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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, 16/21 in 
27/21-UPB1), ki integrira strateški in izvedbeni del. 

V letu 2017 je stopil v veljavo prostorski zakon Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17), 
ki ponovno uvaja ločitev prostorskih, strateških in izvedbenih, aktov občine. Na nivoju občinskega 
prostorskega načrtovanja uvaja dva akta, in sicer Občinski prostorski plan (v nadaljevanju: OPP) in 
Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) hkrati pa uvaja tudi spremembe in določene nove 
vsebine. 
 
Občina izhodišča sooblikuje s sodelovanjem z zainteresirano javnostjo, nosilci urejanja prostora (v 
nadaljevanju: NUP) in drugimi udeleženci. Občina Zreče je, na podlagi 77. čl.  ZureP-2 , z dopisom št. 
3505-0002/2021 z dne 25. 4. 2022 zaprosila nosilce urejanja prostora, da sodelujejo pri oblikovanju 
izhodišč in podajo morebitne predloge in pripombe na izhodišča za pripravo OPP po ZureP-2.  
 
V tabeli v nadaljevanju so navedeni NUP, ki so se odzvali povabilu s številko dopisa in datumom kdaj so 
bila mnenja, predlogi, pripombe ali smernice podani (v nadaljevanju: mnenja). 
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2 Tabela prejetih mnenj NUP 
 
 

Zap. št. NUP Prejeto 

1. 

 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja (za področje razvoja poselitve) 

30.05.2022 

2. 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za 
kmetijstvo (za področje kmetijstva) 

  

3. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za 
gozdarstvo in lovstvo (za področje gozdarstva in lovstva) 

  

4. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za 
hrano in ribištvo  

  

5. Zavod za ribištvo   

6. Zavod za gozdove Slovenije (za področje gozdarstva) 14.06.2022 

7. 

 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje 
rabe in upravljanja z vodami) 

  

8. Zavod RS za varstvo narave (za področje ohranjanja narave) 16.05.2022 

9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino  26.05.2022 

10. Ministrstvo za zdravje 17.05.2022 

11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo    

12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet   

13. 

Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in 
prometno politiko  

  

14. 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet  

  

15. 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje 
rudarstva) 

31.05.2022 

16. 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje 
energetike) 

05.05.2022 

17. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje  11.05.2022 

18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko 13.05.2022 

 18.a Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino   

19. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja  

  

20. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, 
obrambne zadeve in blagovne rezerve 

06.05.2022 

21. ELES-Elektro Slovenija d.o.o.   

22. Plinovodi d.o.o.  24.06.2022 

23. Elektro Celje, d.d.  15.07.2022 

24. Elektro Maribor, d.d.   

25. Adriaplin d.o.o. 
919/22-KP 

Datum: 13.05.2022 

26. Telemach d.o.o. (področje telekomunikacij) 17.05.2022 
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27. Telekom Slovenije d.d. (področje telekomunikacij) 08.07.2022 

28. Saubermacher Slovenija, d.o.o. (področje ravnanja z odpadki),   

29. 

Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče (za področje oskrbe s 
pitno vodo), 

  

30. 

Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče (za področje ravnanja z 
odpadnimi vodami), 

  

31. 

Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče (za področje občinskih 
cest in javnih površin), 

  

32. KS Zreče    

33. KS Stranice   

34. KS Gorenje pri Zrečah   

35. KS Dobrovlje   

36. KS Resnik   

37. KS Skomarje   
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Zap. 
št. 

Nosilec urejanja prostora 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
(za področje razvoja poselitve) 

 
3. Usmeritve ministrstva za oblikovanje izhodišč 
Iz tretjega odstavka 77. člena ZUreP-2 izhaja, da se občina pri 
oblikovanju izhodišč posvetuje z javnostjo, z nosilci urejanja prostora in z 
drugimi udeleženci urejanja prostora. Ti lahko v 30 dneh podajo svoje 
predloge, pripombe, mnenja in smernice. 
 
Ministrstvo ima po določbah 40. člena ZUreP-2 v postopkih priprave 
prostorskih aktov vlogo državnega nosilca urejanja prostora za področje 
prostora. V postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah 
urejanja prostora skrbi za upoštevanje: 
- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti; 
- racionalne rabe prostora; 
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij; 
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru; 
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve; 
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine. 
 
