu z 

zakonom o prostorskem načrtovanju načrtovanju prednostno razvija naselje. Zato se ne 

more vključiti kompleks obdelovalnih kmetijskih površin in se ohrani v obstoječi namenski 

rabi.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 2680,50

ENOLIČNI ID (UniqueID) 46



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 187

KO in PARCELA 1090-251/6

PRIIMEK JEREB

IME DUŠAN

NASLOV SKOMARJE 48, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjske zgradbe

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 870,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 371



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 188

KO in PARCELA 1090-253/2

PRIIMEK JEREB

IME DUŠAN

NASLOV SKOMARJE 48, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

legalizacija objektov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 662,68

ENOLIČNI ID (UniqueID) 372



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 189

KO in PARCELA 1089-139/4

PRIIMEK JEREB

IME DUŠAN

NASLOV SKOMARJE 48, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ G V STAVBNO ZEMLJIŠČE (AŽURIRANJE)

garaža

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt garaža

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 509,57

ENOLIČNI ID (UniqueID) 7



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 190

KO in PARCELA 1099-1395/6

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA OBNOVA MLINA ZA TURISTIČNI NAMEN

obnova mlina za turistični namen

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 17,75

ENOLIČNI ID (UniqueID) 35



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 190

KO in PARCELA 1099-1395/1

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA OBNOVA MLINA ZA TURISTIČNI NAMEN

obnova mlina za turistični namen

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 26,99

ENOLIČNI ID (UniqueID) 373



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 191

KO in PARCELA 1099-326/3

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNO-ŠPORTNA NAMESTITVENA DEJAVNOST

umestitev turistično športno namestitveno dejavnost- širitev poslovne dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 214,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 38



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 191

KO in PARCELA 1099-326/4

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNO-ŠPORTNA NAMESTITVENA DEJAVNOST

umestitev turistično športno namestitveno dejavnost- širitev poslovne dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 379,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 39



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 191

KO in PARCELA 1099-328/2

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNO-ŠPORTNA NAMESTITVENA DEJAVNOST

umestitev turistično športno namestitveno dejavnost- širitev poslovne dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 754,29

ENOLIČNI ID (UniqueID) 40



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 191

KO in PARCELA 1099-325/2

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNO-ŠPORTNA NAMESTITVENA DEJAVNOST

umestitev turistično športno namestitveno dejavnost- širitev poslovne dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 981,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 374



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 191

KO in PARCELA 1099-328/6

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNO-ŠPORTNA NAMESTITVENA DEJAVNOST

umestitev turistično športno namestitveno dejavnost- širitev poslovne dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 239,72

ENOLIČNI ID (UniqueID) 41



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 191

KO in PARCELA 1099-325/4

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNO-ŠPORTNA NAMESTITVENA DEJAVNOST

umestitev turistično športno namestitveno dejavnost- širitev poslovne dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 524,56

ENOLIČNI ID (UniqueID) 375



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 191

KO in PARCELA 1099-326/1

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA TURISTIČNO-ŠPORTNA NAMESTITVENA DEJAVNOST

umestitev turistično športno namestitveno dejavnost- širitev poslovne dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 86,06

ENOLIČNI ID (UniqueID) 37



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 192

KO in PARCELA 1099-42/2

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV POSLOVNE (TURISTIČNE) DEJAVNOSTI

širitev turistične dejavnosti, glamping, piknik prostor, spanje na drevesih

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

V postopku spremembe namenske rabe prostora se bo obstoječe stavbno zemljišče tudi 

preoblikovalo in delno povečalo.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1144,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 44



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 192

KO in PARCELA 1099-42/1

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV POSLOVNE (TURISTIČNE) DEJAVNOSTI

širitev turistične dejavnosti, glamping, piknik prostor, spanje na drevesih

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

V postopku spremembe namenske rabe prostora se bo obstoječe stavbno zemljišče tudi 

preoblikovalo in delno povečalo.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1640,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 43



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 192

KO in PARCELA 1099-42/3

PRIIMEK SMOGAVC

IME IRENA

NASLOV GORENJE PRI ZREČAH 12A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV POSLOVNE (TURISTIČNE) DEJAVNOSTI

širitev turistične dejavnosti, glamping, piknik prostor, spanje na drevesih

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

V postopku spremembe namenske rabe prostora se bo obstoječe stavbno zemljišče tudi 

preoblikovalo in delno povečalo.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1598,39

ENOLIČNI ID (UniqueID) 45



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 193

KO in PARCELA 1102-363/2

PRIIMEK KLADNIK

IME JANEZ

NASLOV SLOMŠKOVA ULICA 20, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA SPREMEMBA 70. ČLENA, TOČKA F ODLOK OPN

rastlinjak

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2040,56

ENOLIČNI ID (UniqueID) 89



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 194

KO in PARCELA 1103-403

PRIIMEK KRALJ

IME BOJAN

NASLOV STRANICE 51, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

Legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 306,72

ENOLIČNI ID (UniqueID) 376



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 194

KO in PARCELA 1103-413

PRIIMEK KRALJ

IME BOJAN

NASLOV STRANICE 51, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

Legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1352,34

ENOLIČNI ID (UniqueID) 113



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 195

KO in PARCELA 1100-505/1

PRIIMEK MEGLIČ

IME LJUDMILA

NASLOV CESTA NA ROGLO 8A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA IZ K V RABO E (SONČNA ELEKTRARNA)

sončna elektrarna

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za energetsko dejavnost (sončna elektrarna)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3332,47

ENOLIČNI ID (UniqueID) 377



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 196

KO in PARCELA 1100-505/1

PRIIMEK MEGLIČ

IME LJUDMILA

NASLOV CESTA NA ROGLO 8A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA IN DOZIDAVA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1006,83

ENOLIČNI ID (UniqueID) 378



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 197

KO in PARCELA 1100-593/8

PRIIMEK KROPF

IME ANTON

NASLOV VINOGRADNA CESTA 2, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NEZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE

iz SZ nazaj v kmetijsko

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik predlaga spremembo iz stavbnega zemljišča v kmetijsko zemljišče za parcelo, ki 

leži znotraj obstoječega naselja in območja stavbnih zemljišč. Zakon o prostorskem 

načrtovanju načrtovanju v 6. členu določa, da se naselje prednostno razvija z notranjim 

razvojem. Območje pobude predstavlja območje notranjega razvoja naselja, zato območje 

ostane stavbno zemljišče.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1036,86

ENOLIČNI ID (UniqueID) 61



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 198

KO in PARCELA 1102-346/6

PRIIMEK ŠVAB

IME SREČKO

NASLOV KRIŽEVEC 21, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA KOZOLEC

postavitev kozolca

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 798,64

ENOLIČNI ID (UniqueID) 379



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 199

KO in PARCELA 762-556/2

PRIIMEK LAJHAR

IME SONJA

NASLOV ZLAKOVA 38, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA LEGALIZACIJA OBJEKTA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, kulturna dediščina, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 625,12

ENOLIČNI ID (UniqueID) 380



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 200

KO in PARCELA 1105-423/7

PRIIMEK IRŠIČ

IME VALERIJA

NASLOV DOBROVA 54, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA

stanovanjska gradnja za naslednika na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 181,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 454



