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1 UVOD 

Občina Zreče je v letu 2015 sprejela osnovni Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Zreče 
(UGSO, št. 64/15), in njegove spremembe in dopolnitve (UGSO, št. 24/16, 28/16, 25/18, 48/19). 

Po uveljavitvi zadnjih sprememb in dopolnitev občina ugotavlja številne nejasnosti in pomanjkljivosti 
opredeljenih PIP, ki se nanašajo na dopustne posege, ureditve in objekte na posameznih osnovnih in 
podrobnejših namenskih rabah prostora. Hkrati ugotavlja, da je izkazana potreba po uskladitvi 
namenske rabe prostora z novejšim zemljiško katastrskim prikazom, saj zaradi časovno odmaknjene 
geodetske podlage, ki je bila uporabljena za opredelitev osnovne in podrobnejše namenske rabe 
prostora v OPN, ima Občina težave pri uporabi in interpretaciji grafičnega dela OPN, izdajanju 
lokacijskih informacij ipd.. V SD4 OPN se na podlagi izdelane strokovne podlage, ki je priložena gradivu 
osnutka OPN, predvidijo določene spremembe glede podrobnejših namenskih rab in načinov urejanja 
na območju Rogle. 

V skladu s sprejetim Sklepom o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Zreče (UGSO, št. 13, z dne 23. 3. 2018) je pripravila osnutek akta za 
pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje 
vplivov na okolje. 
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2 POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

2.1 Sklep o začetku priprave OPN 

Priprava četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Zreče (v nadaljevanju: 
SD OPN) se je začela s Sklepom o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Zreče (UGSO, št. 13/18). 

V sklepu so navedeni ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN, definirano je območje in predmet SD 
OPN ter vrsta postopka, način pridobitve strokovnih rešitev, udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku 
priprave, način izvedbe postopka in okvirni roki ter obveznosti v zvezi s financiranjem. 
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 2.2 Prva mnenja 

Občina je na osnutek SD4 OPN pridobila prva mnenja vseh zaprošenih nosilcev urejanja 
prostora in odločbo MOP, iz katere izhaja, da izvedba CPVO za SD4 OPN Zreče ni potrebna. 

 

 2.3 Javna razgrnitev in javna obravnava 

 Občina Zreče je izvedla javno razgrnitev akta v času od 9. 10. do 9. 11. 2020. V vmesnem 
času, 21. 10. 2020 je bila izvedena tudi javna obravnava. V okviru javne razgrnitve in javne 
obravnava so imeli občani in zainteresirana javnost podati pripombe. Občina je pripombe 
obravnavala in sprejela stališča do pripomb. 
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3 STROKOVNE IN DRUGE PODLAGE ZA PRIPRAVO SD 4 OPN 
 
Strokovne podlage na kateri temeljijo prostorske rešitve vključene v SD4 OPN na območju Rogle: 

- Strokovne podlage za območje Rogle na Pohorju v Občini Zreče (ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o., št. naloge 19056, marec 2020). 

 
Druge strokovne podlage niso bile izdelane. 
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4 PREDMET SD4 OPN Z OBRAZLOŽITVIJO  
 

4.1 Tekstualni del  
 
Spremembe in dopolnitve 4 OPN Občine Zreče  se nanašajo predvsem na SD nekaterih PIP in 
strukturno urejenost odloka, ki izhaja iz preureditve določenih členov oziroma vsebin. Primarna - 
bistvena preureditev se tako nanaša na v splošnih oz. skupnih pogojih za določitev vrste dopustnih 
dejavnosti in objektov ter nekaterih PIP, ki zanje veljajo, na posamezni PNRP, ki pa je določena na 
različnih območjih EUP in MOEUP v občini. 
Tako se vsebine, ki se ponavljajo kot enake na območjih različnih EUP in so določene kot podrobnejši 
PIP, prestavijo, ustrezno dopolnijo in oblikujejo v skupnih PIP v enem členu o » dopustnih dejavnostih 
in objektih na stavbnih zemljiščih glede na PNRP« kot sledi: 
 

OPN SD 4 OPN 

Vsebina PODROBNI PIP (izvleček) Vsebina SKUPNI PIP (izvleček) 

 

SS UN1/018-

del, 

UN1/038, 

UN1/040, 

UN1/045, 

UN1/076, 

UN1/078, 

UN1/084, 

UN1/085  

dopustni objekti 

poslovne in upravne stavbe; 

ceste, lokalni cevovodi, lokalni 

elektroenergetski distribucijski 

cevovodi, lokalna dostopovna 

omrežja; nezahtevni objekti in 

enostavni objekti ob 

upoštevanju pogojev iz 66. 