Ministrstvo predlaga, da občine pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPN 
in nato v nadaljnjih fazah postopka njegove priprave upoštevajo 
naslednje pomembnejše usmeritve ter poudarke iz veljavnih predpisov s 
področja urejanja prostora in razvoja poselitve: 
• Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2 in pravil Prostorskega 
reda Slovenije 
ZUreP-2 določa temeljna pravila urejanja prostora, ki jih je pri pripravi 
OPP potrebno upoštevati glede na namen in obseg načrtovanih 
prostorskih ureditev. V skladu z 2. členom PRS se pravila za urejanje 
prostora uporabljajo med drugim tudi za pripravo poenotenih in strokovno 
utemeljenih prostorskih aktov. Pripravljavec naj pri pripravi osnutka OPP 
navedena pravila upošteva v največji možni meri. Pri oddaji osnutka OPP 
za pridobitev mnenja s področja prostora je treba podati obrazložitev, 
katera temeljna pravila ZUreP-2 oziroma pravila PRS so bila upoštevana 
in na kakšen način. 
 
• Upoštevanje splošnih smernic s področja prostora/razvoja 
poselitve 
Do objave splošnih smernic s področja prostora, na podlagi ZUreP-2, se 
smiselno uporabljajo Splošne smernice s področja razvoja poselitve (št. 
35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013), objavljene na spletni strani 
ministrstva na naslovu: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorskired/ 
80f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf. 

 
• Skladnost s hierarhično nadrejenimi prostorskimi akti 

Pri oblikovanju izhodišč je treba navesti tudi, kakšna je povezava 
prostorskega akta v pripravi z nadrejenimi prostorskimi akti. Pri tem 
je potrebno upoštevati določbe 49. člena ZUreP-2 glede razmerij in 
uporabe prostorskih aktov. V skladu z določbami prvega odstavka 49. 
člena ZUreP-2 so prostorski akti medsebojno usklajeni, pri čemer se 
upošteva njihova hierarhija in pravna narava. Četrti odstavek 49. 
člena ZUreP-2 določa, da OPP temelji na akcijskem programu za 
izvajanje Strategije in na regionalnem prostorskem planu. Do 
uveljavitve akcijskega programa za izvajanje Strategije in do 
uveljavitve regionalnega prostorskega plana se kot hierarhično  
 

 
Občina bo vse predmetne zahteve vgradila v 
naslednjih fazah postopka. 
 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorskired/%2080f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorskired/%2080f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf
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nadrejeni prostorski akt uporablja še veljavna OdSPRS, ki se šteje 
kot Strategija iz 66. člena ZUreP-2.  
 
V gradivu se obvezno ugotovi in opiše skladnost s hierarhično 
nadrejenimi prostorskimi akti: 
- z OdSPRS, 
- z Uredbo o prostorskem redu Slovenije, 
- z veljavnimi državnimi prostorskimi načrti. 
 

• Podatki o državnih prostorskih aktih 
Grafični podatki o državnih prostorskih aktih so dostopni preko 
javnega spletnega mesta prostorskega informacijskega sistema 
(vsebinski sklop "Tematski zbirni sloji"): 
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ 
 

• Podzakonski akt in strokovne podlage 
Vsak OPP mora biti izdelan skladno z ZUreP-2. Zakon ne predvideva 
sprejema podzakonskega akta, ki bi določal vsebino in način priprave 
OPP. Še veljavni podzakonski akt, ki določa vsebino, obliko in način 
priprave OPN, v skladu z ZUreP-2 določa tudi vsebine strateškega dela 
OPN. Te se ob upoštevanju 75. člena ZUreP-2 lahko smiselno uporabijo 
tudi za vsebino OPP. Pri tem je treba opozoriti, da se v OPP določijo tudi 
območja, za katera se izdela urbanistična oziroma krajinska zasnova, ki 
sta obvezni strokovni podlagi za pripravo regionalnega prostorskega 
plana ali občinskega prostorskega plana. 
 
