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POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O 
PROSTORSKI UREDITVI 
 
 
Območje OPPN zajema območje s parcelnimi številkami 40/8, 40/9, 40/5 in del 2130/16 k.o. Zabukovica. 
Območje je veliko 3.270 m². Območje se nahaja v vzhodnem delu naselja Zabukovica v občini Žalec. 
 
Območje OPPN predstavlja zemljiško parcelo znotraj delno že zgrajenega območja pretežno 
individualnih stanovanjskih stavb. Po jugovzhodnem in južnem robu območja sta že speljani javni poti z 
oznakama JP 991041 Kurja vas – Grobelnik in JP 990931 Zabukovica vas - Zalokar, s katerih se bo 
napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura se nahaja v bližini. Tako predvidena gradnja 
na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev tega dela naselja.  
 
Predvidena je gradnja dveh samostojnih enostanovanjske stavb etažnosti do največ K+P+M, pri čemer 
mora biti klet na zaledni strani popolnoma vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,20 
m. Tlorisna velikost ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne sme 
presegati naslednje faktorje izkoriščenosti posamezne gradbene parcele: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. 
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Občinski svet Občine Žalec je  na  podlagi 115., 119., 268. in 289. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in ……. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. ………) na ….. redni 
seji dne ……….. sprejel 

 
ODLOK 

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU  
ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA ZA-3/2 

 
1. člen 

(pravna podlaga) 

 

(1) V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec  (Ur. l. RS, št. 64/2013, v 
nadaljevanju: OPN) Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del enote urejanja prostora ZA-3/2 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 218-2020, ki ga je 
izdelal biro URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p... 
 
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 
61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) (v nadaljevanju: OPN). 

 
II. VSEBINA 

 
2. člen 

(vsebina OPPN) 
 
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. 
 
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine: 

- območje OPPN 
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN 
- umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s 

sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje 
in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro  

-  rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine 
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom  
- načrt parcelacije  
- etapnost izvedbe prostorske ureditve  
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev 
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN 

 
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine: 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN občine Žalec''  
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem'' 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji'' 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija'' 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture'' 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije'' 
 
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge: 

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
- prikaz stanja prostora 
- geodetski načrt s certifikatom  
- Geološko geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih 

pogojih gradnje (Geomet d.o.o., št. načrta 220-8/2020, avgust 2020)  
- IDZ načrt ureditve elektroenergetskih vodov na območju OPPN za del enote ZA-3/2 (Elektro 

Celje, d.d., št. proj. 172/2021, junij 2021) 
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- strokovne podlage - urbanistična zasnova enote urejanja prostora ZA-3/2 (Urbanisti Gorazd
Furman Oman s.p., št. pr. 229-2021, maj 2021)

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- obrazložitev in utemeljitev
- povzetek za javnost
- elaborat ekonomike (Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p., št. pr. 218-2020, januar 2022)) 

III. OBMOČJE

3. člen
(območje OPPN) 

Območje OPPN zajema območje s parcelnimi številkami 40/8, 40/9, 40/5 in del 2130/16 k.o. Zabukovica. 
Območje je veliko 3.270 m². Območje se nahaja v vzhodnem delu naselja Zabukovica v občini Žalec. 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 

V skladu z OPN je za območje pobude določena osnovna namenska raba kot SS – stanovanjske 
površine. Hkrati pa je za predmetno parcelo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. 

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 

Območje OPPN predstavlja zemljiške parcele znotraj delno že zgrajenega območja pretežno 
individualnih stanovanjskih stavb. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, s katere se bo 
napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura se nahaja v bližini. Tako predvidena gradnja 
na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev tega dela naselja.  

6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti) 

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gradnja naslednjih stavb:
- enostanovanjske stavbe (šifra 11100 v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje
objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Ur.l. RS, št. 37/2018; v nadaljevanju: uredba) in sicer
samostojne stanovanjske stavbe,
– enostavnih in nezahtevni objektov, skladno s petim odstavkom 7. člena tega odloka.

(2) Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov (šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo
komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v nasprotju z
namensko rabo območja.

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 

(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju OPPN je dopustna:
- gradnja novega objekta,
- gradnja dozidav in nadzidav
- rekonstrukcija,
- odstranitev objekta in
- vzdrževanje.
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(2) Stavbe  
Znotraj vsake gradbene parcele je dovoljena gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe etažnosti 
do največ K+P+M, pri čemer mora biti klet na zaledni strani popolnoma vkopana, kolenčni zid v mansardi 
pa ne presega višine 1,20 m. Nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega 
gabarita. Tlorisna velikost ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne 
sme presegati naslednje faktorje izkoriščenosti posamezne gradbene parcele: Fz (faktor zazidanosti) = 
0,4. Stavbe naj imajo praviloma podolgovat tloris v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2. Tloris je lahko tudi 
lomljen, vendar mora biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in podobne oblike). 
Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne smejo bistveno 
porušiti ostalih razmerij na fasadah. Na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi 
plastnicami. S prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja. 
Strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta, 
dopustne so dvokapnice v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami za enostavne in nezahtevne 
objekti in prizidke, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe 
so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine ter stolpici niso dovoljeni. Naklon streh je 
dovoljen v razponu od 30° do 45°, izjemoma tudi manjši z obveznim upoštevanjem prevladujočega 
naklona streh v naselju oziroma delu naselja. Strešna kritina je lahko opečne barve, sive, črne ali rjave 
barve. Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti 
enako oblikovane. Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj 
praviloma sledi značilnemu oblikovanju frčad v okolici. Trapezne frčade niso dopustne. 
Oblikovanje stavb je lahko sodobno. Oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz funkcije objekta. 
 
(3) Lega stavb ni posebej določena. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane 
odmike. Od sosednjih parcel mora biti stavba oddaljena najmanj 4.0 m. Možni so tudi manjši odmiki od 
navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč.  
 
(4) Zunanja ureditev 
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko 
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v 
primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv. 
Dopustna je izvedba opornih zidov v višini do 1,00 metra, v primeru večjih višin pa je potrebno oporne 
zidove kaskadno zalomiti na način, da posamezna kaskada ne presega 1,00 metra. Oporne zidove je 
potrebno obvezno ozeleniti.  
 
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj gradbene parcele legalno zgrajenih 
objektov in se lahko uporabljajo zgolj za namene osnovnega objekta in ne gre za samostojno rabo. 
Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80 m okoli objekta, in sicer do roba gradbene parcele, od roba 
cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 meter oziroma v skladu s pogoji upravljavca. Ograje ne 
smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. 
Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje ne smejo presegati višine 0,75 m. Dovoljena je tudi 
gradnja nadstreškov, ut in samostojnih garaž, bazenov in drugih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki 
morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2,00 m, od javne ceste pa najmanj 4,00 metre ob 
pogoju, da je zagotovljena preglednost. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob predhodnem 
pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča oziroma upravljavca cest. Zaželena je gradnja v leseni 
ali montažni izvedbi iz lahkih materialov, razen temeljev ali temeljne plošče, ki se prilagodi 
geomehanskim razmeram. Lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materialov z osnovnim obstoječim 
objektom z namenom uskladitve z osnovnim objektom. Dimenzije drugih dopustnih nezahtevnih in 
enostavnih objektov morajo biti skladne z veljavno področno zakonodajo. Upoštevati je potrebno 
območja varovalnih pasov in zahtevane odmike. 
 
(6) Geomehanski pogoji in usmeritve 
Pred izvedbo posega je treba natančneje raziskati geomehanske lastnosti terena, izdelati geološko 
geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena ter določiti potrebne omilitvene ukrepe. 
 
 

 



 

 8 

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
8. člen 

(prometna infrastruktura) 
 
(1) Za vsako gradbeno parcelo se zagotovi nov cestni priključek na obstoječo cesto JP 990931 
Zabukovica vas – Zalokar. Upoštevati je potrebno, da mora biti priključevanje individualne dovozne 
ceste na občinsko cesto varno in pregledno. Zagotovljeno mora biti polje preglednosti v križišču z 
občinsko cesto v ravnini z dovozno cesto v ravnini. Cestni priključek na občinsko cesto je potrebno v 
zadostni širini protiprašno utrditi in asfaltirati, tlakovati ali drugače urediti v predpisani širini in dolžini, 
računano od roba vozišča ceste, tako da se material s parcele, dovozne poti in priključka ne nanaša na 
vozišče asfaltne ceste. Zavijalne radije je potrebno dimenzionirati na merodajno vozilo v skladu s 
Pravilnikom o cestnih priključkih.  
 
(2) Znotraj vsake gradbene parcele je potrebno zagotoviti vsaj dve parkirni mesti.  
 