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 200

KO in PARCELA 1105-410/2

PRIIMEK IRŠIČ

IME VALERIJA

NASLOV DOBROVA 54, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 134,25

ENOLIČNI ID (UniqueID) 472



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 200

KO in PARCELA 1105-435

PRIIMEK IRŠIČ

IME VALERIJA

NASLOV DOBROVA 54, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA

stanovanjska gradnja za naslednika na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 147,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 381



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 200

KO in PARCELA 1105-435

PRIIMEK IRŠIČ

IME VALERIJA

NASLOV DOBROVA 54, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

hlev za konje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 267,51

ENOLIČNI ID (UniqueID) 471



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 201

KO in PARCELA 1090-4/4

PRIIMEK IRŠIČ

IME VALERIJA

NASLOV DOBROVA 54, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA (VIKEND)

počitniška hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 657,49

ENOLIČNI ID (UniqueID) 382



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 201

KO in PARCELA 1090-5/2

PRIIMEK IRŠIČ

IME VALERIJA

NASLOV DOBROVA 54, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA (VIKEND)

počitniška hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt počitniška stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 441,84

ENOLIČNI ID (UniqueID) 383



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 202

KO in PARCELA 1088-213/31

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA NI MOŽNA ZARADI TERENSKIH LASTNOSTI

IZ SZ v G

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana je sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v primarno 

rabo. Na območju stavbnih zemljišč je pripravljen projekt sanacije. Če območje pobude 

leži znotraj območja projekta sanacije, je stališče do pobude negativno. Če območje 

pobude leži izven območja projekta sanacije, je stališče do pobude je pozitivno.   

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega delno pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 272,25

ENOLIČNI ID (UniqueID) 4



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 202

KO in PARCELA 1088-213/27

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA NI MOŽNA ZARADI TERENSKIH LASTNOSTI

IZ SZ v G

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana je sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v primarno 

rabo. Na območju stavbnih zemljišč je pripravljen projekt sanacije. Če območje pobude 

leži znotraj območja projekta sanacije, je stališče do pobude negativno. Če območje 

pobude leži izven območja projekta sanacije, je stališče do pobude je pozitivno.   

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega delno pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 275,37

ENOLIČNI ID (UniqueID) 386



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 202

KO in PARCELA 1088-213/30

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA NI MOŽNA ZARADI TERENSKIH LASTNOSTI

IZ SZ v G

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana je sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v primarno 

rabo. Na območju stavbnih zemljišč je pripravljen projekt sanacije. Če območje pobude 

leži znotraj območja projekta sanacije, je stališče do pobude negativno. Če območje 

pobude leži izven območja projekta sanacije, je stališče do pobude je pozitivno.   

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega delno pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 272,12

ENOLIČNI ID (UniqueID) 387



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 202

KO in PARCELA 1088-213/25

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA NI MOŽNA ZARADI TERENSKIH LASTNOSTI

IZ SZ v G

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana je sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v primarno 

rabo. Na območju stavbnih zemljišč je pripravljen projekt sanacije. Če območje pobude 

leži znotraj območja projekta sanacije, je stališče do pobude negativno. Če območje 

pobude leži izven območja projekta sanacije, je stališče do pobude je pozitivno.   

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega delno pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 394,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 384



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 202

KO in PARCELA 1088-236/2

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA NI MOŽNA ZARADI TERENSKIH LASTNOSTI

IZ SZ v G

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana je sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v primarno 

rabo. Na območju stavbnih zemljišč je pripravljen projekt sanacije. Če območje pobude 

leži znotraj območja projekta sanacije, je stališče do pobude negativno. Če območje 

pobude leži izven območja projekta sanacije, je stališče do pobude je pozitivno.   

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega delno pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 113,96

ENOLIČNI ID (UniqueID) 388



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 202

KO in PARCELA 1088-213/26

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA GRADNJA NI MOŽNA ZARADI TERENSKIH LASTNOSTI

IZ SZ v G

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana je sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v primarno 

rabo. Na območju stavbnih zemljišč je pripravljen projekt sanacije. Če območje pobude 

leži znotraj območja projekta sanacije, je stališče do pobude negativno. Če območje 

pobude leži izven območja projekta sanacije, je stališče do pobude je pozitivno.   

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega delno pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 530,66

ENOLIČNI ID (UniqueID) 385



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 203

KO in PARCELA 1088-208/20

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI

turizem na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2540,43

ENOLIČNI ID (UniqueID) 2



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 203

KO in PARCELA 1088-208/3

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI

turizem na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 6909,79

ENOLIČNI ID (UniqueID) 3



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 204

KO in PARCELA 1088-202

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt za naslednika kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 690,64

ENOLIČNI ID (UniqueID) 389



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 204

KO in PARCELA 1088-199

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt za naslednika kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 532,07

ENOLIČNI ID (UniqueID) 392



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 204

KO in PARCELA 1088-205

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt za naslednika kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1690,74

ENOLIČNI ID (UniqueID) 390



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 204

KO in PARCELA 1088-208/23

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt za naslednika kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Na parceli številka 208/23 KO 1088 ni načrtovanih širitev stavbnih zemljišč. 

Predlogi iz pobude se upoštevajo na sosednjih parcelah.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 775,00

ENOLIČNI ID (UniqueID) 395



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 204

KO in PARCELA 1088-204

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt za naslednika kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1103,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 394



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 204

KO in PARCELA 1088-216/15

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt za naslednika kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1097,64

ENOLIČNI ID (UniqueID) 391



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 204

KO in PARCELA 1088-639

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT

stanovanjski objekt za naslednika kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 986,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 393



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 205

KO in PARCELA 1088-216/12

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POČITNIŠKI APARTMAJI

počitniški apartmani

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. Občina ne načrtuje širjenja počitniškega naselja.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 81,92

ENOLIČNI ID (UniqueID) 5



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 205

KO in PARCELA 1088-216/13

PRIIMEK GRIČNIK

IME ANA

NASLOV PLANINA NA POHORJU 36, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POČITNIŠKI APARTMAJI

počitniški apartmani

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. Občina ne načrtuje širjenja počitniškega naselja.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1785,22

ENOLIČNI ID (UniqueID) 6



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 206

KO in PARCELA 1099-1318/1

PRIIMEK VOLAVC

IME LJUDMILA, LAURA

NASLOV KOROŠKA VAS NA POHORJU 9, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI OBJEKT - BIVALNA BRUNARICA

legalizacija - stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 473,84

ENOLIČNI ID (UniqueID) 396



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 207

KO in PARCELA 1100-227/3

PRIIMEK KOROŠEC

IME ANDREJ

NASLOV RUDNIŠKA CESTA 11A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

širitev poslovne dejavnosti8

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 370,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 398



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 207

KO in PARCELA 1100-227/5

PRIIMEK KOROŠEC

IME ANDREJ

NASLOV RUDNIŠKA CESTA 11A, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT

širitev poslovne dejavnosti8

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 544,27

ENOLIČNI ID (UniqueID) 397



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 208

KO in PARCELA 1104-989/2

PRIIMEK VOK

IME BORIS

NASLOV ČREŠTVEŽ 11, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV POSLOVNE DEJAVNOSTI-NOVOGRADNJA DELAVNICE

avtomehanična delavnica s trgovino rezervnih delov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., var. pas elektrovod

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Ker na obstoječi lokaciji širitev dejavnosti ni mogoča, se na območju pobude dopusti 

načrtovanje objektov za potrebe razvoja malega gospodarstva (širitev avtomehanične 

delavnice). V skladu s Splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve (točka 2.2.3) se 

na ta način ustvarijo pogoji za gradnjo za potrebe malega gospodarstva v okviru 

zaokroževanja komunalno opremljenih zemljišč.