V zvezi z izdelavo strokovnih podlag ministrstvo opozarja na 61. člen 
ZUreP-2, kjer je določeno, da se strokovne podlage pripravijo v obsegu, 
vsebini in obliki, ki ustreza zahtevnosti obravnavane problematike, 
omogoča usklajevanje razvojnih in varstvenih interesov ter zagotavlja 
transparentne strokovne rešitve. Obseg vsebina in roki za izdelavo 
strokovnih podlag se določijo v začetnem delu postopka priprave OPP, 
pri čemer se o tem izrečejo tudi nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri 
pripravi posameznega dela strokovnih podlag. 
 

• Poselitvena območja 
ZUreP-2 v 3. členu določa definicijo poselitvenih območij. To so 
ureditvena območja naselij, druga ureditvena območja in posamična 
poselitev. Z OPP se določijo usmeritve za razvoj poselitve, kar pomeni, 
da se v OPP le okvirno določijo tista naselja, za katera se bodo v OPN 
določila ureditvena območja naselij, oziroma tista območja, kjer se bodo 
v OPN določila druga ureditvena območja. Za potrebe razvoja naselij se 
okvirno določijo območja za dolgoročni razvoj naselja, ki so podlaga za 
odločanje nosilcev urejanja prostora o rabi prostora in določanje pravnih 
režimov na teh območjih. Glede posamične poselitve je treba upoštevati 
določbe iz 31. člena ZUreP-2. 
 

• Celovita presoja vplivov na okolje 
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZUreP-2 se glede postopka 
priprave OPP, z izjemo sprejema sklepa o pripravi OPP, smiselno 
uporabljajo določbe ZUreP-2 glede postopka priprave regionalnega 
prostorskega plana. V zvezi s tem ministrstvo opozarja na določbo 
prvega odstavka 73. člena ZUreP-2, ki določa, da občina, potem, ko 
izhodišča javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu, o tem 
obvesti ministrstvo, pristojno za okolje, ki odloči o morebitni izvedbi 
celovite presoje vplivov na okolje. V ta namen je predhodno 
priporočljivo pozvati državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo 
pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo mnenje o verjetnosti 
pomembnejših vplivov na okolje. 
 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
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4. Usmeritve za nadaljevanje postopka 

Ministrstvo predlaga, da pripravljavec v nadaljevanju postopka pripravi 
osnutek OPP tako, da bodo upoštevana temeljna pravila in druge 
relevantne določbe ZUreP-2, pravila PRS, splošne smernice s področja 
razvoja poselitve in da bo zagotovljena skladnost z nadrejenimi 
prostorskimi akti. 
 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo 
(za področje kmetijstva) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 
 
 
 

 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo  
(za področje gozdarstva in  lovstva) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 
  

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

5. Zavod za ribištvo 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

  

6. 
Zavod za gozdove Slovenije 
(za področje gozdarstva) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

K pripravi OPP podajamo naslednja priporočila;  

• Območja razvoja občinskega središča, ki so opredeljena na 
podlagi urbanistične zasnove, mejijo v posameznih delih na površine z 
namensko rabo gozd. Prav tako so na posameznih delih pod razmeroma 
strmimi pobočji, poraščenimi z gozdom. Pripravljavca pozivamo, da pri 
površinah za razvoj Zreč upošteva potrebo po odmiku urbanih površin, 
posebej stavbnih zemljišč od gozdnega roba oziroma da predvidi 
omilitvene ukrepe povsod tam, kjer zaradi konfiguracije terena in 
razvojnih potencialov odmik od gozda ni sprejemljiv. Posebej opozarjamo 
na zagotavljanje potrebnih dostopov do gozda, kar se načrtuje skozi 
podrobno planiranje sprememb in dopolnitev dejanske rabe.  

• Območje Rogle – rekreacijsko območje (ravna šrafura) je 
bistveno razširjeno in sega tudi v območje trajno varovanega območja 
gozda – gozdnega rezervata Lovrenška jezera (Mulejev vrh). Dejansko 
gre za gozdni rezervat z blažjim varstvenim režimom (določilo Uredbe o 
trajno varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS 
št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20), vendar je potrebno 
tudi tu upoštevati pomen varovanega območja. Vse prostorske ureditve 

Območja razvoja občinskega središča 
izjemoma, oziroma le mestoma mejijo na 
namensko rabo gozdna zemljišča. 
Zagotavljanju ustreznega odmika od PNRP 
gozdna zemljišča bomo namenili skrben 
premislek v fazi izdelave osnutka OPP. 
 