9. člen 
(energetska infrastruktura) 

 
(1) Ob robu meje parc. št. 40/8, k.o. Zabukovica poteka obstoječi NN nadzemni el. en. vod, katerega je 
potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri znaša za nizkonapetostni 
NN nadzemni vod do 1 kV 1,5 m od osi v obe smeri. V primeru, da bo predvidena gradnja posegala v 
varovalni pas nizkonapetostnega NN nadzemnega voda je na območju predvidene prostorske ureditve 
potrebno preurediti oziroma prestaviti obstoječe nadzemne NN elektro energetske vode. Prav tako je 
potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo TP Zabukovica Papež (nadomestna), ker zaradi 
povečanega odjema na območju predvidene prostorske ureditve, Elektro Celje, d.d. nima zadostnih 
kapacitet. Transformatorska postaja TP Zabukovica Papež (nadomestna) je predvidena za postavitev 
na k.o. Zabukovica, kjer se nahaja obstoječa PS RO3. Predvidena transformatorska postaja bo tipska 
transformatorska postaja 20/0,4 kV moči do 1 x 630 kVA in bo z električno energijo napajala predvidene 
in obstoječe odjemalce. 
 
(2) Na stalno dostopnem mestu na parc št. 40/8, k.o. Zabukovica je predvidena postavitev prostostoječe 
razdelilne omarice PS-RO1, ki se bo napajala iz PS-RO3 (TP Zabukovica Papež (nadomestna)). Ta bo 
služila za napajanje predvidenih dveh stanovanjskih hiš in obstoječih odjemalcev v smeri tč. C. Za 
napajanje odjemalcev v smeri tč. B se iz PS-RO3 (TP Zabukovica Papež (nadomestna)) izvede nov 
kabelski izvod. Presek in tip kabla ter točna lokacija omaric se določi v PZI dokumentaciji. Od predvidene 
PS-RO1 je predviden nov NN podzemni el. en. vod do predvidene PS-PMO1 in PS-PMO2. Od 
predvidene prostostoječe priključne merilne omarice PS–PMO1 in PS–PMO2 je potrebno do vsake 
predvidene stanovanjske hiše predvideti NN podzemni el. en. vod. Za vsako hišo posebej je potrebno 
predvideti prostostoječo priključno merilno omarico z merilnim mestom, katere morajo biti locirane na 
stalno dostopnem mestu. 
 
(3) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo in 
predmetne stanovanjske hiše je potrebno upoštevati IDZ načrt ureditve elektroenergetskih vodov na 
območju OPPN za del enote ZA-3/2 (Elektro Celje, d.d., št. proj. 172/2021, junij 2021) in si od Elektra 
Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

10. člen 
(telekomunikacijska infrastruktura) 

 
(1) Telekom Slovenije 
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja 
Telekom Slovenije. Trase se določijo z zakoličbo. S projektom je potrebno predvideti novo 
telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije možnost priključitve 
na obstoječe.  Projekt telekomunikacijskega priključka na javno telekomunikacijskega omrežje se izdela 
v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.  
 
(2) Telemach 
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Severozahodno znotraj obravnavanega območja se nahaja kabelsko komunikacijski sistem v lasti in 
upravljanju Telemach d.o.o. Priključitev novih objektov na kabelsko komunikacijski sistem je možna na 
severu v sodelovanju s predstavnikom Telemach. Projekt priključka na javno omrežje se izdela v fazi 
izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.  
 

11. člen 
(meteorna in fekalna kanalizacija) 

 
(1) Na obravnavanem območju ni izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Komunalne odpadne vode iz 
objekta je potrebno pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na mali komunalni čistilni napravi - 
MKČN (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - UL RS, št. 98/15, 76/17, 81/19). 
Očiščene komunalne odpadne vode iz čistilne naprave pa se v skladu z geološko -  geomehanskim 
poročilom o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje (Geomet d.o.o., 
št. načrta 220-8/2020, avgust 2020) priključijo na meteorno kanalizacijo za zadrževalnikom. Po izgradnji 
javne fekalne kanalizacije se morajo objekti obvezno priključiti nanjo. 
 
(2) V skladu z geološko -  geomehanskim poročilom o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in 
geotehničnih pogojih gradnje (Geomet d.o.o., št. načrta 220-8/2020, avgust 2020) glede na sestavo 
materiala in morfologijo terena ponikanje meteornih vod ni mogoče. Vse prečiščene odpadne in 
meteorne vode naj se preko vodnega zadrževalnika speljejo po neprepustnih ceveh dolvodno v bližnji 
gozd, kjer se izvede irigacija oziroma razlivanje. 
   

12. člen 
(vodovod) 

 
Na ožjem obravnavanem območju se ne nahaja javno vodovodno omrežje, ki bi omogočal priključitev 
objektov nanj. Investitor si mora zagotoviti lastni vir pitne vode ali pa uporabljati vodo iz lokalnega 
vodovoda v soglasju z upravljavcem. Za oboje je potrebno pridobiti veljavno vodno dovoljenje. 
 

13. člen 
(obveznost priključevanja) 

 
Stavba se mora priključiti na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo. Gradnja ali drugi pogoji 
upravljavcev v zvezi z gospodarsko javno infrastrukturo bremenijo investitorja. 
 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

14. člen 
(enote kulturne dediščine) 

 
Na obravnavanem območju ter v območju vplivov novih posegov na okolje se ne nahajajo enote 
kulturne dediščine: 
 
 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE 
NARAVE 

 
15. člen 

(varstvo voda) 
 

Vse prečiščene odpadne in padavinske vode se bodo se preko vodnega zadrževalnika speljale po 
neprepustnih ceveh dolvodno v bližnji gozd, kjer se izvede irigacija oziroma razlivanje. Vsi posegi v 
prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na 
podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki 
ga izda Direkcija RS za vode.  
 

16. člen 
(varstvo pred hrupom) 
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(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18) sodi 
obravnavano območje v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene 
mejne dnevne / mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa: 
II. območje varstva pred hrupom (55 dBA / 45  dBA). 
 
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s 
predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo 
presegati predpisane mejne ravni hrupa. 
 

17. člen 
(varstvo zraka) 

 
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni 
energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka 
ostala na sprejemljivi ravni.   
 

18. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih 
zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne odpadke in odjemno 
mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je 
zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora 
ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki.  
 

19. člen 
(varstvo tal) 

 
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za 
ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin. Rodovitni del prsti se lahko uporabi tudi za ureditve dela 
zelenih površin. 
 

20. člen 
(ohranjanje narave) 

 
Območje leži izven območja, ki bi imelo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status.  
 

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
21. člen 

(obramba) 
 

Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo. 
 

22. člen 
(potresna varnost) 

 

Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po 
podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,125 (ARSO 
Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije - projektni 
pospešek tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1.2.2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja 
naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8. 

 
23. člen 

(požarna varnost) 
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Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, 
gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji 
za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za 
varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. 
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o 
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno 
upoštevati predpise s področja požarne varnosti. 

 
24. člen 

(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice) 
 
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati Geološko 
geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje 
(Geomet d.o.o., št. načrta 220-8/2020, avgust 2020)  in v skladu z njim prilagoditi način gradnje. 
 

26. člen 
(dopolnilna in druga zaščita) 

 

(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične 
rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.    

(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjevati 
pogoje za varen umik ljudi in premoženja. 

 
X. NAČRT PARCELACIJE 

 
27. člen 

(parcelacija) 
 
Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel. Določeni sta dve gradbeni parceli, namenjeni gradnji 
stanovanjske stavbe.  
 

 
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 

 
28. člen 

(etapnost) 
 

Gradnja stavbe je možna hkrati z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture. Priključitev predvidenih 
stavb na elektroenergetsko omrežje bo možna po izgradnji nove transformatorske postaje TP 
Zabukovica Papež (nadomestna). 
 

 
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 

 
29. člen 

(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev) 
 

(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo 
podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. 
 
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev 
terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe. 
 
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z 
odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo. 
 
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN  
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30. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 

 
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Žalec. Na območju OPPN po 
prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja 
prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično 
višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega 
odloka.  
 

XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
(dostopnost) 

 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in na Upravni enoti 
Žalec. 
 

32. člen 
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja. 
 

33. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
Žalec, dne …………. 

      Župan 
Občine Žalec 
  Janko Kos 
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GRAFIČNI DEL OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 
 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN občine Žalec''  
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem'' 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji'' 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija'' 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture'' 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije'' 
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218-2020Občinski podrobni prostorski načrt za del enote
urejanja prostora ZA-3/2

Celje, februar 2022

Matjaž Grosek
Goričica 17d
3230 Šentjur
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mala čistilna napravaČN
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SPREMLJAJOČE GRADIVO PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA 
 
 
1. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 
 
 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Ur. l. RS, št. 64/2013) (v nadaljevanju OPN) za 
območje OPPN določa osnovno namensko rabo SS – stanovanjske površine. 
 
OPN določa, da se območje OPN nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) ZA-3/2. Zanjo OPN določa, 
da se ureja z izvedbenim prostorskim aktom, podani so tudi podrobni pogoji za pripravo OPPN in sicer: 
 
Priloga 1: 

Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja 
 
Tlorisni gabariti: 
- za vse stavbe praviloma podolgovat tloris v razmerju stranic od 1:1.5 do 1:2, 
- tloris je lahko tudi lomljen, vendar mora biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in 

podobne oblike). Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne 
smejo bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah, 

- na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi plastnicami, 
- s prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja. 
 