člena tega odloka 

dopustne vrste gradenj in 

posegov 

gradnja novega objekta; 

dozidava in nadzidava k 

obstoječemu objektu; 

rekonstrukcija, odstranitev, 

sprememba namembnosti in 

vzdrževanje objekta 

dodatno dovoljene dejavnosti 

gostinstvo; informacijske in 

komunikacijske dejavnosti; 

finančne in zavarovalniške 

dejavnosti; poslovanje z 

nepremičninami; strokovne, 

znanstvene in tehnične 

dejavnosti; kulturne, 

razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti 
 

 

(1) SS - stanovanjske površine s 
spremljajočimi dejavnostmi 

DOPUSTNE 
DEJAVNOSTI 

− bivanje; 
− trgovina na drobno, 

vzdrževanje in popravila  
motornih vozil, posredništvo;  

− dejavnosti družbene 
infrastrukture;  

− storitvena dejavnost;  
− poslovna dejavnost; 
− gostinstvo………………. 

DOPUSTNI 
OBJEKTI 

− stanovanjske stavbe,  
− stavbe družbene 

infrastrukture,  
− trgovske stavbe in stavbe za 

storitvene dejavnosti, 
gostinske stavbe 
…………………. 

Velikosti 
stavb in 
gradbene 
parcele 

− enostanovanjske ali 
dvostanovanjske 
prostostoječe: FZ 0,4, DOBP 
30%; enostanovanjske ali 
dvostanovanjske strnjene: 
FZ 0,5, DOBP 25%;  

− stavbe družbene 
infrastrukture: FZ 0,8 , FZP 
20%,……………………… 

 

 

Odlok je preurejen na način, da so splošni PIP za dopustne gradnje, dejavnosti in objekte, ki veljajo za 
pretežni del EUP in MOEUP z enako PNRP razširjeni - obsežnejši in so zato podrobnejši v skladu s 
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pravnimi podlagami za urejanje prostora določeni kot izjeme ali odstopanja oz. dopolnitev splošnih PIP, 
je tudi bolj kompatibilen z vsebino lokacijske informacije, ki se izpisuje za namen gradnje. 
Na osnovi opisane predhodne ureditve in drugih razlogov, pa so pogojene tudi nekatere spremembe 
PIP, ki so še navedene v nadaljevanju: 

- dopolni se seznam uporabljenih kratic in dopolni člen z odstavkom s pomeni uporabljenih 
izrazov, katerih del je prestavljen tudi iz obstoječega člena; 

- splošni oz. skupni PIP se preuredijo glede dopustnih gradenj in posegov na celem območju 
občine in posebej na stavbnih zemljiščih ter drugih zemljiščih, dopustnih dejavnosti in objektov 
tako, da se vse skupne - enake vsebine iz obstoječih podrobnejših PIP prestavijo vanje;  

- nekatere vsebine oz. PIP se dopolnijo npr. glede vzdrževanja objektov, baznih postaj, urejanja z 
načrtovanim OPPN itd.; 

- dopolni oz. v delu preuredi se del vsebine, ki se nanaša na nezahtevne in enostavne objekte 
tako, da je pretežni del pogojev določenih v enem členu; 

- PIP na kmetijskih zemljiščih se uskladijo z veljavno pravno podlago o kmetijskih zemljiščih; 
- popravijo in dopolnijo se nekateri PIP tako, da so bolj nedvoumni in tudi objektivni glede na 

prostorske razmere izgrajenega prostora oz. trende gradnje, pravne podlage ipd.; 
- črtajo se nepotrebne ali ponavljajoče vsebine oz. PIP; 
- glede stopnje natančnosti prikazov vsebin v kartografskem delu OPN se določi novi člen; 
- besedilo se nomotehnično popravi. 
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2. Grafični del izvedbenega dela OPN 
 

Spremembe grafičnega dela OPN se nanašajo na: 
a. uskladitev namenske rabe prostora z: 

- veljavno mejo občine (GURS, februar 2020) in 
- najnovejšim zemljiškim katastrom (GURS, januar 2020); 

b. spremembo podrobnejše namenske rabe prostora in načinov urejanja na območju EUP RO2, za 
katere je bila izdelana posebna strokovna podlaga; 
c. manjše razširitve območja MOEUP UN1/026 z namenom zagotavljanja prostorskih pogojev za 
realizacijo občinskega razvojnega projektra. 
 