 
 
 
 
Občina na območju Rogle v predmetnem 
postopku ne načrtuje novih posegov in tako 
tudi ne posega v gozdni rezervat. 
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moraj biti zato prilagojene naravnim danostim in ne smejo poslabševati 
stanja okolja. Območje za šport in rekreacijo je razširjeno tudi na južno 
stran rekreacijskega centra Rogla, kjer so večnamenski lesnoproizvodni 
gozdovi. V tem predelu je potrebno upoštevati, da gre za gozdne 
površine, ki so prvenstveno namenjene gospodarskem pridobivanju lesa 
in na njih še ni zabeleženih drugih dejavnosti. V gozdnogospodarskih 
načrtih so na tem področju izjemno poudarjene predvsem proizvodne 
funkcije gozda. 

• S področja gozdarstva opozarjamo na usklajeno načrtovanje 
posameznih dejavnosti ter umeščanje prostorskih rešitev tako, da druge 
dejavnosti le te ne bodo ovirale oziroma bo to morebitno oviranje čim 
manjše in v mejah sprejemljivega. Posebej opozarjamo na morebitne ti. 
»zelene sisteme«. Slednji so za kakovostno funkcioniranje določenega 
naselja, za katerega se določajo, brez dvoma izrednega pomena. Vendar 
ne smemo pozabiti na soupravljavce prostora. V tem prostoru ne gre 
poudarjati samo iz zgolj eno funkcijo prostora (npr. rekreacijo), pač pa je 
potrebno na sistem zasnovati tako, da so vse rabe prilagojeno možne.   

• Omrežja gospodarske javne infrastrukture, ki bodo zgrajena in 
nova družbena infrastruktura mora upoštevati naravne danosti. 
Predvsem se je pri umeščanju takšnih objektov v prostor potrebno 
izogibati ustvarjanju nestabilnih gozdnih robov in vizualno motečih presek 
preko strnjenih gozdnih površin. Podpiramo umeščanje gospodarske 
javne infrastrukture v enotne koridorje, kjer je to tehnično možno, prav 
tako pa v kar največji možni meri nadzemno infrastrukturo – elektrovode 
in telekomunikacijske vode spremeniti v podzemno izvedbo. Pri tem naj 
se kablovodi v kolikor tehnične možnosti dopuščajo, izvedejo v največji 
možni meri vzdolž cest.  

• Pri umeščanju novih in urejanju obstoječih prometnic v prostoru 
je potrebno dosledno upoštevati tudi njihov večnamenski značaj. V 
območju gozda so poleg gozdnih tudi javne prometnice izrednega 
pomena za dostop do gozda in za potrebe gospodarjenja z gozdovi. Zato 
jih je potrebno oblikovati tako, da so ob samih prometnicah tudi ustrezni 
prostori za začasno deponiranje lesa in da so ustrezno urejeni prehodi za 
gozdarsko mehanizacijo. Omejevanje prometnice, ki poteka preko gozda 
za opravljanje gozdne proizvodnje ni sprejemljivo.   

• V območju občine Zreče so posamezna trajno varovana 
območja gozda – varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom 
(gozdni rezervati). Na teh površinah je potrebno ohraniti oziroma v 
primeru gozdnega rezervata vzpostaviti namensko plansko rabo gozdno 
zemljišče. V varovalnih gozdovih so načeloma dovoljeni samo posegi za 
potrebe gospodarjenja z gozdovi, ostali pa izjemoma na podlagi 
predhodno pridobljenega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. V gozdni rezervatih posegi niso dovoljeni. 
 
Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) Zavod za 
gozdove ni več neposredno na seznamu državnih nosilcev urejanja 
prostora, ki izdajajo smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim 
prostorskim aktom. Tako Zavod za gozdove pripravlja smernice in 
mnenja k spremembam občinskih prostorskih načrtov samo kot lokalni 
nosilec urejanja prostora (opredelitev v sklepu o izdelavi SD OPN). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Občina na območju Rogle v predmetnem 
postopku ne načrtuje novih posegov in tako 
tudi ne posega v gozdni rezervat. 
 
 
 
 
 
 
Pri morebitnih umestitvah nove gospodarske 
javne infrastrukture se bo v največji možni meri  
upoštevalo usmeritve umestitve v enotne 
koridorje ipd. 