Višinski gabariti: 
- na ravnem terenu (K) + P + M, (K)+P+T ali (K) + P + 1, klet je dopustna le ob pogoju, da je vkopana vsaj 

do 2/3 višine kleti, 
- na nagnjenem terenu K+P, K+M ali K+P+M, klet mora biti na zaledni strani popolnoma vkopana, 
- kolenčni zid objekta s klasično dvokapnico ali več kapnico je največ 1.20 m, 
- nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita, 
- pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit 

naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja. 
 
Streha: 
- obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja, 
- strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta, 

dopustne so dvokapnice v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami (pomožni objekti in prizidki), 
oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s 
čopom. Šotoraste in lomljene strešine ter stolpici niso dovoljeni. 

- naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°, izjemoma tudi manjši z obveznim upoštevanjem 
prevladujočega naklona streh v naselju oziroma delu naselja, 

- strešna kritina je opečne barve, zunaj območij naselbinske dediščine ali občutljivejših območij prostora z 
vidika ohranjanja narave in krajinskih značilnosti pa je lahko tudi sive, črne ali rjave barve, ce takšne strehe 
prevladujejo v okolici, 

- odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti enako 
oblikovane. Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi 
značilnemu oblikovanju frčad v okolici (trapezne frčade niso dopustne). 

 
Arhitektonsko oblikovanje stavb: 
- oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno 

in naj izhaja iz funkcije objekta, 
- v primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase, 
- pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih obloženih materialov (les, steklo, kovina, beton in 

drugih sodobnih materialov). V območjih naselbinske dediščine ali občutljivejših območjih prostora z vidika 
ohranjanja narave in krajinskih značilnosti naj se uporabljajo tradicionalni materiali (ometan zid, kamen, 
les ipd.). 
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Priloga 2: 
- do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 119. členom odloka 
- predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 

obstoječega stavbnega fonda (pretežni del naselja predstavlja sanacija razpršene gradnje, ki 
se opredeli kot novo naselje) 

- možno sodobno oblikovanje objektov, upoštevajo naj se osnovne značilnosti avtohtonega 
stavbarstva 

- pred izvedbo posega je treba natančneje raziskati geomehanske lastnosti terena, izdelati 
geološko geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena ter določiti potrebne 
omilitvene ukrepe 

 
OPPN je skladen z OPN, saj v celoti upošteva podrobne pogoje za pripravo OPPN, pri čemer prevzema 
določila glede tlorisnih in višinskih gabaritov stavb, oblikovanja treh ter arhitektonskega oblikovanja 
stavb. OPN določa osnovno namensko rabo SS – stanovanjske površine, kar OPPN z gradnjo 
individualnih stanovanjskih stavb ustrezno opredeljuje. 
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA 
 
2.1. Grafični prikaz namenske rabe prostora  
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2.2. Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture 
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2.3. Grafični prikaz varstvenih režimov 
 
Na območju prostorskega akta in v njegovi bližini ni območij varstvenih režimov, zato prikaz ni izdelan. 
 
 
 
2.4. Prikaz meje območja prostorskega akta 
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2.6. Tekstualni del prikaza stanja prostora  
 
Osnovni podatki 
 
Območje OPPN zajema območje s parcelnimi številkami 40/8, 40/9, 40/5 in del 2130/16 k.o. Zabukovica. 
Območje je veliko 3.270 m². 
 
Bilanca površin zemljišč namenske rabe 
 
Osnovna namenska raba (vir: OPN, Občina Žalec) je na območju celotnega območja OPPN določena 
kot »stavbna zemljišča« oz. kot »S – Območja stanovanj« in »SS – Stanovanjske površine«. 
 
Bilanca površin zemljišč dejanske rabe 
 
Območje OPPN se po dejanski rabi v celoti nahaja na »trajnih travnikih in pašnikih« (MKGP, 30.4.2020). 
 
 
Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi  
 
Območje OPPN se nahaja izven območij varstvenih režimov.  
 
 
 
2.7. Določbe v zvezi s primernostjo in zanesljivostjo uporabe grafičnega dela prikaza stanja 
prostora  
 
Primernost in zanesljivost uporabe grafičnega dela prikaza stanja prostora je odvisna od uporabljenih 
virov podatkov za grafične prikaze, ki so: 
- kartografski del Občinskega prostorskega načrta občine Žalec, vir: Občina Žalec (Ur. l. RS, št. 

64/2013) 
- podatki za prikaz stanja prostora, vir: Občinski prostorski načrt občine Žalec: prikaz stanja prostora, 

območja varovanj in omejitev, Občina Žalec  
- geodetski načrt, gl. prilogo 
- dejanska raba, vir: ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 30.4.2020 
- gospodarska javna infrastruktura: iObčina 
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3. STROKOVNE PODLAGE 
 
 
Strokovna rešitev je izdelana na podlagi prikaza stanja prostora, skladno z določbami Občinskega 
prostorskega načrta občine Žalec (Ur. l. RS, št. 64/2013). 
 
OPPN je nadalje izdelan na podlagi: 
- prikaza stanja prostora (v skladu s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS, 50/2008), 
- določil Prostorskega reda Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04), 
- določil Občinskega prostorskega načrta občine Žalec (Ur. l. RS, št. 64/2013), 
- strokovne podlage - urbanistična zasnova enote urejanja prostora ZA-3/2 (Urbanisti Gorazd Furman 

Oman s.p., št. pr. 229-2021, maj 2021) 
- geodetskega načrta 
- elaborat ekonomike (…….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zazidalna situacija iz urbanistična zasnove enote urejanja prostora ZA-3/2 (Urbanisti Gorazd Furman 
Oman s.p., št. pr. 229-2021, maj 2021)  
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4. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 
4.1 Odločba o CPVO 
 

A/ mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Vloženo Prejeto 
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja 
Savinje, Mariborska 88, 3000, Celje 

12.2.2021 5.3.2021 

2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 12.2.2021 2.3.2021 
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
12.2.2021 15.2. 2021 

4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova 3, 
3000 Celje 

12.2.2021 19.3.2021 

5. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 12.2.2021 12.3.2021 
6. Zavod za gozdove, OE Celje 12.2.2021 26.2.2021 

 
 

B/ odločba o izdelavi CPVO 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Vloženo Prejeto 
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana 
22.3.2021 11.8.2021 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si
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Številka: 35409-87/2021-2550-5
Datum: 11. 8. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 
158/20), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 
prvega odstavka 101.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 
61/06-ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 144. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UBP2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek 
celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za pripravo plana Občinski podrobni prostorski načrt 
ZA-3/2 Zabukovica v Občini Žalec, pripravljavcu plana Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 
3310 Žalec, ki jo po pooblastilu zastopa podjetje URBANISTI d. o. o., Gorazd Furman Oman s. 
p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, naslednjo

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja plana Občinski podrobni prostorski načrt ZA-3/2 
Zabukovica v Občini Žalec, pripravljavcu plana Občini Žalec, ni treba izvesti celovite 
presoje vplivov na okolje. 

2. Pripravljavcu plana, Občini Žalec, ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana v naravo na varovana območja za plan naveden pod prvo točko izreka te 
odločbe. 

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 
ministrstvo) je dne 22. 3. 2021 prejelo vlogo pooblaščenca Občine Žalec, podjetja URBANISTI 
d. o. o., Gorazd Furman Oman s. p., št. 218-2020, za izdajo odločbe o potrebnosti izdelave 
celovite presoje vplivov plana Občinski podrobni prostorski načrt ZA-3/2 Zabukovica v Občini 
Žalec (v nadaljevanju OPPN ZA-3/2 Žalec) na okolje. 

Vlogi je bila predložena in tekom postopka pridobljena naslednja dokumentacija, ki je bila 
podlaga za vodenje postopka in odločanje:

- Vloga št. 218-2020, URBANISTI, Gorazd Furman Oman s. p., 22. 3. 2021,
- Pooblastilo Občine Žalec št. 3503-0020/2020, 02. 02. 2021,
- Pobuda za izdelavo OPPN ZA-3/2 Žalec, M. Grosek, 7. 12. 2020,
- Sklep o začetku priprave OPPN ZA-3/2 št. 3503-0020/2020, 14. 1. 2021, Občina Žalec,
- Mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-40/2021/4, 2. 3. 2021,
- Konkretne smernice Direkcije RS za vode št. 35020-34/2021-2, 5. 3. 2021,
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- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3504-33/2021/2, 15. 2. 
2021,

- Mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije št. 4201-14/2021-2, 17. 2. 2021,
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 1-III-86/2-O-21/TKS, 19. 3. 2021,
- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-29/2021-4, 12. 3. 2021 in mnenje Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-21/NP-2968038, 11. 3. 2021,
- Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 3407-34/2021-2, 26. 2. 2021. 

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1) je treba v postopku priprave 
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu plan), katerega 
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se 
ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za 
plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, 
za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali 
če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem 
odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če 
ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje. 

Ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21. dneh, 
po določilu 110. člena v povezavi z 119. členom ZUreP-2, odloči ali je za plan ali njegovo 
spremembo, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20, v 
nadaljevanju Uredba). 