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 344,83

ENOLIČNI ID (UniqueID) 156



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 208

KO in PARCELA 1104-987/2

PRIIMEK VOK

IME BORIS

NASLOV ČREŠTVEŽ 11, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA ŠIRITEV POSLOVNE DEJAVNOSTI-NOVOGRADNJA DELAVNICE

avtomehanična delavnica s trgovino rezervnih delov

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., var. pas elektrovod

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Ker na obstoječi lokaciji širitev dejavnosti ni mogoča, se na območju pobude dopusti 

načrtovanje objektov za potrebe razvoja malega gospodarstva (širitev avtomehanične 

delavnice). V skladu s Splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve (točka 2.2.3) se 

na ta način ustvarijo pogoji za gradnjo za potrebe malega gospodarstva v okviru 

zaokroževanja komunalno opremljenih zemljišč.

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 460,36

ENOLIČNI ID (UniqueID) 399



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 209

KO in PARCELA 1100-677/5

PRIIMEK KOTNIK

IME DARJA

NASLOV BREG 6B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA IN NOVOGRADNJA STANOVANSJKEGA OBJETA

legalizacija + novogradnja za naslednike na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2852,34

ENOLIČNI ID (UniqueID) 400



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 210

KO in PARCELA 1099-521

PRIIMEK KUKOVIČ

IME JOŽE

NASLOV LOŠKA GORA PRI ZREČAH 1, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTANOVANJSKA HIŠA

gradnja stanovanjskih hiš

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 724,98

ENOLIČNI ID (UniqueID) 401



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 211

KO in PARCELA 1100-6/3

PRIIMEK VIDMAR

IME KARL

NASLOV RUDNIŠKA CESTA 11, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA PRILAGODITEV MEJE NAMENSKE RABE

IZ površine za industrijo v zelene površine

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   ZD druge urejene zelene površine

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik predlaga spremembo iz stavbnega zemljišča v primarno rabo. Predhodno je 

treba na parceli spremeniti obstoječi občinski podrobni prostorski načrt.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 315,21

ENOLIČNI ID (UniqueID) 402



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 212

KO in PARCELA 1088-208/14

PRIIMEK SENICA

IME LIDIJA

NASLOV TEPANJE 74, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKO-POČITNIŠKI OBJEKT

gradnja stanovanjskega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. Občina ne načrtuje širjenja počitniškega naselja.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 90,87

ENOLIČNI ID (UniqueID) 403



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 213

KO in PARCELA 762-880

PRIIMEK PAČNIK

IME FRANC, ROMANA

NASLOV ZLAKOVA 29B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

Legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 851,41

ENOLIČNI ID (UniqueID) 180



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 214

KO in PARCELA 762-877

PRIIMEK PAČNIK

IME AVGUST

NASLOV ZLAKOVA 29, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 719,77

ENOLIČNI ID (UniqueID) 404



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 215

KO in PARCELA 1103-624/3

PRIIMEK DREKONJA

IME RADMILA

NASLOV SPODNJE STRANICE 17, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 783,74

ENOLIČNI ID (UniqueID) 405



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 216

KO in PARCELA 1099-510/6

PRIIMEK RAMŠAK

IME DUŠAN

NASLOV ČREŠNOVA 3, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA POVEČANJE OBMOČJA SK

povečanje funkcionalnega zemljišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 203,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 406



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 217

KO in PARCELA 1100-606/25

PRIIMEK LESKOVAR

IME MIHAEL

NASLOV SLOMŠKOVA ULICA 3C, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 378,12

ENOLIČNI ID (UniqueID) 407



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 218

KO in PARCELA 1104-1030

PRIIMEK TABAKOVIČ

IME LIDIJA

NASLOV KRIŽEVEC 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA STANOVANJSKI (POSLOVNO-STANOVANJSKI) OBJEKT

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Pobudnik je umaknil pobudo.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik je umaknil pobudo.

POVRŠINA 1480,54

ENOLIČNI ID (UniqueID) 408



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 219

KO in PARCELA 1103-711/8

PRIIMEK FIJAVŽ OŠLAK

IME DANIJELA

NASLOV SPODNJE STRANICE 51A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STRANJA + NOVI OBJEKTI

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2043,95

ENOLIČNI ID (UniqueID) 133



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 219

KO in PARCELA 1103-711/3

PRIIMEK FIJAVŽ OŠLAK

IME DANIJELA

NASLOV SPODNJE STRANICE 51A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STRANJA + NOVI OBJEKTI

Stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1506,87

ENOLIČNI ID (UniqueID) 129



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 219

KO in PARCELA 1103-711/7

PRIIMEK FIJAVŽ OŠLAK

IME DANIJELA

NASLOV SPODNJE STRANICE 51A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STRANJA + NOVI OBJEKTI

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 949,18

ENOLIČNI ID (UniqueID) 132



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 220

KO in PARCELA 1103-108

PRIIMEK KOROŠEC

IME MARJAN

NASLOV STRANICE 21A, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA NOVOGRADNJA STANOVANJSKIH OBJEKTOV

za stanovanjsko gradnjo

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2511,39

ENOLIČNI ID (UniqueID) 409



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 221

KO in PARCELA 1103-342/5

PRIIMEK SCHMID

IME MARJANA

NASLOV Gornja vas 2a, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 677,07

ENOLIČNI ID (UniqueID) 410



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 222

KO in PARCELA 1101-249/3

PRIIMEK BRGLEZ

IME MARJAN

NASLOV RADANA VAS 12, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTAVNOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja za naslednike

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 558,11

ENOLIČNI ID (UniqueID) 73



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 222

KO in PARCELA 1101-253

PRIIMEK BRGLEZ

IME MARJAN

NASLOV RADANA VAS 12, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTAVNOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja za naslednike

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1735,83

ENOLIČNI ID (UniqueID) 74



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 223

KO in PARCELA 1101-13/4

PRIIMEK HREN

IME DAVID

NASLOV BREZINA 83, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA AŽURURANJE STANJA

ažuriranje objekta iz l. 1950

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 509,99

ENOLIČNI ID (UniqueID) 67



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 224

KO in PARCELA 1101-124

PRIIMEK PETELINEK

IME ŠTEFAN

NASLOV GRAČIČ 17, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA NEZAHTEVNI OBJEKT

povečanje funkcionalnega zemljišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 194,37

ENOLIČNI ID (UniqueID) 411



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 225

KO in PARCELA 762-692/8

PRIIMEK CEGLEC

IME ANA

NASLOV BADOVINČEVA ULICA 20, 3270 LAŠKO

NAMEN POBUDNIKA ENOSTANOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina, proti eroz. 