7. 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode 
(za področje rabe in upravljanja z vodami) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 
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8. 
Zavod RS za varstvo narave 
(za področje ohranjanja narave) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

Mnenje izdajamo na podlagi gradiva, ki je dostopno na spletnem 
strežniku Občine Zreče na naslovu https://www.zrece.si/objava/623668): 
1. Občinski prostorski plan Občine Zreče, Faza: Izhodišča za pripravo 
OPP po ZUreP-2, naloge: 21008, februar 2022; Izvajalec: ZUM 
urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor; 
2. Grafični del: I. Cilji in prednostne naloge prostorskega razvoja občine, 
v merilu 1:50 000. 
 
Zavod RS za varstvo narave, je dne 2. 2. 2015 na podlagi določil 47. člena 
ZPNačrt izdal Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora 
(št. naloge: 8-III-48/1-O-15/TKo). Zadnja dopolnjena verzija z dne 29. 3. 
2021 (št. naloge: 3564-0004/2021) je dostopna na naslovu: https://zrsvn-
varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splošne-
naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf. 
 
Po pregledu vlogi priloženega gradiva ugotavljamo, da so v pretežni meri 
upoštevane splošne naravovarstvene smernice. Za uspešno doseganje 
ciljev prostorskega razvoja, ki so navedeni v strateškem in izvedbenem 
delu prostorskega načrta Občine Zreče ter z namenom celostnega 
ohranjanja narave je pri načrtovanju ureditev, gradnji objektov in izvajanje 
dejavnosti na zemljiščih, na katerih se načrtuje sprememba namenske 
rabe prostora, potrebno zagotavljati varstvo zavarovanih območij,  
naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Varstvene 
usmeritve, ki bodo konkretizirane na posamezne pobude sprememb 
namenske rabe prostora oz. območja urejanja bomo izdali k osnutku 
obravnavanega prostorskega plana. 
 

 

9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Na v gradivu predlagano vsebino OPP Zreče v tej fazi priprave 
prostorskega akta nimamo posebnih pripomb in predlogov, ki bi jih bilo 
potrebno upoštevati. 

 

 

10. Ministrstvo za zdravje 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Cilji in prednostne naloge naj se za področje varovanja zdravja vključujejo 
na področjih: 

• Varovanje zraka: izboljšanje kakovosti zraka z uvajanjem 
energetskih virov, ki manj onesnažujejo zrak (alternativni viri, 
zemeljski plin, utekočinjen naftni plin). 

• Obremenjevanje okolja s hrupom: preprečevanje konfliktnih 
stikov med različnimi rabami prostora, npr. med območji 
proizvodnih dejavnosti ali območij prometnih površin in v skladu 
s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za večino 
prebivalcev dolgoročno postopno zagotavljanje bivalnih 
pogojev za območje ll. stopnje varstva pred hrupom. 

 
Pri izdelavi OPP bomo v čim večji meri 
upoštevali usmeritve NIJZ in MZ. 

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splošne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splošne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splošne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
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• Oskrba prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo v 
zadostnih količinah: varovanje vseh obstoječih in bodočih 
vodnih virov za oskrbo s pitno vodo, zlasti tistih, ki že imajo 
izdana vodna dovoljenja, pred onesnaževanjem ter priključitev 
vseh prebivalcev občine na javne vodovode. 

• Zelene površine: načrtovanje in izvedba zelenih površin na 
način, da bodo omogočale zdrav življenjski slog. 

• Prilagajanje potrebam oseb z zmanjšanimi možnostmi: ureditev 
javnih površin in infrastrukture brez arhitektonskih ovir in 
možnostmi za počitek za osebe z različnimi oblikami 
zmanjšanih zmožnosti (osebe z zmanjšanimi gibalnimi 
zmožnostmi, starejši, otroški vozički, ...), načrtovanjem 
določenega deleža novih stanovanj na način, da so stanovanja 
dostopna z invalidskimi vozički ali, da jih je možno enostavno 
tako preurediti, načrtovanjem večnadstropnih stanovanjskih 
objektov na način, da je vsako nadstropje dosegljivo : dvigalom 
zadostne velikosti, da lahko sprejme voziček prve pomoči, ter 
načrtovanje območij stanovanj na način, da je omogočen lahek 
dostop do trgovin z živili. 