Ministrstvo je gradivo, ki je bilo predloženo preučilo in ugotovilo, da se s pripravo 
obravnavanega plana ne načrtuje poseg iz Uredbe iz Priloge 1 iz rubrike PVO1. Ministrstvo je v 
ugotovitvenem postopku ugotovilo, da za obravnavani plan ni treba izvesti presoje vplivov na 
okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 v povezavi z Uredbo, Prilogo 1 iz rubrike PVO1 (vrste 
posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna). Navedeno pomeni, da 
presoja vplivov na okolje ni potrebna, zato posledično tudi celovita presoja vplivov na okolje ni 
potrebna. 
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča, kjer je namenska raba določena SS – stanovanjske 
površine. S planom se namerava umestiti v prostor zemljišča za gradnjo dveh enostanovanjskih 
stavb, ki se bosta priključili na že obstoječo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo.
Glede na velikost posega ministrstvo ugotavlja, da ne gre za plan, s katerim bi se načrtoval 
poseg iz točke G Urbanizem in gradbeništvo iz rubrike PVO1. Ministrstvo ugotavlja, da gre za 
poseg, ki gledano v celoti ne presega 10 ha – posegi, namenjeni pretežno bivanju in 
spremljajočim dejavnostim (območja stanovanj) iz točke G.I.3, zato ta poseg ne zapade pod 
vrste posegov v okolje iz rubrike PP1. 

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) se celovita presoja 
vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, 
posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje, sami po sebi ali v 
povezavi z drugimi plani. 

Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami 
tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti 
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pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih 
sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09, v 
nadaljevanju Uredba o merilih). 

Nosilci urejanja prostora Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje z mnenjem Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Direkcija RS za vode, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS 
za varstvo narave v svojih mnenjih niso ocenili, da bi bilo potrebno za obravnavani plan izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje. 

Ministrstvo je v ugotovitvenem postopku upoštevalo tudi merila za ocenjevanje verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje in ugotovilo, da so značilnosti plana takšne, da s 
plani v neposredni soseščini tvori enovit poseg človeka v okolje in je zato potrebno upoštevati 
kumulativne značilnosti vplivov. Vsi ti kriteriji, ugotovljeni po merilih za ocenjevanje verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje, dajejo ministrstvu podlago, da ni uvedlo 
postopka celovite presoje vplivov na okolje, kot to izhaja iz prve točke izreka te odločbe. 

Ministrstvo je po pregledu predloženega gradiva ter na podlagi mnenj resorjev in meril iz 2. 
člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnost plana, značilnost vplivov ter pomen in 
ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da pri izvedbi obravnavanega plana 
verjetno ne bo prišlo do pomembnih vplivov na okolje. Skladno z zgoraj navedenim ministrstvo 
ocenjuje, da za obravnavani plan ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje skladno z 
določbami 40. člena ZVO-1, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te 
odločbe. 

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka 
te odločbe. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen 
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana, v roku 30 dni po vročitvi te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti. 

Postopek vodil:

Jernej Per   dr.  Metka Gorišek
podsekretar    državna sekretarka

Vročiti:
- Občina Žalec, glavna.pisarna@zalec.si 
- URBANISTI, Gorazd Furman Oman s. p., BIRO@URBANISTI.COM (Grudnova ulica 6, 

3000 Celje)
- URBANISTI D. O. O., BIRO@URBANISTI.COM (Grudnova ulica 6, 3000 Celje)

V vednost:
- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si 
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si 
- Zavod RS za varstvo narave, zrsvn.oece@zrsvn.si 
- Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si 
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si 

mailto:glavna.pisarna@zalec.si
mailto:BIRO@urbanisti.com
mailto:BIRO@urbanisti.com
mailto:gp.mk@gov.si
mailto:gp.drsv@gov.si
mailto:gp.mz@gov.si
mailto:zrsvn.oece@zrsvn.si
mailto:info@zzrs.si
mailto:zgs.tajnistvo@zgs.si
mailto:gp.mkgp@gov.si






Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-40/2021/4
Datum: 2. 3. 2021

Na podlagi poziva podjetja Urbanisti d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje (v nadaljevanju: 
Urbanisti d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO 

ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 
ZA DEL ENOTE URJENJA PROSTORA ZA-3/2 V OBČINI ŽALEC 

1. Podatki o vlogi

Podjetje Urbanisti d.o.o. je z vlogo, št. 218-2020 z dne 12. 2. 2021, prejeto dne 12. 2. 2021,
pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno 
dediščino za Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora ZA-3/2 v Občini 
Žalec (v nadaljevanju: OPPN del EUP ZA-3/2).

V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika, kjer je bilo objavljeno gradivo:
- Sklep o začetku postopka priprave OPPN za del EUP ZA-3/2, ki je bil objavljen v 

Uradnem listu RS št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021,
- Pobuda za izdelavo OPPN za del EUP ZA-3/2 – tekstualni in grafični del, izdelal

Urbanisti d.o.o. Celje, december 2020.

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline

2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju 
vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne 
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

Urbanisti d.o.o.

biro@urbanisti.com
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2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline

Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v 
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V 
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju:Uredba PVO), in 
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene 
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva 
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf.

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na arheološke ostaline.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace dr. Jelka Pirkovič
višja svetovalka II v. d. generalne direktorice

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
zemljiške operacije

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 65
F: 01 478 90 33
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si



Številka: 3504-33/2021/2
Datum: 15. 2. 2021

URBANISTI d.o.o.
Grudnova ulica 6
3000 Celje

Zadeva: Mnenje o OPPN za EUP ZA-3/2, ID 2240, v Občini Žalec
Zveza: vloga št. 218-2020 z dne 12. 2. 2021

Stranka, URBANISTI d.o.o., Celje, je 12. 2. 2021 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) zaprosila za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2 (v 
nadaljevanju: OPPN), ID 2240, na okolje, v Občini Žalec, in navedla, da sta sklep o začetku 
priprave OPPN in pobuda z zasnovo umestitve načrtovanih ureditev v prostor objavljena v 
spletnem odložišču na povezavi:
https://sovd.gov.si/app/public/#/download/gradivo-OPPN-Zabukovica-3-2?prej=85488

Po pregledu zgoraj navedene dokumentacije ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska 
ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne 
opredeljuje.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar Leon Ravnikar

vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Vročiti po elektronski pošti:
gorazd@urbanisti.com



 
Številka: 4201-14/2021-2  

Datum: 17. 02. 2021 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Direktorat za hrano in ribištvo 

Sektor za ribištvo 

Ga. Simona Dolinšek 

Dunajska cesta 22 

1000 Ljubljana 

 

 

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN za del enote urejanja 

prostora ZA-3/2 na okolje v Občini Žalec; ID 2240 

 

dne 15. 02. 2021 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli poziv  

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo k podaji  

mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2 na 

okolje v Občini Žalec, z vidika naše pristojnosti.  

Po pregledu digitalnega gradiva dostopnega na spletni povezavi 

https://sovd.gov.si/app/public/#/download/gradivo-OPPN-Zabukovica-3-2?prej=85488, katero 

vsebuje: 

- 292. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za del enote urejanja prostora ZA-3/2, 

- Pobuda za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja 

prostora ZA-3/2, 

- Grafični prikazi št. lista 1 – 4 (URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., Celje, december 

2020), 

ugotavljamo, da ureditveno območje predmetnega OPPN zajema zemljišča s parcelnimi 

številkami 40/8, 40/9, 40/5 in del 2130/16, vse k.o. Zabukovica, v občini Žalec. Območje OPPN 

je namenjeno za gradnjo dveh enostanovanjskih stavb. Stavbi se bosta priključili na že 

obstoječo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. 

Območje načrtovanega OPPN se ne nahaja ob in na območju varovalnega pasu površinskih 

vodotokov in vodnih teles. Glede na podane predvidene infrastrukturne ureditve, menimo da 

so ustrezne in iz vidika pristojnosti ZZRS za OPPN ni potrebno izvesti postopka presoje vplivov 

na okolje. Na OPPN ZA-3/2 v občini Žalec podajamo pozitivno mnenje. 

 

Pripravila:                                      Direktor: 

 

Tjaša Kodela, mag. geog.                                          Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet 

 

 
 
Podpisnik: TJAŠA KODELA 
Čas podpisa: 09:54:56 17.02.2021 
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

 
 
Podpisnik: RADO JAVORNIK 
Čas podpisa: 10:29:24 17.02.2021 
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

https://sovd.gov.si/app/public/#/download/gradivo-OPPN-Zabukovica-3-2?prej=85488
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Poslati: 

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

cesta 22, 1000 Ljubljana, v vednost po elektronski pošti: gp.mkgp@gov.si, 

- Občina Žalec, glavna.pisarna@zalec.si, v vednost po elektronski pošti, 

- URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., biro@urbanisti.com, v vednost po elektronski 

pošti, 

- ZZRS arhiv, tu. 