ukrepi-zahtev.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 369,90

ENOLIČNI ID (UniqueID) 412



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 226

KO in PARCELA 1088-89/20

PRIIMEK STEBERNAK

IME ŠTEFANIJA

NASLOV PADEŠKI VRH 12, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA 4 X ENOSTANOVANSJKE HIŠE

objekt za kmetijsko in gozdarsko dejavnost

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko in godzarsko dejavnost z razširitvnojo stanovanjske gradnje

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, naravne vrednote, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 5823,44

ENOLIČNI ID (UniqueID) 413



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 227

KO in PARCELA 1102-206

PRIIMEK PETER

IME MATAVŽ

NASLOV ULICA BRATOV MERNIK 6, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ZA POTREBE KMETIJSKE DEJAVNOSTI IN BIVALNI OBJEKT

Sušilnica za sušenje zelišč, rastlinjak, skladišče in manjši stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 589,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 414



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 227

KO in PARCELA 1102-206

PRIIMEK PETER

IME MATAVŽ

NASLOV ULICA BRATOV MERNIK 6, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ZA POTREBE KMETIJSKE DEJAVNOSTI IN BIVALNI OBJEKT

Sušilnica za sušenje zelišč, rastlinjak, skladišče in manjši stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 589,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 494



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 228

KO in PARCELA 1098-381

PRIIMEK OČKO

IME MARTA

NASLOV CESTA NA ROGLO 17C, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA ENOSTANOVANJSKA HIŠA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 301,81

ENOLIČNI ID (UniqueID) 25



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 228

KO in PARCELA 1098-382

PRIIMEK OČKO

IME MARTA

NASLOV CESTA NA ROGLO 17C, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1148,19

ENOLIČNI ID (UniqueID) 415



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 229

KO in PARCELA 1088-157/26

PRIIMEK OBROVNIK

IME VINKO

NASLOV Padeški vrh 9a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 324,37

ENOLIČNI ID (UniqueID) 417



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 229

KO in PARCELA 1088-157/14

PRIIMEK OBROVNIK

IME VINKO

NASLOV Padeški vrh 9a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2453,42

ENOLIČNI ID (UniqueID) 416



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 230

KO in PARCELA 1088-46

PRIIMEK JUVANČIČ

IME MATJAŽ

NASLOV Zg. Hotič 2a, 1270 Litija

NAMEN POBUDNIKA

apartmani + spremljajoče turistične dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3020,80

ENOLIČNI ID (UniqueID) 422



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 230

KO in PARCELA 1088-42/6

PRIIMEK JUVANČIČ

IME MATJAŽ

NASLOV Zg. Hotič 2a, 1270 Litija

NAMEN POBUDNIKA

apartmani + spremljajoče turistične dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 894,81

ENOLIČNI ID (UniqueID) 418



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 230

KO in PARCELA 1088-47/1

PRIIMEK JUVANČIČ

IME MATJAŽ

NASLOV Zg. Hotič 2a, 1270 Litija

NAMEN POBUDNIKA

apartmani + spremljajoče turistične dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 810,03

ENOLIČNI ID (UniqueID) 419



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 230

KO in PARCELA 1088-49/1

PRIIMEK JUVANČIČ

IME MATJAŽ

NASLOV Zg. Hotič 2a, 1270 Litija

NAMEN POBUDNIKA

apartmani + spremljajoče turistične dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik je na dotični parceli umaknil pobudo, zato stališče do pobude ni oblikovano.

POVRŠINA 460,85

ENOLIČNI ID (UniqueID) 420



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 230

KO in PARCELA 1088-49/1

PRIIMEK JUVANČIČ

IME MATJAŽ

NASLOV Zg. Hotič 2a, 1270 Litija

NAMEN POBUDNIKA

apartmani + spremljajoče turistične dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 83,80

ENOLIČNI ID (UniqueID) 421



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 230

KO in PARCELA 1088-42/5

PRIIMEK JUVANČIČ

IME MATJAŽ

NASLOV Zg. Hotič 2a, 1270 Litija

NAMEN POBUDNIKA

apartmani + spremljajoče turistične dejavnosti

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 300,29

ENOLIČNI ID (UniqueID) 479



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 231

KO in PARCELA 1104-1297/1

PRIIMEK KLANČNIK

IME JUDITA

NASLOV Bukovje 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja za naslednike

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 572,36

ENOLIČNI ID (UniqueID) 424



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 231

KO in PARCELA 1104-1296

PRIIMEK KLANČNIK

IME JUDITA

NASLOV Bukovje 28, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja za naslednike

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 374,88

ENOLIČNI ID (UniqueID) 423



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 232

KO in PARCELA 1104-1210/4

PRIIMEK KLANČNIK

IME JUDITA

NASLOV Bukovlje 38, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

legalizacija

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1214,68

ENOLIČNI ID (UniqueID) 426



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 232

KO in PARCELA 1104-1210/2

PRIIMEK KLANČNIK

IME JUDITA

NASLOV Bukovlje 38, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 299,55

ENOLIČNI ID (UniqueID) 425



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 232

KO in PARCELA 1104-1210/1

PRIIMEK KLANČNIK

IME JUDITA

NASLOV Bukovlje 38, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1146,63

ENOLIČNI ID (UniqueID) 427



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 233

KO in PARCELA 1099-1478/6

PRIIMEK OBČINA ZREČE-PGD GORENJE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

Prizidek Garaže in večnamenski prostor za gasilski dom

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 43,66

ENOLIČNI ID (UniqueID) 428



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 233

KO in PARCELA 1099-1478/3

PRIIMEK OBČINA ZREČE-PGD GORENJE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

Prizidek Garaže in večnamenski prostor za gasilski dom

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič., kulturna dediščina

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.

Območje pobude se vključi v obstoječe naselje, ker leži v njegovi neposredni bližini in je z 

njim funkcionalno povezano in ker se v prostoru zazna kot njegov sestavni del. Z njegovo 

vključitvijo se tudi tvori bolj homogena strnjena poselitvena enota v prostoru kulturne 

krajine, se ohranja prepoznavnost krajine in dosega racionalna raba (4. čl. ZPNačrt), se 

upoštevajo prepoznavnost grajenih in drugače ustvarjenih struktur ter se upošteva 

sooblikovanje identitete prostora (8. čl. ZPNačrt), ter se razvija naselje ob njegovem robu 

(SPRS 1.1.4 ).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 100,39

ENOLIČNI ID (UniqueID) 429



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 234

KO in PARCELA

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV CESTA NA ROGLO 13B, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

spremeniti PNRP iz SP v SK

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je površine počitniških hiš. 

Podrobna namenska raba se spremeni v površine podeželskega naselja, zaradi 

neposredne lege ob obstoječem naselju Bukovlje, funkcionalne navezanosti nanj, 

percepcije kot ene poselitvene enote z naseljem in že spremenjene funkcije obstoječih 

objektov iz začasnega v stalno bivanje. Območje že sedaj obsega 10 stanovanjskih hiš in 

druge stavbe, gradbenoinženirske objekte, ima javne površine, različne dejavnosti in 

prostorske rezerve za dopolnilno gradnjo za razvoj in tako že zadošča kriterijem za 

opredelitev naselja po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. Celotno 

Območje pobude, ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitevobčinskega 

prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno roza črto. 

Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave sprememb in 

dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora. 

POVRŠINA 15445,37

ENOLIČNI ID (UniqueID) 444



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 235

KO in PARCELA 1098-633/3

PRIIMEK KOROŠEC

IME VOJKO

NASLOV Ilirska pot 1, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

poslovno-obrtna cona še neopredeljeno, poslovna, stanovanjska, turistična dej.

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3144,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 508



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 235

KO in PARCELA 1098-633/3

PRIIMEK KOROŠEC

IME VOJKO

NASLOV Ilirska pot 1, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

poslovno-obrtna cona še neopredeljeno, poslovna, stanovanjska, turistična dej.

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za turistično dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3144,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 430



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 235

KO in PARCELA 1098-633/3

PRIIMEK KOROŠEC

IME VOJKO

NASLOV Ilirska pot 1, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

poslovno-obrtna cona še neopredeljeno, poslovna, stanovanjska, turistična dej.

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za poslovno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3144,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 507



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 235

KO in PARCELA 1098-633/3

PRIIMEK KOROŠEC

IME VOJKO

NASLOV Ilirska pot 1, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

poslovno-obrtna cona še neopredeljeno, poslovna, stanovanjska, turistična dej.

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   IG gospodarske cone

PREDLAGAN OBJEKT objekt za proizvodno dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 3144,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 509



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 236

KO in PARCELA 1099-173/1

PRIIMEK HREN

IME ADOLF

NASLOV Tepanjski vrh 18, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1763,83

ENOLIČNI ID (UniqueID) 431



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 237

KO in PARCELA 1098-168

PRIIMEK MEDVED

IME ANDREJ

NASLOV Loška Gora pri Zrečah 22, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 91,48

ENOLIČNI ID (UniqueID) 432



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 237

KO in PARCELA 1098-195

PRIIMEK MEDVED

IME ANDREJ

NASLOV Loška Gora pri Zrečah 22, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 120,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 433



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 237

KO in PARCELA 1098-172

PRIIMEK MEDVED

IME ANDREJ

NASLOV Loška Gora pri Zrečah 22, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 19,92

ENOLIČNI ID (UniqueID) 434



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 237

KO in PARCELA 1098-194

PRIIMEK MEDVED

IME ANDREJ

NASLOV Loška Gora pri Zrečah 22, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 345,30

ENOLIČNI ID (UniqueID) 435



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 237

KO in PARCELA 1098-709

PRIIMEK MEDVED

IME ANDREJ

NASLOV Loška Gora pri Zrečah 22, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 91,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 436



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 238

KO in PARCELA 1105-376/9

PRIIMEK POZEB

IME MARJAN

NASLOV Škofja vas 25, 3211 Škofja vas

NAMEN POBUDNIKA

Stanovanjska gradnja - širitev naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba podrobne namenske rabe prostora se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta 

predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru 

strokovne podlage. Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je območja 

zelenih površin-druge urejene zelene površine. Podrobna namenska raba se spremeni v 

območja stanovanj-stanovanjske površine, območje stavbnega zemljišča se ne spreminja. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 743,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 440



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 238

KO in PARCELA 1105-376/14

PRIIMEK POZEB

IME MARJAN

NASLOV Škofja vas 25, 3211 Škofja vas

NAMEN POBUDNIKA

Stanovanjska gradnja - širitev naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Sprememba podrobne namenske rabe prostora se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta 

predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru 

strokovne podlage. Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je območja 

zelenih površin-druge urejene zelene površine. Podrobna namenska raba se spremeni v 

območja stanovanj-stanovanjske površine. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju. 

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 765,04

ENOLIČNI ID (UniqueID) 439



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 238

KO in PARCELA 1105-376/8

PRIIMEK POZEB

IME MARJAN

NASLOV Škofja vas 25, 3211 Škofja vas

NAMEN POBUDNIKA

Stanovanjska gradnja - širitev naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba podrobne namenske rabe prostora se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta 

predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru 

strokovne podlage. Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je območja 

zelenih površin-druge urejene zelene površine. Podrobna namenska raba se spremeni v 

območja stanovanj-stanovanjske površine, območje stavbnega zemljišča se ne spreminja. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 632,56

ENOLIČNI ID (UniqueID) 441



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 238

KO in PARCELA 1105-376/15

PRIIMEK POZEB

IME MARJAN

NASLOV Škofja vas 25, 3211 Škofja vas

NAMEN POBUDNIKA

Stanovanjska gradnja - širitev naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 770,70

ENOLIČNI ID (UniqueID) 438



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 238

KO in PARCELA 1105-376/16

PRIIMEK POZEB

IME MARJAN

NASLOV Škofja vas 25, 3211 Škofja vas

NAMEN POBUDNIKA

Stanovanjska gradnja - širitev naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

GERK, poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 702,30

ENOLIČNI ID (UniqueID) 437



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 238

KO in PARCELA 1105-376/12

PRIIMEK POZEB

IME MARJAN

NASLOV Škofja vas 25, 3211 Škofja vas

NAMEN POBUDNIKA

Stanovanjska gradnja - širitev naselja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

poplave, Natura2000

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

za razvoj naselja v okviru strokovne podlage. 

Sprememba podrobne namenske rabe prostora se bo upoštevala kot pozitivna, če bo ta 

predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev za razvoj naselja v okviru 

strokovne podlage. Obstoječa podrobna namenska raba območja pobude je območja 

zelenih površin-druge urejene zelene površine. Podrobna namenska raba se spremeni v 

območja stanovanj-stanovanjske površine. 

Predhodno se pripravi hidrološko hidravlična študija na predvideni regulaciji Dravinje, 

vključno z ukrepi na dogovorjenem območju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 298,50

ENOLIČNI ID (UniqueID) 442



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 239

KO in PARCELA 1100-1339/1

PRIIMEK SUVAJAC

IME MILAN

NASLOV Loška gora 17, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA, DOZIDAVA, NADZIDAVA, REKOSTRUKCIJA OBJEKTA ZA 

NAMEN SPREMEMEBE NAMEMBNOSTI IZ GARAŽA V ENOSTANOVANJSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 177,63

ENOLIČNI ID (UniqueID) 445



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 239

KO in PARCELA 1100-1185/2

PRIIMEK SUVAJAC

IME MILAN

NASLOV Loška gora 17, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA, DOZIDAVA, NADZIDAVA, REKOSTRUKCIJA OBJEKTA ZA 

NAMEN SPREMEMEBE NAMEMBNOSTI IZ GARAŽA V ENOSTANOVANJSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 451,30

ENOLIČNI ID (UniqueID) 446



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 239

KO in PARCELA 1098-757

PRIIMEK SUVAJAC

IME MILAN

NASLOV Loška gora 17, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA, DOZIDAVA, NADZIDAVA, REKOSTRUKCIJA OBJEKTA ZA 

NAMEN SPREMEMEBE NAMEMBNOSTI IZ GARAŽA V ENOSTANOVANJSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 4063,63

ENOLIČNI ID (UniqueID) 447



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 239

KO in PARCELA 1100-1191/2

PRIIMEK SUVAJAC

IME MILAN

NASLOV Loška gora 17, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA AŽURIRANJE STANJA, DOZIDAVA, NADZIDAVA, REKOSTRUKCIJA OBJEKTA ZA 

NAMEN SPREMEMEBE NAMEMBNOSTI IZ GARAŽA V ENOSTANOVANJSKI OBJEKT

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 518,02

ENOLIČNI ID (UniqueID) 448



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 240

KO in PARCELA 1089-236

PRIIMEK VIDMAR

IME RUDOLF

NASLOV Resnik 22a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska gradnja - nekoč je že stal objekt vidni zidovi

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

podtalnica, Natura2000, EPO, proti eroz. ukrepi-obič.