Ad a.) Občina ima zaradi neusklajenosti namenske rabe prostora veljavnega OPN z novejšim zemljiško 
katastrskim prikazom, težave pri vsakodnevni uporabi OPN (izdaja lokacijske informacije ipd.). Vzrok je 
v neažurnosti namenske rabe glede na vedno izboljšani zemljiški kataster.  
Namenska raba prostora veljavnega OPN je prikazana na kataster iz leta 2009, vendar tudi pred 
pričetkom izdelave osnovnega OPN namenska raba prostora, še posebej stavbna zemljišča, niso bila 
predmet posodobitve na novejši kataster temveč večji del prevzeta kar iz digitalnega veljavnega 
prostorskega plana Občine. Tehnično posodobitev namenske rabe prostora predvideva tudi 126. Čl. 
ZUreP-2. 
Dodatni argument, ki potrjuje pomembnost izvedbe tehnične posodobitve namenske rabe prostora na 
novejši kataster podkrepi dejstvo, da bi morali biti namenska raba prostora, v skladu predpisom, ki 
določa pripravo OPN, opredeljena na parcelo natančno. 
Občina se je glede na zgoraj navedeno odločila, da v predmetnem postopku SD 4 OPN ažurira grafični 
prikaz namenske rabe prostora, t.j. tehnično posodobi grafični prikaz iz veljavnega OPN na najnovejši 
veljaven zemljiško katastrski prikaz. 
 
Zemljiško katastrski prikaz (v nadaljevanju ZKP) je dinamični grafični sloj, ki se na račun parcelacij 
vsakodnevno spreminja in tudi položajno izboljšuje. Razhajanja ZKP med letoma 2009 (rdeča obroba) in 
2020 (modra obroba) prikazujeta slikici: 

    
   
Zaradi položajnih razhajanj časovno različnih zemljiško katastrskih prikazov prihaja pri vsakodnevni uporabi OPN, 
vezano na namensko rabo, do težav pri uporabi, interpretaciji in izdaji uradnih podatkov. 
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Postopek tehnične posodobitve namenske rabe prostora sestoji iz dveh faz: 
1. faza: uskladitev namenske rabe z usklajeno mejo občine 
Nove, usklajene meje občin, zagotavlja GURS, po tem, ko je bil izveden postopek medsebojnega 
usklajevanja občin v Sloveniji  glede potekov medobčinskih meja.  

- Kjer meja občine poteka oz. je določena natančno na kataster, se pri ureditvi namenske rabe 
prostora upošteva ta meja oz. zemljiška meja; 

- Kjer meja poteka na način, da je v veljavnem OPN na parceli opredeljena namenska raba 
prostora iz predmetne občine, usklajena občinska meja pa je v tem delu ne obsega, se takšno 
območje izloči iz grafičnega sloja namenske rabe zemljišč, kjer pa je zemljišče vključeno, do 
tega trenutka pa še v veljavnem OPN ni imelo opredeljene namenske rabe zemljišč, se ta 
opredeli skladno z namensko rabo, kot jo je določila sosednja občina; 

- Kjer meja ne poteka usklajeno na kataster, se namenska raba ni spremenila, razen v delu, kjer 
je meja katastrske občine in je ta v celoti del Občine.  

Spremembe, ki tangirajo prilagoditev usklajenim medobčinskim mejam so razvidne iz grafičnega sloja: 
obm_spr_meja_obcine_region.shp.  
 
Prikaz predloga uskladitev namenske rabe prostora z usklajeno mejo Občine: 
 
1. meja poteka po ZKP 
2009 Primerjava ZKP, razhajanja, 

uskladitve 
2020 
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2009 Primerjava ZKP, razhajanja, 
uskladitve 

2020 

   
 
 
2. meja ne poteka po ZKP 
2009 Primerjava ZKP, razhajanja, 

uskladitve 
2020 

 
 

 
2. faza: uskladitev namenske rabe prostora z novejšim ZKP 
 
Uskladitev oz. tehnična posodobitev namenske rabe prostora, se je izvedla na način, da se je meja 
namenskih rab prostora, s poudarkom predvsem na stavbnih zemljiščih, prilagodila parcelnemu stanju 
ob teh stavbnih zemljiščih. Pri tem se je upoštevalo tudi kataster stavb, digitalni ortofoto, izvedena 
parcelacija najmanj v letu 2009 tudi v primerjavi z letom 2020, oblika stavbnega zemljišča namenske 
rabe prostora, podatek o urejenih mejah parcel, idr.. 
Pri izvedbi tehnične posodobitve namenske rabe prostora je dodatno potrebno upoštevati podatek o 
položajni natančnosti ZKP na različnih delih občine, tako na primer na Pohorju merijo vektorji premika 
posamične ZK točke 12-15 m, v ravninskih in dolinskih delih pa so ta odstopanja bistveno manjša. 
Spremembe so razvidne iz grafičnega sloja obm_spr_uskl_zkp_region.shp. 
 