 

 

 

 

 

 

mailto:gp.mkgp@gov.si
mailto:glavna.pisarna@zalec.si
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Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 350-29/2021-4
Datum: 12. 3. 2021

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za OPPN v 
EUP ZA 3/2, Zabukovica, Občina Žalec

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na 
okolje za OPPN v EUP ZA 3/2, Zabukovica, Občina Žalec, s stališča pristojnosti 
varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:                                                                               dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                                vodja Sektorja za varovanje zdravja                  
višja svetovalka II                                                                         

Priloge: 
- mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-21 / 
NP – 2968038 z dne 11. 3. 2021.

Urbanisti, d.o.o.
Grudnova ulica 6
3000 Celje

E-pošta: biro@urbanisti.com 



OPPN v EUP MO PO 02 in MO PO 03, Ob razbremenilniku, Polzela _CPVO 

DZ21MZ_OPPN EUP ZA 3-2, zabukovica, Žalec_CPVO_2968038 NLZOH  Maribor 1/2 

 

 

 

Republika Slovenija Številka: 212b-09/1649-21 / NP – 2968038 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Povezava: 350-29/2021-2 

ga. Breda Kralj DANTE-212b-DZ21MZ_OPPN EUP ZA 3-2, Zabukovica, Žalec_CPVO_2968038 

Štefanova ul. 5 

1000  LJUBLJANA Maribor, 11.3.2021 

 

 

 

ZADEVA:  Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje:  

 OPPN v EUP ZA 3/2, Zabukovica, Občina Žalec 

 

Z dopisom št. 350-29/2021-2 ste nas 15.2.2021 zaprosili za strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših 

vplivov plana na okolje za OPPN v EUP ZA 3/2, v naselju Zabukovica v Občini Žalec s stališča naše 

pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.  

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po elektronski pošti:  

 Pobuda za izdelavo OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2, št: 218-2020, URBANISTI d.o.o. 

Celje, december 2020 (OPPN). 

 

Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17 

(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne 

smernice. Ker za konkretne smernice nismo bili pozvani v nadaljevanju podajamo samo mnenje o 

verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje. 

 

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja. 

 

Z OPPN je načrtovana izgradnja dveh (2) stanovanjskih stavb na parc. št: 40/8 in 40/9, ter ceste na parc. 

št: 40/5 in del 2130/16 vse v k.o. 992 Zabukovica. Parcele v velikosti okoli 2900 m2 ležijo na JV robu 

območja s podrobnejšo namensko rabo prostora (PNRP) z oznako (SS) – stanovanjske površine in delno 

mejijo na kmetijska zemljišča, zato ne pričakujemo pomembnih vplivov na okolje in obratno. 



OPPN v EUP ZA 3/2, Zabukovica, Žalec _CPVO 

DZ21MZ_OPPN EUP ZA 3-2, zabukovica, Žalec_CPVO_2968038 NLZOH  Maribor 2/2 

 

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije ocenjujemo, da za OPPN v EUP ZA 3/2, Zabukovica, 

Občina Žalec a s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni treba izvesti 

celovite presoje vplivov na okolje. 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad.  
 
  
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
  Vodja: 
 

  mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  

MATJAŽ ROTER Digitalno podpisal MATJAŽ ROTER 
Datum: 2021.03.11 11:51:41 +01'00'

EMIL ŽERJAL 
Preverjanje istovetnosti dokumenta: https://
www.nlzoh.si/istovetnost 
2021.03.11 12:43:28 +01'00'
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4.2. Konkretne smernice nosilcev urejanja prostora  
 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Datum vloge Datum izdaje 
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, 
Mariborska 88, 3000, Celje 

12.2.2021 5.3.2021 

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 
1000 Ljubljana 

12.2.2021 2.3.2021 

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana 

12.2.2021 1.4.2021 

4. KS Griže, Migojnice 6, 3302 Griže 12.2.2021 niso podali 
5. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 12.2.2021 12.4.2021 
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje 12.2.2021 15.3.2021 
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana 
12.2.2021 7.4.2021 

8. JKP Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec 12.2.2021 23.2.2021 
9. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 12.2.2021 18.2.2021 
10. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe 

Ul. Savinjske čete 5, Žalec 
12.2.2021 2.3.2021 

 
 
  







REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-36/2021-3 - DGZR
Datum: 02. 03. 2021

Na podlagi vloge Urbanisti, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, Celje, ki po 
pooblastilu zastopa Občino Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju vlagatelj), št. 
218-2020 z dne 12. 2. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
na podlagi 119. člena v povezavi s petim odstavkom 110. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke 
prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 
83/12 in 61/17-GZ) naslednje

SMERNICE
za izdelavo OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2

Vlagatelj je z vlogo, št. 218-2020 z dne 12. 2. 2021, ki smo jo prejeli 12. 2. 2021, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda 
smernice za izdelavo OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2. Vlagatelj je hkrati z vlogo do 
gradiva omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Pri pripravi OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2 je treba s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.

Pri pripravi OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2 je treba s področja varstva pred 
požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 



- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Urbanisti, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, Celje (biro@urbanisti.com).



DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

URBANISTI
Gorazd Furman Oman s.p.
Grudnova ulica 6
3000 Celje
biro@urbanisti.com

Številka: 35034-12/2021-2550-3
Datum: 01. 04. 2021 

Zadeva: Vloga za pridobitev konkretnih smernic za pripravo osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja 
prostora ZA-3/2 (ID: 2240) 

Zveza: Vaš dopis z dne 12. 2. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 40. in 119. člena v povezavi s petim odstavkom 110. 
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) 
izdaja 

KONKRETNE SMERNICE
ZA PRIPRAVO OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 

DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA ZA-3/2

1. Vloga pripravljavca prostorskega akta
Podjetje URBANISTI, Gorazd Furman Oman, s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, je po 
pooblastilu Župana Občine Žalec z dopisom z dne 12. 2. 2021 na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), 
posredovalo vlogo za pridobitev konkretnih smernic za pripravo osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2 (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN). Vlogi je bila priložena Pobuda za izdelavo OPPN in Sklep o začetku postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2 (Uradni list 
RS, št. 13/2021).

S predvidenim OPPN je načrtovana gradnja dveh enostanovanjskih stavb na delu območja 
enote urejanja prostora ZA-3/2 v naselju Zabukovica v Občini Žalec. Sočasno z gradnjo 
stanovanjskih objektov se načrtuje tudi ureditev ceste na zemljiščih s parc. št. 40/5 in 2130/16 – 
del, k.o. Zabukovica, ter ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture za ti dve 
stavbi.

Območje je z veljavnim prostorskim aktom, to je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013; v nadaljnjem besedilu: OPN) opredeljeno kot 
območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo prostora SS – stanovanjske površine. 

mailto:biro@


Za celotno območje EUP ZA-3/2 je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta.

2. Pravna podlaga
Postopek priprave OPPN je določen v 118. in 119. členu ZUreP-2. Iz 118. člena ZUreP-2 izhaja, 
da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za 
pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, 
ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej 
podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. 
člena ZUreP-2. Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

Postopek priprave OPPN, ki poteka skladno z določili ZUreP-2, se je začel s Sklepom o začetku 
postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora 
ZA-3/2 (Uradni list RS, št. 13/2021), ki je bil sprejet dne 14. 1. 2021 in objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 13/2021.
 
ZUreP-2 v 38. točki 3. člena določa podajo splošnih ter konkretnih smernic NUP. Splošne 
smernice pripravijo nosilci urejanja prostora vnaprej in so del državnega prostorskega reda, 
konkretne smernice pa se izdajo na zaprosilo pripravljavca prostorskega akta, kadar ta presodi, 
da mu splošne smernice ne zadoščajo, ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske 
ureditve ali območja urejanja.

Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega nosilca urejanja prostora za 
področje prostora, tako da 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.

Navedene vsebine so vsebovane v splošnih smernicah s področja razvoja poselitve in v 
veljavnih predpisih s področja urejanja prostora. Do objave splošnih smernic 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: 
»http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_
poselitve.pdf«.

Navodila ministrstva za postopek OPPN so objavljena na spletni strani na naslovu: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/Us
meritve_priprava_OPPN.pdf

3. Konkretne smernice za pripravo OPPN 
3.1. Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2
ZUreP-2 določa temeljna pravila urejanja prostora. Pri pripravi osnutka OPPN je treba 
upoštevati temeljna pravila urejanja prostora, še posebej pravila glede racionalne rabe prostora 
(20. člen), prepoznavnosti naselij in krajine (21. člen), urejanja prostora na območjih z 
omejitvami (22. člen) in pravila glede zagotavljanja zadostnih javnih površin v naseljih (29. člen). 
V gradivu osnutka OPPN naj bodo podane kratke utemeljitve glede upoštevanja navedenih 
temeljnih pravil. 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf


3.2. Upoštevanje pravil PRS
V skladu z 266. členom ZUreP-2 je po njegovi uveljavitvi ostala v veljavi Uredba o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: PRS). V 
skladu z 2. členom PRS se pravila za urejanje prostora uporabljajo med drugim tudi za pripravo 
poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov. Glede na namen OPPN ministrstvo 
meni, da so za njegovo pripravo relevantna predvsem naslednja pravila:

- pravila za načrtovanje območij stanovanj (32. člen);
- pravila za načrtovanje območij družbene infrastrukture (36. člen);
- pravila za načrtovanje grajene strukture  (87.- 94. člen);
- pravila za načrtovanje območij zelenih površin (95. člen);
- pravila za načrtovanje površin za mirujoči promet (97. člen);
- pravila za opremljanje zemljišč za gradnjo (100. člen).