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je negativno.

OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem načrtovanju ne dopušča načrtovanja prostorskih ureditev in posegov 

v prostor zunaj območja naselja, če le-ti niso v skladu z dejavnostmi in nameni, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlagana sprememba 

namenske rabe prostora in namen objekta NI v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje razpršeno gradnjo kot negativni pojav v 

prostoru (2. člen 20. odstavek ZPNAčrt). Območje, predlagano v pobudi, predstavlja nov 

pojav razpršene gradnje, za katerega po Zakonu o prostorskem načrtovanju NI dopustno 

načrtovati stavbnih zemljišč. 

Predlagana sprememba ni v skladu s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (predstavlja vidno razvrednotenje 

prostora, ni bližine naselja, lega na območju struktur z varstvenimi režimi).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega negativno. 

Pobuda NE bo vključena v postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta.

POVRŠINA 1414,23

ENOLIČNI ID (UniqueID) 443



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 241

KO in PARCELA 1088-157/10

PRIIMEK ŠMON

IME VOJKO

NASLOV Padeški vrh 17, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA azuriranje

stanovanjska gradnja azuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 112,21

ENOLIČNI ID (UniqueID) 461



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 241

KO in PARCELA 1088-157/6

PRIIMEK ŠMON

IME VOJKO

NASLOV Padeški vrh 17, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA azuriranje

stanovanjska gradnja azuriranje

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2627,66

ENOLIČNI ID (UniqueID) 460



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 242

KO in PARCELA 1103-855/3

PRIIMEK VIVOD

IME IVAN, JOŽICA

NASLOV Mala gora 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska za naslednika in kmetijska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 76,23

ENOLIČNI ID (UniqueID) 463



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 242

KO in PARCELA 1103-855/2

PRIIMEK VIVOD

IME IVAN, JOŽICA

NASLOV Mala gora 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska za naslednika in kmetijska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 588,66

ENOLIČNI ID (UniqueID) 462



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 242

KO in PARCELA 1103-929/2

PRIIMEK VIVOD

IME IVAN, JOŽICA

NASLOV Mala gora 2, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

stanovanjska za naslednika in kmetijska gradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1036,43

ENOLIČNI ID (UniqueID) 464



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 243

KO in PARCELA 1101-534/1

PRIIMEK LAMUT

IME ZORAN

NASLOV Gračič 4a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče, stanovanjski objekt in nezahtevni ali enostavni objekt, novogradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1231,12

ENOLIČNI ID (UniqueID) 470



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 244

KO in PARCELA 1101-721/2

PRIIMEK LAMUT

IME ZORAN

NASLOV Gračič 4a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče, stanovanjski objekt in nezahtevni ali enostavni objekt, novogradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 56,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 467



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 244

KO in PARCELA 1101-522/4

PRIIMEK LAMUT

IME ZORAN

NASLOV Gračič 4a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče, stanovanjski objekt in nezahtevni ali enostavni objekt, novogradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 200,22

ENOLIČNI ID (UniqueID) 466



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 244

KO in PARCELA 1101-533

PRIIMEK LAMUT

IME ZORAN

NASLOV Gračič 4a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče, stanovanjski objekt in nezahtevni ali enostavni objekt, novogradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 162,06

ENOLIČNI ID (UniqueID) 469



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 244

KO in PARCELA 1101-788

PRIIMEK LAMUT

IME ZORAN

NASLOV Gračič 4a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče, stanovanjski objekt in nezahtevni ali enostavni objekt, novogradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 40,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 468



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 244

KO in PARCELA 1101-522/3

PRIIMEK LAMUT

IME ZORAN

NASLOV Gračič 4a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče, stanovanjski objekt in nezahtevni ali enostavni objekt, novogradnja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 147,31

ENOLIČNI ID (UniqueID) 465



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 245

KO in PARCELA 1100-1315

PRIIMEK PADEŽNIK

IME JOŽEF

NASLOV Cesta na Roglo 63, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje obstoječega objekta št. 109 in novogradnja za naslednika na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 412,17

ENOLIČNI ID (UniqueID) 476



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 245

KO in PARCELA 1100-1308

PRIIMEK PADEŽNIK

IME JOŽEF

NASLOV Cesta na Roglo 63, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje obstoječega objekta št. 109 in novogradnja za naslednika na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 246,17

ENOLIČNI ID (UniqueID) 475



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 246

KO in PARCELA 1105-401

PRIIMEK KOVAČ

IME DAVID

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

hlev za piščance KMG MID 100366517

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost -  hlev za piščance

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 276,86

ENOLIČNI ID (UniqueID) 512



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 246

KO in PARCELA 1105-405/4

PRIIMEK KOVAČ

IME DAVID

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

hlev za piščance KMG MID 100366517

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost -  hlev za piščance

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 685,60

ENOLIČNI ID (UniqueID) 513



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 246

KO in PARCELA 1105-397/1

PRIIMEK KOVAČ

IME DAVID

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

hlev za piščance KMG MID 100366517

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost -  hlev za piščance

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 902,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 520



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 246

KO in PARCELA 1105-399

PRIIMEK KOVAČ

IME DAVID

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

hlev za piščance KMG MID 100366517

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost -  hlev za piščance

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1312,86

ENOLIČNI ID (UniqueID) 511



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 246

KO in PARCELA 1105-398

PRIIMEK KOVAČ

IME DAVID

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

hlev za piščance KMG MID 100366517

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost -  hlev za piščance

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 182,93

ENOLIČNI ID (UniqueID) 510



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 247

KO in PARCELA 1100-370/2

PRIIMEK LAJHNAR

IME MARJANA, BRANKO

NASLOV Brinjeva gora 17a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče ažuriranje stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1245,26

ENOLIČNI ID (UniqueID) 514



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 248

KO in PARCELA 1100-370/4

PRIIMEK LAJHNAR

IME MARJANA, BRANKO

NASLOV Brinjeva gora 17a, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče nezahtevni in enostavni objekt za hrambo, lopa, uta, objekt za 

shranjevanje kmetijskih strojev

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Ker je pobuda v skladu s 44. in 45. členom Zakona o prostorskem načrtovanju in 

Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na 

najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij, in ker na območju kmetije posega ni 

možno izvesti, je stališče do pobude pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

Ker je predlagan objekt in njegova namembnost v skladu s 16. točko splošnih smernic s 

področja varovanja kmetijskih zemljišč in 3. č člen Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o kmetijskih zemljiščih, se bodo pri spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu določila v zvezi z namembnostjo in vrsto posegov na 

kmetijskih zemljiščih ustrezno preoblikovala tako, da se bo dopustilo načrtovanje 

nezahtevnih in enostavnih objektov (in od teh tudi pomožno kmetijsko-gozdarskih 

objektov) na kmetijskih zemljiščih ne glede na oddaljenost od legalno zgrajenih obstoječih 

objektov kmetije.