• Prilagajanje podnebnim spremembam: ukrepi za obvladovanje 
visokih temperatur na nivoju stanovanjskih območij, na nivoju 
stavb, na nivoju javnih površin, načrtovanje ukrepov za 
obvladovanje poplavnega vala ob močnih nalivih ter 
načrtovanje ukrepov za upravljanje z zalogami vode. 

• Varovanje tal: ohranjanje in varovanje obstoječih tal, 
preprečevanje onesnaževanja tal in sanacija onesnaženih tal, 
če bo ta kjerkoli prepoznana. 
 

11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

13. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 
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15. 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo 
(za področje rudarstva) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Za Občino Zreče je bilo obdelanih 26 nahajališč, ki so opredeljena kot 
perspektivna nahajališča, nahajališča z omejenimi možnostmi 
pridobivanja ter neperspektivna nahajališča. Iz poročila povzemamo 
samo perspektivna in pogojno perspektivna nahajališča: 

• Stranice – aktiven kop; 

• Loška gora – podeljena rudarska pravica in koncesija za 
gospodarsko izkoriščanj mineralne surovine za naravni kamen, 
ki pa je potekla 10. 12. 2021. Namenska raba v OPN je območje 
nadzemnega pridobivanja mineralnih surovin (LN); 

• Štravs – (opredeljeno kot nahajališče z omejenimi možnostmi 
pridobivanja), obstaja opuščen površinski kop naravnega 
kamna – marmorja. Na tem območju je ocenjeno, da je možno 
pridobiti približno 5.000 m3 kamnine v raščenem stanju. 

 
Vsa ostala obdelana nahajališča so neperspektivna, gre za opuščene 
površinske kope, ki jih je potrebno sanirati, v kolikor niso že samosanirani 
in nenevarni za okolico.  
 

 

16. 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo 
(za področje energetike) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Pri nadaljnjem načrtovanju smiselno uporabite tudi naše Splošne 
smernice s področja energetike, katere link prilagamo v prilogi in vas 
obveščamo, da so samoupravne lokalne skupnosti pri svojem 
prostorskem načrtovanju dolžne upoštevati lokalni energetski koncept. 
 
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/splosne-smernice-
s-podrocja-energetike/ 
 

 
Pri pripravi nadaljnjih gradiv bodo smiselno 
upoštevano Splošne smernice s področja 
energetike. 

17. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Sporočamo vam, da nimamo predlogov za pripravo izhodišč. V 
nadaljnjem postopku naj se pri pripravi osnutka prostorskega akta 
upoštevajo splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in varstva pred požarom, ki so objavljene na spletni 
strani https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/. Objavljene 
smernice naj se uporabijo smiselno glede na predvideno ureditev. 
 

 
Pri pripravi nadaljnjih gradiv bodo smiselno 
upoštevano Splošne smernice s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
varstva pred požarom. 

18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 118. 
člena (do 31. 5. 2022 še vedno veljavnega) Zakona o urejanju prostora 

 

https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/splosne-smernice-s-podrocja-energetike/
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/splosne-smernice-s-podrocja-energetike/
https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/
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(ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter po pregledu dosegljive 
dokumentacije ugotavlja, da je treba v gradivih upoštevati smernice in 
usklajevanja s področja obrambe pri pripravi veljavnih občinskih 
prostorskih načrtov Občine Zreče. Hkrati Ministrstvo za obrambo 
sporoča, da NIMA DODATNIH POTREB ALI PRIPOMB OZ. 
PREDLOGOV S PODROČJA OBRAMBE ki bi jih bilo treba upoštevati pri 
pripravi Občinskega prostorskega plana Občine Zreče in Občinskega  
prostorskega načrta Občine Zreče. 
 

18.a Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

19. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne 
veterane in žrtve vojnega nasilja 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

20. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in 
blagovne rezerve 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Po proučitvi priložene dokumentacije ugotavljamo, da se na področju 
Občine Zreče ne nahajajo objekti za skladiščenje državnih blagovnih 
rezerv, niti ni načrtovana izgradnja novih. Na MGRT zato konkretnih 
predlogov za oblikovanje izhodišč ne moremo podati. 
 