Pripravljavec naj pri pripravi strokovnih podlag in osnutka OPPN upošteva navedena pravila. V 
obrazložitvi in utemeljitvi prostorskega akta, ki je del spremljajočega gradiva, je treba odločitve 
glede predvidenega urejanja območja ustrezno obrazložiti in utemeljiti v skladu z navedenimi 
členi PRS.

3.3. Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)
Vsak OPPN, pa tudi njegove spremembe in dopolnitve, mora biti izdelan skladno z ZUreP-2 in 
podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki določa vsebino, obliko in način priprave OPPN v 
skladu z ZUreP-2 še ni sprejet. Iz 301. člena ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do 
uveljavitve novega podzakonskega akta kot predpis iz tretjega odstavka 48. člena ZUreP-2 
uporablja Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Ta v 3. 
členu določa obvezno vsebino OPPN, v 17. členu vsebino tekstualnega dela OPPN in v 18. 
členu vsebino grafičnega dela OPPN. 

Iz vloge izhaja, da je predmet OPPN urejanje manjšega dela območja EUP ZA-3/2, za katero je 
v OPN predvideno urejanje z OPPN. Iz 2. člena pravilnika izhaja, da se podrobni načrt izdela za 
območje enote urejanja prostora ali za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja 
prostora, za katero je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu. 

V konkretnem primeru v OPN ni določeno, da se podrobni načrt lahko izdela za manjše 
območje znotraj EUP ZA-3/2. Iz priloge 2 – Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in 
PIP na območjih predvidenih OPPN, kjer so določene usmeritve za pripravo OPPN, za območje 
ZA-3/2 ni predvideno urejanje območja z delnimi OPPN ali po etapah.

Na območju, kjer je po določbah OPN predvidena izdelava OPPN, je sicer dopustno izdelati 
posamezne manjše OPPN, vendar morajo biti predhodno izdelane podrobnejše strokovne 
podlage za celotno območje. Torej, kadar se izkaže potreba po izdelavi OPPN za manjše 
območje znotraj OPPN, kot je predviden z OPN, se OPPN lahko izdela le v primeru, da so 
predhodno izdelane strokovne podlage z rešitvami za celotno območje OPPN in ne le za del 
območja. Pri tem je ključnega pomena predvsem celovito načrtovanje komunalnega opremljanja 
območja in omrežja prometne infrastrukture. Šele na podlagi takih celovitih rešitev je možno 
določiti manjše območje, za katerega se izdela t.i. delni OPPN. To dejansko pomeni tudi etapno 
izvajanje načrtovane celovite rešitve za celotno območje OPPN. 

Ministrstvo bo pri pregledu gradiva osnutka OPPN preverilo, ali je bil pravilnik ustrezno 
upoštevan. 



3.4.  Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti
V skladu s petim odstavkom 49. člena ZUreP-2 mora biti OPPN skladen z OPN. Pri pripravi 
osnutka OPPN mora občina navesti, kako spremembe sledijo določilom veljavnega OPN. 

V priloženi Pobudi za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote 
urejanja prostora ZA-3/2 je v točki 2 navedena utemeljitev skladnosti pobude z OPN in 
splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora. V skladu z OPN je za območje določena 
namenska raba prostora SS – stanovanjske površine. V prilogi 2 k Odloku o OPN so določene 
usmeritve oziroma PIP za urejanje območij, kjer so predvideni OPPN. V prilogi 1 k Odloku o 
OPN so določeni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri pripravi OPPN in sicer glede tipologije 
zazidave, dopustne izrabe, vrst objektov glede na namen in možnosti spremembe njihove 
namembnosti, glede vrst nezahtevnih in enostavnih objektov ter glede velikosti in oblikovanja 
objektov. 

Ministrstvo bo pri pregledu gradiva osnutka OPPN preverilo, ali je osnutek akta skladen z 
ZUreP-2 in s hierarhično nadrejenim prostorskim aktom, v konkretnem primeru z OPN.

3.5. Elaborat ekonomike kot obvezna strokovna podlaga za pripravo prostorskih aktov in 
spremljajoče gradivo prostorskega akta
V 62. členu ZUreP-2 so določene obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov. Kot 
obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN in OPPN se izdela elaborat ekonomike. V 
Uradnem list RS, št. 45/19, je bil objavljen Pravilnik o elaboratu ekonomike, ki podrobneje 
določa vsebino in obliko elaborata ekonomike. V primerih OPPN, kjer niso načrtovane 
prostorske ureditve ali posegi, ki bi imeli vpliv na družbeno in gospodarsko javno infrastrukturo, 
elaborata ekonomike ni treba izdelati

V skladu z 52. členom ZUreP-2 mora vsak prostorski izvedbeni akt imeti tudi spremljajoče 
gradivo prostorskega izvedbenega akta. To vsebuje:

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
- izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar zakon zahteva njihovo 

pripravo;
- podatke iz prikaza stanja prostora in druge podatke, na katerih temeljijo rešitve akta;
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta;
- konkretne smernice in mnenja, če so bila podana;
- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
- povzetek za javnost;
- okoljsko poročilo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je bilo izdelano.

Obveznost izdelave elaborata ekonomike izhaja iz 8. člena Sklepa o začetku postopka priprave 
OPPN. Ministrstvo bo pri pregledu gradiva osnutka OPPN preverilo, ali je bil pri pripravi OPPN 
izdelan elaborat ekonomike, kot obvezna podlaga za pripravo OPPN skladno s 65. členom 
ZUreP-2. 

4. Usmeritve za nadaljevanje postopka
Ministrstvo predlaga, naj pripravljavec osnutek OPPN pripravi tako, da bodo upoštevana 
temeljna pravila iz ZUreP-2, pravila PRS, določbe pravilnika o OPPN, in da bo zagotovljena 
skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti ter skladnost z ZUreP-2. Ministrstvo pripravljavcu akta 
nadalje predlaga, da v preambulo Odloka o OPPN doda sklic na drugo alinejo četrte točke 289. 
člena ZUreP-2, ki določa, da se do začetka uporabe storitev elektronskega poslovanja, ne glede 
na prvi odstavek 119. člena, v postopku priprave OPPN ne uporabljajo določbe 115. člena 
ZUreP-2, temveč občina sprejme OPPN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja nosilcev urejanja 



prostora in ko ministrstvo, pristojno za okolje ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na 
okolje sprejemljivi.

Pri odgovoru se sklicujete na številko dokumenta: 35034-12/2021-2550-3

S spoštovanjem,

Pripravil: Ana Vidmar
mag. Mojmir Prelog Vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje
Podsekretar

Vročiti - iz polja odprema(dodaj prejemnika)
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4.3. Prva menja nosilcev urejanja prostora 

Št. Nosilci urejanja prostora Datum vloge Datum izdaje 
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, 
Mariborska 88, 3000, Celje 

14.12.2021 24.12.2021 

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 
1000 Ljubljana 

14.12.2021 10.1.2022 

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana 

14.12.2021 4.1.2022 

4. KS Griže, Migojnice 6, 3302 Griže 14.12.2021 15.2.2022 
5. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 14.12.2021 26.1.2022 
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje 14.12.2021 13.1.2022 
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana 
14.12.2021 3.1.2022 

8. JKP Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec 14.12.2021 17.12.2021 
9. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 14.12.2021 6.1.2022 
10. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe 

Ul. Savinjske čete 5, Žalec 
14.12.2021 16.12.2021 







REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114
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Na podlagi vloge Urbanisti, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, Celje, ki po pooblastilu 
zastopa Občino Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju vlagatelj), št. 218/2020 z dne 
14. 12. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. 
člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 
61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 
49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) 
naslednje

MNENJE
k osnutku OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2

Vlagatelj je z vlogo, št. 218/2020 z dne 14. 12. 2021, ki smo jo prejeli 14. 12. 2021, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje 
k osnutku OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2. Vlagatelj je do gradiva omogočil 
elektronski dostop preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k osnutku OPPN za del enote urejanja prostora ZA-
3/2 izdaja pozitivno mnenje.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Urbanisti, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, Celje (biro@urbanisti.com).
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Številka: 35034-12/2021-2550-5
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Zadeva:   Mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote 
urejanja prostora ZA-3/2 (ID: 2240) 

Zveza: Vaš dopis z dne 14. 12. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 40. in 119. člena, v povezavi s četrtim odstavkom 
111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-
2), izdaja 

MNENJE K OSNUTKU 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA ZA-3/2 V OBČINI ŽALEC

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi četrtega odstavka 111. člena ZUreP-2 preverilo, 
kako so bile pri pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote 
urejanja prostora ZA-3/2 upoštevane usmeritve iz splošnih smernic oziroma predpisi s 
področja urejanja prostora in pri tem ugotovilo, da jih pripravljavec prostorskega akta ni v celoti 
upošteval. Ministrstvo je ugotovilo:

- da v gradivu osnutka OPPN niso podane kratke obrazložitve glede upoštevanja 
temeljnih pravil iz ZUreP-2 ter pravil iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije;

- da k osnutku OPPN ni priložen elaborat ekonomike, ki je obvezna strokovna podlaga za 
pripravo prostorskih aktov. 