POVRŠINA 106,49

ENOLIČNI ID (UniqueID) 515



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 249

KO in PARCELA 1089-199/2

PRIIMEK JEREB

IME HELENA

NASLOV Resnik 30, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje obstoječega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 398,35

ENOLIČNI ID (UniqueID) 490



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 249

KO in PARCELA 1089-202/2

PRIIMEK JEREB

IME HELENA

NASLOV Resnik 30, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje obstoječega objekta

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 501,29

ENOLIČNI ID (UniqueID) 491



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 250

KO in PARCELA 1098-419/5

PRIIMEK KOROŠEC

IME MIROSLAV

NASLOV Boharina 9b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stanovansjki objekt, ažuriranje stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1951,60

ENOLIČNI ID (UniqueID) 516



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 250

KO in PARCELA 1098-419/7

PRIIMEK KOROŠEC

IME MIROSLAV

NASLOV Boharina 9b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

pomožni objekti  in stanovanjski objekt

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba in pomožni objekti

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 4101,55

ENOLIČNI ID (UniqueID) 517



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 251

KO in PARCELA 1105-400/1

PRIIMEK KOVAČ

IME DAVID

NASLOV Dobrava 51, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

vetrna elektrarna do 5 MW

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za energetsko dejavnost - vetrna elekrarna

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 226,54

ENOLIČNI ID (UniqueID) 518



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 251

KO in PARCELA 1105-405/2

PRIIMEK KOVAČ

IME DAVID

NASLOV Dobrava 51, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

vetrna elektrarna do 5 MW

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za energetsko dejavnost - vetrna elekrarna

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 32,82

ENOLIČNI ID (UniqueID) 519



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 252

KO in PARCELA 1099-129/1

PRIIMEK KUKOVIČ

IME DANIJEL

NASLOV Bezovje nad Zrečami 7A, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

za gradnjo enostanovanjske hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1177,95

ENOLIČNI ID (UniqueID) 554



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 252

KO in PARCELA 1099-132

PRIIMEK KUKOVIČ

IME DANIJEL

NASLOV Bezovje nad Zrečami 7A, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

za gradnjo enostanovanjske hiše

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 61,61

ENOLIČNI ID (UniqueID) 521



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 253

KO in PARCELA 1099-129/12

PRIIMEK KUKOVIČ

IME BOGDAN

NASLOV Bezovje nad Zrečami 7, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja že zgrajenih objektov in novogradnja na parceli 129/12 enostanovanjska 

hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1703,87

ENOLIČNI ID (UniqueID) 522



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 253

KO in PARCELA 1099-129/7

PRIIMEK KUKOVIČ

IME BOGDAN

NASLOV Bezovje nad Zrečami 7, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja že zgrajenih objektov in novogradnja na parceli 129/12 enostanovanjska 

hiša

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 565,58

ENOLIČNI ID (UniqueID) 523



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 254

KO in PARCELA 1100-940

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev stanovanjskega naselja Zreče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 654,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 524



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 254

KO in PARCELA 1100-947

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev stanovanjskega naselja Zreče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2038,80

ENOLIČNI ID (UniqueID) 528



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 254

KO in PARCELA 1100-943

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev stanovanjskega naselja Zreče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2706,26

ENOLIČNI ID (UniqueID) 527



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 254

KO in PARCELA 1100-941

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev stanovanjskega naselja Zreče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1035,44

ENOLIČNI ID (UniqueID) 525



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 254

KO in PARCELA 1100-942

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev stanovanjskega naselja Zreče

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 6053,67

ENOLIČNI ID (UniqueID) 526



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 255

KO in PARCELA 1103-50

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev naselja Stranice - sprememba NRP iz K v CU

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT večnamenski objekt centralnih dejavnosti

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 11642,72

ENOLIČNI ID (UniqueID) 532



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 255

KO in PARCELA 1103-46/5

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev naselja Stranice - sprememba NRP iz K v CU

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT večnamenski objekt centralnih dejavnosti

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 663,91

ENOLIČNI ID (UniqueID) 531



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 255

KO in PARCELA 1103-46/4

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev naselja Stranice - sprememba NRP iz K v CU

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT večnamenski objekt centralnih dejavnosti

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 445,15

ENOLIČNI ID (UniqueID) 530



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 255

KO in PARCELA 1103-46/1

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

širitev naselja Stranice - sprememba NRP iz K v CU

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče   CU osrednja območja centralnih dejavnosti

PREDLAGAN OBJEKT večnamenski objekt centralnih dejavnosti

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 8811,08

ENOLIČNI ID (UniqueID) 529



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1097

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba za naslednika na kmetiji in kmetijski objekt

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 990,65

ENOLIČNI ID (UniqueID) 535



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1098/1

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba za naslednika na kmetiji in kmetijski objekt

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2815,86

ENOLIČNI ID (UniqueID) 543



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1095

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba za naslednika na kmetiji in kmetijski objekt

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2220,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 533



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1099

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba za naslednika na kmetiji in kmetijski objekt

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2288,60

ENOLIČNI ID (UniqueID) 534



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1098/2

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba za naslednika na kmetiji in kmetijski objekt

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 225,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 536



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1096

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1908,26

ENOLIČNI ID (UniqueID) 538



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1095

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2220,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 539



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1099

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2288,60

ENOLIČNI ID (UniqueID) 540



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1098/1

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2815,86

ENOLIČNI ID (UniqueID) 537



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1098/2

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 225,40

ENOLIČNI ID (UniqueID) 542



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1096

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba za naslednika na kmetiji in kmetijski objekt

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1908,26

ENOLIČNI ID (UniqueID) 544



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 256

KO in PARCELA 1100-1097

PRIIMEK VIŠNAR

IME DRAGICA

NASLOV Bork 5, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov in širitev kmetije za stanovanjsko gradnjo za 

naslednike na kmetiji ter novih gospodarskih poslopij

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 990,65

ENOLIČNI ID (UniqueID) 541



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 257

KO in PARCELA 1088-278

PRIIMEK MARINŠEK

IME MARKO

NASLOV Cesta na Roglo 21, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stavbnega zemljišča

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 827,78

ENOLIČNI ID (UniqueID) 545



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 258

KO in PARCELA 1103-343/2

PRIIMEK ADAMIČ

IME MAKSIMILJAN

NASLOV Gornja vas 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 908,14

ENOLIČNI ID (UniqueID) 546



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 258

KO in PARCELA 1103-1428/12

PRIIMEK ADAMIČ

IME MAKSIMILJAN

NASLOV Gornja vas 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 190,24

ENOLIČNI ID (UniqueID) 547



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 258

KO in PARCELA 1103-344/3

PRIIMEK ADAMIČ

IME MAKSIMILJAN

NASLOV Gornja vas 5, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1267,94

ENOLIČNI ID (UniqueID) 548



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 259

KO in PARCELA 1103-851

PRIIMEK KOVAČ

IME DAMJAN

NASLOV Sp. Stranice 14, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

gradnja dveh enostanovanjskih objektov za družinske člane (kmetija) KMG MID 100366673