Slika v nadaljevanju prikazuje razliko med ZKP 2009 (modra obroba) in ZKP 2020 (rdeča obroba): 
- na območju Rogle. 
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- v naselju Zreče (ravnina) 

 
- na območju Stranic (gričevnati deli) 

 
 
 
Primeri izvedenih uskladitev namenskih rab prostora: 

2009 2020 
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2009 2020 

      
glede na v OPN opredeljeno namensko rabo prostora, ležita objekta, ki imata v OPN dejansko 
opredeljeno stavbno zemljišče, severno; predlaga se tehnična posodobitev na način, da se upoštevajoč 
izvedeno parcelno stanje in velikost obstoječega stavbnega zemljišča, obstoječima objektoma na 
ustrezni lokaciji opredeli tudi ustrezna pripadajoča namenska raba prostora 

 
 

     
namenska raba prostora tudi v primeru ZKP 2009 ne upošteva katastrskega stanja, predvsem v 
severozahodnem delu oblika stavbnega ne upošteva ne zemljiških meja ne dejansko izvedenega 
stanja v naravi, zato se predlaga uskladitev / prilagoditev meje stavbnega zemljišča 
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2009 2020 

      
Stavbno zemljišče prometne infrastrukture niti po veljavnem OPN ne upošteva parcelne meje ceste, ki 
je dejansko ustrezno opredeljena v ZKP; pri tehnični posodobitviji se upošteva parcelno stanje in 
ureditev namenska raba prostora vzdolž celotnega cestnega odeska. 

  

   
Stavbno zemljišče v OPN upošteva potek meje ZKP 2009, ki pa je v primerjavi z letom 2020 nekoliko 
spremenjen; namenska raba prostora se prilagodi poteku 2020 
 
Zaradi tehnične posodobitve namenske rabe prostora z novejšim ZKP se zamenjajo karta št. 2 in vsi listi 
kart št. 3 in 4 izvedbenega dela OPN. 
 
Bilanca sprememb namenskih rab pred uskladitvijo in po uskladitvi z novejšim ZKP je predstavljena v 
nadaljevanju. 
 
Oznake atributov v priloženih grafičnih slojih prikazujejo. 
OB_ID – identifikacijska številka občine 
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PNRP_OZNv – veljavna podrobnejša namenska raba prostora 
PNRP_OZN – predvidena podrobnejša namenska raba prostora 
POV – površina spremembe v m2 
OPOMBA – opombe izdelovalca, pripravljavca  
ID – enolični identifikator območja spremembe 

 
Sprememb izvedenih na meji občine je 91, s skupno površino 6,16 ha.  
Sprememb izvedenih znotraj namenskih rab je 1717.  
 
Bilanca osnovnih namenskih rab prostora pred in po uskladitvi je predstavljena v spodnji tabeli. 
Poudariti velja, da se razlikuje predvsem na račun uskladitve namenskih rab prostora na meji občine. 
Opozoriti velja na precej obsežne spremembe na območju Rogle (na meji z občino Slovenska Bistrica) 
in na meji z občinama Vitanje in Slovenske Konjice. 
 

Prikaz območij večjih sprememb mej namenske rabe 
prostor na usklajenih območij mej občin. 
 
Območje Občine z opredeljeno NRP v veljavnem OPN: 6702,33 ha 
Območje Občine z opredeljeno NRP po izvedenih uskladitvah: 6.700,0 ha (-2,33 ha) 
 
Ad b.) Grafični sloj obm_spr_Rogla_region.shp priložen gradivu osnutka OPN prikazuje območja 
načrtovanih sprememb podrobnejše namenske rabe prostora na območju RO2. Vse spremembe na 
območju EUP RO2, tako podrobnejše kot načinov urejanja, so podrobneje obrazložene v posebni 
strokovni podlagi, ki je priložena gradivu oz. kot v postopku pridobivanja prvih mnenj dogovorjeno in 
usklajeno z nosilci urejanja prostora. 
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Ad c.) dodatno se v OPN predvidi še ena sprememba namenske rabe prostora, in sicer se na podlagi 
pobude/pripombe občine v času javne razgrnitve za širino ceste (cca 10m) poveča območje MOEUP 
UN1/062, območje predvidenega OPPN, katerega izvedba je najoptimalneje izvedljiva, v kolikor se 
načrtovana dovozna cesta lahko naveže na že obstoječe nastavke severno in južno od območja. Gre za 
pomemben razvojni projekt občine, ki se ga dodatno vključi v OPN. 
Površina območja znaša 0,18 ha. Območje je razvidno iz grafičnega sloja 
obm_spr_drugo_region.shp. 

 prikaz območja načrtovane razširitve območja centralnih dejavnosti 
UN1/026 
 
Bilanca zemljišč glede na osnovno namensko rabo prostora: 
ONRP OPN (ha) SD4 OPN (ha) Bilanca (ha) 
Stavbna zemljišča 550,15 550,33 0,18 
Kmetijska zemljišča 1.947,88 1947,45 - 0,43 
Gozdna zemljišča 4.169,01 4167,29 -1,72 
Vode 15,16  14,79 -0,37 
Ostala zemljišča 20,14 20,13 -0,01 
 
Spremembe z obrazložitvijo so razvidne iz priložene tabele v mapi 38_podr_nup. 