O b r a z l o ž i t e v:

1. Vloga pripravljavca prostorskega akta
Podjetje URBANISTI, Gorazd Furman Oman, s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, je po 
pooblastilu Župana Občine Žalec z dopisom št. 218-2020 z dne 14. 12. 2021 na Ministrstvo za 
okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: 

mailto:gp.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/
mailto:biro@
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ministrstvo), posredovalo vlogo za pridobitev mnenja k osnutku Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN). S 
predvidenim OPPN je načrtovana gradnja dveh enostanovanjskih stavb na delu območja enote 
urejanja prostora ZA-3/2 v naselju Zabukovica v Občini Žalec. Sočasno z gradnjo stanovanjskih 
objektov se načrtuje tudi ureditev ceste na zemljiščih s parc. št. 40/5 in 2130/16 – del, k.o. 
Zabukovica, ter ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture za ti dve stavbi.

V skladu z določbami 53. in 289. člena ZUreP-2 je bilo gradivo prostorskega akta objavljeno na 
spletni strani občine. Ministrstvo je predlaganemu prostorskemu aktu dodelilo identifikacijsko 
številko 2240. 

2. Pravna podlaga
Postopek priprave OPPN je določen v 118. in 119. členu ZUreP-2. Iz 118. člena izhaja, da 
odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo 
OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na 
pobudi investitorja priprave OPPN. Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno 
uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

V postopku priprave OPPN je bil dne 14. 1. 2021 sprejet Sklep o začetku postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2 (Uradni list 
RS, št. 13/2021), ki je bil objavljen dne 29. 1. 2021, kar pomeni, da postopek poteka v skladu z 
določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-
2).

Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega nosilca urejanja prostora za 
področje prostora, tako da 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.

Navedene vsebine so vsebovane v Splošnih smernicah s področja razvoja poselitve (objavljene 
na spletni strani ministrstva) in v veljavnih predpisih s področja urejanja prostora. Do objave 
splošnih smernic na podlagi ZUreP-2 se smiselno uporabljajo Splošne smernice s področja 
razvoja poselitve, št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013, ki so objavljene na spletni strani 
ministrstva na naslovu: 
»http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_
poselitve.pdf«.

3. Ugotovitve glede upoštevanja splošnih smernic oziroma predpisov s področja 
prostora

Ministrstvo je na vlogo podjetja URBANISTI Gorazd Furman Oman, s.p., izdalo konkretne 
smernice za pripravo OPPN v dopisu št. 35034-12/2021 z dne 1. 4. 2021. V njih je opozorilo na:

- upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2,
- upoštevanje pravil PRS,
- upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2),
- obveznost upoštevanja skladnosti z nadrejenimi prostorskimi akti in
- obveznost izdelave elaborata ekonomike.
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3.1 Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2
Ministrstvo je v konkretnih smernicah navedlo, da je treba v obrazložitvi in utemeljitvi 
prostorskega akta, ki je del spremljajočega gradiva, podati kratke utemeljitve glede upoštevanja 
temeljnih pravil ZUreP-2. 

Ugotovitve in usmeritve:
Iz gradiva osnutka OPPN ni razvidno, da bi bile podane kratke obrazložitve glede upoštevanja 
temeljnih pravil iz ZUreP-2, zato je treba do faze predloga OPPN to dopolniti.

3.2 Upoštevanje pravil PRS
Ministrstvo je v konkretnih smernicah navedlo, da je treba v obrazložitvi in utemeljitvi 
prostorskega akta upoštevati pravila iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 
122/04 in 33/07 – ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: PRS). Glede na namen OPPN je ministrstvo 
menilo, da so za njegovo pripravo relevantna predvsem naslednja pravila:

- pravila za načrtovanje območij stanovanj (32. člen);
- pravila za načrtovanje območij družbene infrastrukture (36. člen);
- pravila za načrtovanje grajene strukture  (87.- 94. člen);
- pravila za načrtovanje območij zelenih površin (95. člen);
- pravila za načrtovanje površin za mirujoči promet (97. člen);
- pravila za opremljanje zemljišč za gradnjo (100. člen).

Ugotovitve in usmeritve:
V gradivu osnutka OPPN ni razvidno, da bi bilo obrazloženo upoštevanje navedenih pravil iz 
PRS, zato je treba do faze predloga OPPN gradivo s tem dopolniti.

3.3 Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)

Ministrstvo je v konkretnih smernicah navedlo, da mora biti OPPN izdelan skladno z zakonom in 
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Ta v 3. členu 
določa obvezno vsebino OPPN, v 17. členu vsebino tekstualnega dela OPPN in v 17. členu 
vsebino grafičnega dela OPPN. 

Ugotovitve:
Po preveritvi gradiva osnutka OPPN ministrstvo ugotavlja, da osnutek OPPN glede na 
načrtovane prostorske ureditve vsebuje vse s 15. členom pravilnika zahtevane vsebine. V 2. 
členu besedila odloka so navedene priloge prostorskega akta. V skladu z 52. členom ZUreP-2 
se priloge k prostorskemu aktu poimenuje »spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega 
akta«.

Ministrstvo je v konkretnih smernicah pripravljavca OPPN opozorilo, da je na območjih, kjer je 
po določbah OPN predvidena izdelava OPPN, sicer dopustno izdelati posamezne manjše 
OPPN, vendar morajo biti predhodno izdelane podrobnejše strokovne podlage za celotno 
območje urejanja z OPPN. Šele na podlagi celovitih rešitev je možno določiti manjše območje, 
za katerega se izdela t.i. delni OPPN. 

V gradivu osnutka OPPN je priložena strokovna podlaga – urbanistična zasnova urejanja 
prostora ZA-3/2. Iz nje je razvidno, da je bila izdelana prostorska analiza celotnega območja 
urejanja z OPPN, da so bila pri tem preverjena izhodišča iz OPN in da sta bili izdelani zazidalna 
zasnova ureditve območja ter zasnova gospodarske infrastrukture. Ministrstvo meni, da je bila s 
tem opravljena ustrezna strokovna preveritev celotnega območja, na podlagi katere je 
utemeljena odločitev za urejanje manjšega območja znotraj EUP ZA 3/2.
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3.4 Skladnost z nadrejenim prostorskim aktom
Iz 49. člena ZUreP-2 (razmerja in uporaba prostorskih aktov) izhaja, da mora biti OPPN skladen 
z OPN. Iz predloženega gradiva je razvidno, da se območje OPPN nahaja v enoti urejanja 
prostora ZA-3/2. V skladu z OPN Žalec je za območje določena namenska raba prostora SS – 
stanovanjske površine. V prilogi 1 k Odloku o OPN so določeni pogoji, ki jih je treba upoštevati 
pri pripravi OPPN in sicer glede tipologije zazidave, dopustne izrabe, vrst objektov glede na 
namen in možnosti spremembe njihove namembnosti, glede vrst nezahtevnih in enostavnih 
objektov ter glede velikosti in oblikovanja objektov. V prilogi 2 k Odloku o OPN so določene 
usmeritve oziroma PIP za urejanje območij, kjer so predvideni OPPN. 

Ugotovitve in usmeritve:
Ministrstvo ugotavlja, da je OPPN načeloma skladen z OPN, vendar pa je treba v gradivu 
skladnost z nadrejenim prostorskim aktom še ustrezno obrazložiti in utemeljiti. 

3.5 Elaborat ekonomike
Ministrstvo je v konkretnih smernicah pripravljavca OPPN opozorilo, da je treba v skladu s 65. 
členom ZUreP-2 skupaj s pripravo OPPN pripraviti elaborat ekonomike kot obvezno strokovno 
podlago, s katerim se v vseh fazah postopka preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih 
ureditev. V besedilu odloka je v 2. členu med prilogami sicer naveden tudi elaborat ekonomike, 
vendar ga v gradivu osnutka OPPN ni.

Ugotovitve:
Ministrstvo ugotavlja, da k osnutku OPPN elaborat ekonomike ni priložen. 

4. Usmeritve za nadaljevanje postopka
Ministrstvo pripravljavcu akta predlaga, naj v nadaljnjih fazah postopka odpravi ugotovljene 
pomanjkljivosti in ustrezno obrazloži upoštevanje temeljnih pravil urejanja prostora iz ZUreP-2 in 
pravil iz PRS. Izdelati je treba tudi elaborat ekonomike, ali obrazložiti in utemeljiti, če v skladu s 
predpisi morda ni potreben.