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1652,14

ENOLIČNI ID (UniqueID) 557



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 259

KO in PARCELA 1103-850

PRIIMEK KOVAČ

IME DAMJAN

NASLOV Sp. Stranice 14, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

gradnja dveh enostanovanjskih objektov za družinske člane (kmetija) KMG MID 100366673

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 934,97

ENOLIČNI ID (UniqueID) 555



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 259

KO in PARCELA 1103-849

PRIIMEK KOVAČ

IME DAMJAN

NASLOV Sp. Stranice 14, 3206 Stranice

NAMEN POBUDNIKA

gradnja dveh enostanovanjskih objektov za družinske člane (kmetija) KMG MID 100366673

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Območje pobude leži v okvirnem območju razpršene poselitve, ki se ohranja in varuje 

tako, da se funkcionalno zaokroži komunalno opremljeno stavbno zemljišče obstoječe 

razpršene poselitve v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, točka 

1.1.3 , str. 33). 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 332,85

ENOLIČNI ID (UniqueID) 556



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 260

KO in PARCELA 1100-675

PRIIMEK GOLENAČ

IME IVAN TEREZIJA

NASLOV BREG 6, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov, stanovanjski in kmetijski objekti, dolgoročno širitev 

kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).

Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.   

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 5459,29

ENOLIČNI ID (UniqueID) 559



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 260

KO in PARCELA 1100-675

PRIIMEK GOLENAČ

IME IVAN TEREZIJA

NASLOV BREG 6, 3214 ZREČE

NAMEN POBUDNIKA

ažuriranje stanja obstoječih objektov, stanovanjski in kmetijski objekti, dolgoročno širitev 

kmetije

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je delno pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Na območju pobude je iz evidence katastra stavb (GURS) ali iz evidence dejanske rabe 

(MKGP, šifra dejanske rabe 3000) oziroma iz digitalnega ortofoto posnetka (GURS) 

razvidno, da so na območju že prisotni objekti. Obstoječe stanje se ažurira tako, da se 

predvidi sprememba namenske rabe v obsegu območij obstoječih objektov in 

pripadajočega funkcionalnega zemljišča objektom in bo upoštevano v postopku sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (sdOPN).  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 5459,29

ENOLIČNI ID (UniqueID) 558



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 261

KO in PARCELA 1100-370/2

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

sprememba iz G v K

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz gozdnega zemljišča v kmetijsko zemljišče.

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 486,12

ENOLIČNI ID (UniqueID) 553



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 261

KO in PARCELA 1100-468/1

PRIIMEK OBČINA ZREČE

IME

NASLOV Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

sprememba iz G v K

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV V pobudi je predlagana sprememba med dvema primarnima rabama. Glede na stanje v 

naravi in evidenco dejanske rabe (MKGP) je utemeljeno stanje ažurirat in spremeniti 

osnovno namensko rabo iz gozdnega zemljišča v kmetijsko zemljišče.

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 829,45

ENOLIČNI ID (UniqueID) 552



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 262

KO in PARCELA 1100-1133/1

PRIIMEK Linder, Preložnik/ Strelsko društvo prak. streljan

IME Albina, Robert

NASLOV Obvozna cesta 1A, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA

stavbno zemljišče za športno-rekreacijski objekt, strelišče, nadstrešek 8x2 m in tipski 

zabojnik za shramo streliške opreme, 900 m2

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt rekreativno strelišče

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 1554,74

ENOLIČNI ID (UniqueID) 567



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 263

KO in PARCELA 1100-1265

PRIIMEK Jerot

IME Nada

NASLOV Bork 14, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA stanovanjska hiša za naslednika na kmetiji

stanovanjska hiša za naslednika na kmetiji

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt stanovanjska stavba (za naslednika na kmetiji)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba namenske rabe prostora in namen objekta je v skladu z 

dejavnostmi in nameni za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj 

območja naselja, kot so opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 830,81

ENOLIČNI ID (UniqueID) 563



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 264

KO in PARCELA 1098-377/1

PRIIMEK Kralj

IME Miha

NASLOV Boharina 24, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA se ne predvideva pozidava, ker se zemljišče uporablja v kmetijske namene, travnik, 

pašnik, dostop do kmet. zemlji., sprememba iz SZ v K

se ne predvideva pozidava, ker se zemljišče uporablja v kmetijske namene, travnik, 

PREDLAGANA ONRP-pNRP K kmetijsko zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Pobudnik predlaga spremembo iz stavbnega zemljišča v primarno rabo.   

Strokovno stališče do pobude je pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 879,34

ENOLIČNI ID (UniqueID) 564



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 265

KO in PARCELA 1098-382/2

PRIIMEK Kralj

IME Miha

NASLOV Boharina 24, 3214 Zreče

NAMEN POBUDNIKA širitev obstoječe kmetijske dejavnosti, možnost gradnje stanovanjskih in kmetijskih 

objektov za naslednika na kmetiji

širitev obstoječe kmetijske dejavnosti, možnost gradnje stanovanjskih in kmetijskih 

PREDLAGANA ONRP-pNRP SZ stavbno zemljišče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt za kmetijsko dejavnost in stanovanjska stavba za naslednika na kmetiji

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče se bo 

upoštevala kot pozitivna, če bo ta predlagana in utemeljena tudi kot najustreznejša rešitev 

v okviru strokovne podlage.  

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 2451,53

ENOLIČNI ID (UniqueID) 565



ZAP. ŠTEVILKA POBUDE 266

KO in PARCELA 1104-1390/14

PRIIMEK Kokol

IME Marko, Davor

NASLOV Škalce 1h, 3210 Slovenske Konjice

NAMEN POBUDNIKA

energetski objekt-mala vetrna elektrarna

PREDLAGANA ONRP-pNRP G gozdno zemljšče    

PREDLAGAN OBJEKT objekt vetrna elektrarna (mala do 1MW)

SEZNAM VARSTVENIH 
REŽIMOV

STALIŠČE DO POBUDE Stališče do pobude je pozitivno.

OBRAZLOŽITEV Predlagana sprememba in namen objekta je v skladu z dejavnostmi in nameni za 

načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja, kot so 

opredeljeni v 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Predlog, da se v odloku 

dopusti načrtovanje vetrnih elektrarn do 1 MW na gozdnih in kmetijskih zemljiščih brez 

spremembe namenske rabe.

Strokovno stališče do pobude je zaradi predhodno navedenega pozitivno. 

Območje pobude (del ali celota), ki bo upoštevano v postopku sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta, je prikazano v grafiki zgoraj in označeno s prekinjeno 

roza črto. Dokončno stališče do pobude pa se bo opredelilo v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN na osnovi mnenj nosilcev urejanja prostora.

POVRŠINA 181447,69

ENOLIČNI ID (UniqueID) 566