 
 

21. ELES-Elektro Slovenija d.o.o. 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

22. Plinovodi d.o.o. 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Predlagamo da se pri obravnavi opreme območij z gospodarsko javno 
infrastrukturo predvidi tudi možnost gradnje prenosnega plinovodnega 
omrežja, saj se lahko izkaže, da je pri širitvi oz. dograjevanju 
distribucijskega omrežja (največkrat na pobudo občine ali distributerja) 
potrebno v manjši meri tudi dograditi ali izdelati nov priključek ali plinsko 
postajo, kar predstavlja nadgradnjo prenosnega sistema, ki je v domeni 
sistemskega operaterja. V nasprotnem v prostorskem(ih) aktu(ih) ne bo 
podlage za te posege in bo posledično omejevana tudi širitev 
distribucijskega omrežja. 

 
Pri nadaljnjih posegih bomo smiselno 
upoštevali varovalni in varstveni pas 
prenosnega sistema zemeljskega plina in k 
predvidenim rešitvam pridobili ustrezna 
mnenja upravljavca omrežja. 



OPP Občine Zreče; Izhodišča za pripravo OPP po ZUreP-2 – Analiza mnenj NUP 

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.                                                                                                                      16 

 

 
Pri pripravi akta je potrebno s stališča varovanja prenosnega sistema 
zemeljskega plina upoštevati določene pogoje oziroma omejitve v 
varovalnem in varnostnem pasu tega sistema. 
Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je zemljiški pas, ki 
v širini 65 m poteka na vsaki strani plinovoda prenosnega sistema, 
merjeno od njegove osi, ter zemljiški pas 65 m od ograje merilno-
regulacijske postaje in ostalih objektov prenosnega sistema, razen 
kompresorskih postaj. Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega 
plina je tudi pas 100 m od ograje kompresorske postaje (1. odst. 469. 
člena Energetskega zakona - Uradni list RS, št. 60/19 - uradno 
prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 
— ZOEE, 204/21 - ZOP in 44/22 - ZOTDS). 
 
Varnostni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je zemljiški pas, ki 
v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda prenosnega sistema, merjeno 
od njegove osi (4. odst. 469. člena Energetskega zakona). 
 
Smernice, mnenja, projektni pogoji in soglasja k projektnim rešitvam se 
izdajo za načrtovanje in gradnjo v varovalnih in varstvenih pasovih 
sistemov elektrike in sistemov zemeljskega plina. (2. odst. 465 čl. 
Energetskega zakona). 
 
V varovalnih pasovih distribucijskega in prenosnega sistema zemeljskega 
plina se smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter 
izvajati dela, ki bi lahko vplivala na varnost obratovanja omrežja, le ob 
določenih pogojih, ki jih določi upravljavec/ operater plinovoda. 
 
V varnostnem pasu prenosnega sistema zemeljskega plina se ne smejo 
načrtovati in graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, 
razen če je to nujno potrebno za gradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje, 
nadzor ali vzdrževanje infrastrukture oziroma gospodarske javne 
infrastrukture po predpisih o graditvi objektov, če investitor oziroma 
izvajalec del pridobi soglasje operaterja tega prenosnega sistema pred 
začetkom izvajanja del. (5. odst. 469. člena Energetskega zakona). 
 
Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju je potrebno, 
poleg gradbene in prostorske zakonodaje, upoštevati tudi zakonske in 
podzakonske akte, ki natančneje opredeljujejo postopke in dovoljene 
posege v varovalnem oziroma varnostnem pasu prenosnega 
plinovodnega omrežja: Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – 
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 
172/21 - ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 — ZOTDS), Sistemska 
obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list 
RS, št. 55/15, 80/17in 152/20), Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 
vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/2002, 54/2002 in 17/14 - EZ—1), 
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v 
območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010, 45/11 in 
17/14 - EZ-1). 
 

23. Elektro Celje, d.d. 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

V fazi nadaljnjega načrtovanja OPN je potrebno varovalne pasove 
obstoječih in predvidenih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d. 

 
Občina bo v odloku preverila navedbe širin 
varovalnih pasov el. en. vodov. 
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upoštevali kot omejitvene faktorje v skladu s 468. členom Energetskega 
zakona EZ-1 (Ur. I. RS, št. 17/2014), kateri znašajo: 
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m, 
- za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo 
srednje napetosti 2 m, 
- za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m. 
 
Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta 
je potrebno dopolniti z vrisom obstoječih in predvidenih 
elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase naših vodov in naprav je 
razviden v priloženem situacijskem načrtu. 
 
Za potrebe območij na katerih bo potrebna večja priključno moč, bo 
potrebno pri ELEKTRO CELJE, d.d. posebej naročiti raziskavo o 
možnosti napajanja z električno energijo. 
 
Pri nadaljnjem načrtovanju OPN si je potrebno od Elektra Celje d.d. 
pridobiti mnenja v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Občina bo dopolnila tudi strateško karto 
gospodarske javne infrastrukture z vrisom 
vodov in naprav. 
 
 
 

 

24. Elektro Maribor, d.d. 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

25. Adriaplin d.o.o. 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
Pri načrtovanju OPP Občine Zreče je potrebno, skladno z usmeritvami, 
prioritetno predvideti posodabljanje, dograjevanje in po potrebi gradnjo 
novih infrastrukturnih objektov distribucijskega plinovodnega omrežja, ki 
sledi razvoju poselitve in dejavnosti Občine Zreče. 
 
V Občini Zreče je na območju naselij Zreče, Radana vas in Dobrovlje 
zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje, ki je dovolj zmogljivo za 
priključitev novih odjemnih mest. Poleg tega je v fazi projektiranja 
plinovodno omrežje na območju OPPN Poslovno — stanovanjska 
zazidava Zreče in OPPN Poslovno obrtna cona Zreče. 
 
Za načrtovane ureditve se za energetsko oskrbo za ogrevanje s plinom 
(v bodoče tudi obnovljivim plinom) predvidi razširitev plinovodnega 
omrežja s priključitvijo na obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje. 
 
Priključitev novo načrtovanih objektov na plinovodno omrežje bo možna 
po pridobitvi soglasja ODS za priključitev. 
 
Načrtovane trase plinovodov naj potekajo v pločniku oz. kolesarski stezi, 
v kolikor to ni mogoče pa v robu cestnega telesa v javnih površinah. 
 
Pri pripravi OPP Občine Zreče je potrebno upoštevati naslednje 
zahteve iz energetskega zakona, zakona o oskrbi s plini in iz 
pravilnikov: 
 
1. Varovalni pas distribucijskega sistema plina predstavlja zemljiški pas, 
ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. 

 
Pri nadaljnjih posegih bomo smiselno 
upoštevali varovalni in varstveni pas 
prenosnega sistema zemeljskega plina in k 
predvidenim rešitvam pridobili ustrezna 
mnenja operaterja distribucijskega sistema. 
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2. Pri umeščanju predvidenih ureditev v prostor in določitvi odmikov od 
obstoječe plinovodne infrastrukture je potrebno, poleg gradbene 
zakonodaje, podzakonskih aktov in tehničnih smernic, upoštevati 
pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar. 
 

26. 
Telemach d.o.o. 
(področje telekomunikacij) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
NUP podaja splošne zahteve glede gradbenih posegov, ki pa so v večini 
aktualni šele v fazi projektiranja stavb … 
 

 

27. 
Telekom Slovenije d.d. 
(področje telekomunikacij) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega in 
predvidenega TK omrežja v upravljanju Telekom Slovenije d.d.. Na 
omenjenem območju je v pripravi zgraditev optičnega 
telekomunikacijskega omrežja. Trase obstoječih naročniških 
telekomunikacijskih kablov se določijo z zakoličbo. 
 
Glede na pozidavo oz. komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno 
zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih 
predstavnika Telekom Slovenije d.d.. 
 
NUP podaja splošne zahteve glede gradbenih posegov, ki pa so v večini 
aktualni šele v fazi projektiranja stavb … 
 

 

28. 
Saubermacher Slovenija, d.o.o.  
(področje ravnanja z odpadki) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

29. 
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče 
(za področje oskrbe s pitno vodo) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

30. 
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče 
(za področje ravnanja z odpadnimi vodami) 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

31. 
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče 
(za področje občinskih cest in javnih površin) 
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Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

32. KS Zreče 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

33. KS Stranice 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

34. KS Gorenje pri Zrečah 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

35. KS Dobrovlje 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

36. KS Resnik 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

37. KS Skomarje 

Mnenje/Usmeritve Opredelitev 

 
 

 