Ministrstvo predlaga tudi, da se v preambulo odloka doda sklic na drugo alinejo četrte točke 
289. člena ZUreP-2, ki določa, da se do začetka uporabe storitev elektronskega poslovanja, ne 
glede na prvi odstavek 119. člena v postopku priprave OPPN ne uporabljajo določbe 115. člena 
ZUreP-2, temveč občina sprejme OPPN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja nosilcev urejanja 
prostora in ko ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na 
okolje sprejemljivi.

S spoštovanjem.

Pripravil:
mag. Mojmir Prelog
Sekretar

Ana Vidmar
vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje

Poslati (po e-pošti):

- naslovniku
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4.4. Druga menja nosilcev urejanja prostora 
 
 

Št. Nosilci urejanja prostora Datum vloge Datum izdaje 
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, 
Mariborska 88, 3000, Celje 

  

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 
1000 Ljubljana 

  

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana 

  

4. KS Griže, Migojnice 6, 3302 Griže   
5. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje   
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje   
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana 
  

8. JKP Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec   
9. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje   
10. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe 

Ul. Savinjske čete 5, Žalec 
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5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV  
 
 
Izhodišče 
 
Območje OPPN zajema območje s s parcelnimi številkami 40/8, 40/9, 40/5 in del 2130/16 k.o. 
Zabukovica. 
 
V skladu z OPN je za območje pobude določena osnovna namenska raba kot SS – stanovanjske 
površine. Hkrati pa je za predmetno parcelo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. 
 
Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gradnja naslednjih stavb: 
- enostanovanjske stavbe (šifra 11100 v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje 
objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Ur.l. RS, št. 37/2018; v nadaljevanju: uredba) in sicer 
samostojne stanovanjske stavbe, 
– enostavnih in nezahtevni objektov, skladno s petim odstavkom 7. člena tega odloka. 
 
Upoštevanje temeljnih pravil urejanja prostora 
 
Pri pripravi OPPN so bila smiselno upoštevana temeljna pravila urejanja prostora na podlagi Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17, v nadaljevanju – ZUreP-2). Pri prostorskem 
načrtovanju dela obravnavanega naselja, ki je predmet OPPN se v skladu z 21. členom ZUreP-2 varuje 
podoba, merilo in krajinski okvir, hkrati pa se z zgoščevanjem in notranjim razvojem predvidi racionalna 
raba in boljša izkoriščenost prostora. Prostorski razvoj se prilagaja reliefnim oblikam, omrežjem 
vodotokov, smerem gospodarske javne infrastrukture ter smerem in konfiguraciji pozidave. V skladu s 
36. členom ZUreP-2 so za območje zasnovani prostorski izvedbeni pogoji, s katerimi se določa 
namembnost posegov v prostor, njihovo lego, velikost in oblikovanje, velikost gradbenih parcel, gradnja 
gospodarske javne infrastrukture ter drugi pogoji za izvajanje akta. 
 
Upoštevanje pravil Prostorskega reda Slovenije 
 
Pri pripravi OPPN so bila smiselno upoštevana pravila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 
122/04 in 33/07 – ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: PRS). Z načrtovanjem je v skladu z 32. členom PRS 
zagotovljena kvalitetna zasnova stanovanjske pozidave, ki bo zagotavljala primerno velike gostote 
zazidave. Pri načrtovanju grajene strukture so v skladu z 36. členom PRS na podlagi opredeljene 
namenske rabe določena enotna oblikovna in funkcionalna merila ter pogoji za urejanje prostora znotraj 
posamezne prostorske enot. V skladu z 88. členom PRS je določena tipologija zazidave in pogoji za 
njeno ohranjanje. Na podlagi 90. člena so določeni tudi višinski gabariti objektov. Za določanje tlorisnih 
velikosti stavb so v skladu z 91. členom določene stopnje izkoriščenosti zemljišč. 
 
Obrazložitev načrtovanih posegov 
 
Znotraj vsake gradbene parcele je dovoljena gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe etažnosti 
do največ K+P+M, pri čemer mora biti klet na zaledni strani popolnoma vkopana, kolenčni zid v mansardi 
pa ne presega višine 1,20 m. Nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega 
gabarita. Tlorisna velikost ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne 
sme presegati naslednje faktorje izkoriščenosti posamezne gradbene parcele: Fz (faktor zazidanosti) = 
0,4. Stavbe naj imajo praviloma podolgovat tloris v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2. Tloris je lahko tudi 
lomljen, vendar mora biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in podobne oblike). 
Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne smejo bistveno 
porušiti ostalih razmerij na fasadah. Na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi 
plastnicami. S prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja. 
Strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta, 
dopustne so dvokapnice v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami za enostavne in nezahtevne 
objekti in prizidke, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe 
so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine ter stolpici niso dovoljeni. Naklon streh je 
dovoljen v razponu od 30° do 45°, izjemoma tudi manjši z obveznim upoštevanjem prevladujočega 
naklona streh v naselju oziroma delu naselja. Strešna kritina je lahko opečne barve, sive, črne ali rjave 
barve. Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti 
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enako oblikovane. Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj 
praviloma sledi značilnemu oblikovanju frčad v okolici. Trapezne frčade niso dopustne. 
Oblikovanje stavb je lahko sodobno. Oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz funkcije objekta. 
 
Lega stavb ni posebej določena. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane odmike. 
Od sosednjih parcel mora biti stavba oddaljena najmanj 4.0 m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih 
ob predhodnem pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč.  
 
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko 
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v 
primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv. 
Dopustna je izvedba opornih zidov v višini do 1,00 metra, v primeru večjih višin pa je potrebno oporne 
zidove kaskadno zalomiti na način, da posamezna kaskada ne presega 1,00 metra. Oporne zidove je 
potrebno obvezno ozeleniti.  
 
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj parcele, namenjene gradnji legalno 
zgrajenih objektov in se lahko uporabljajo zgolj za namene osnovnega objekta in ne gre za samostojno 
rabo. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80 m okoli objekta, in sicer do roba parcele, namenjene 
gradnji, od roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 meter oziroma v skladu s pogoji 
upravljavca. Ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih 
komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje ne smejo presegati višine 
0,75 m. Dovoljena je tudi gradnja nadstreškov, ut in samostojnih garaž, bazenov in drugih nezahtevnih 
in enostavnih objektov, ki morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2,00 m, od javne ceste pa 
najmanj 4,00 metre ob pogoju, da je zagotovljena preglednost. Možni so tudi manjši odmiki od 
navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča oziroma upravljavca cest. 
Zaželena je gradnja v leseni ali montažni izvedbi iz lahkih materialov, razen temeljev ali temeljne plošče, 
ki se prilagodi geomehanskim razmeram. Lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materialov z 
osnovnim obstoječim objektom z namenom uskladitve z osnovnim objektom. Dimenzije drugih 
dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov morajo biti skladne z veljavno področno zakonodajo. 
Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane odmike. 
 
Za vsako gradbeno parcelo se zagotovi nov cestni priključek na obstoječo cesto JP 990931 Zabukovica 
vas – Zalokar. Upoštevati je potrebno, da mora biti priključevanje individualne dovozne ceste na 
občinsko cesto varno in pregledno. Zagotovljeno mora biti polje preglednosti v križišču z občinsko cesto 
v ravnini z dovozno cesto v ravnini. Cestni priključek na občinsko cesto je potrebno v zadostni širini 
protiprašno utrditi in asfaltirati, tlakovati ali drugače urediti v predpisani širini in dolžini, računano od roba 
vozišča ceste, tako da se material s parcele, dovozne poti in priključka ne nanaša na vozišče asfaltne 
ceste. Zavijalne radije je potrebno dimenzionirati na merodajno vozilo v skladu s Pravilnikom o cestnih 
priključkih. Znotraj vsake gradbene parcele je potrebno zagotoviti vsaj dve parkirni mesti.  
 
Območje se ustrezno komunalno opremi. 
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6. POVZETEK ZA JAVNOST 
 
 
Občina Žalec je na podlagi Zakona o urejanju prostora dne 14.1.2021 pristopila k izdelavi OPPN s 
sklepom, ki ga je sprejel župan. Sklep o začetku postopka priprave OPN je bil objavljen na spletni strani 
Občine Žalec in v Uradnem listu RS, št. 13/2021.  
 
Nadaljnji postopek priprave OPPN je potekal po naslednjem vrstnem redu: 

• Občina je na svoji spletni strani in uradnem glasilu objavila sklep o začetku postopka priprave 
OPPN, zraven pa priložila pobudo investitorja, 

• poziv za izdajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje je bil dne 12.2.2021 
poslan nosilcem urejanja prostora  

• pridobljene so bile konkretne smernice nosilcev urejanja prostora  
• pridobljena je bila odločba ministrstva, pristojnega za okolje, da v postopku ni potrebna 

izdelava celovite presoje vplivov prostorskega akta na okolje;   
• osnutek akta je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p., pod št. projekta 218-

2020, datum: november 2021;  
• osnutek je bil dne 14.12.2021 poslan nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve mnenj; 
• v zakonsko določenem roku so bila pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora ; 
• dopolnjen osnutek akta (za javno razgrnitev) je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman 

Oman s.p.,, pod št. projekta 218-2020, datum: februar 2022; 
• dne ………., številka:  ………….. je Občina objavila Javno naznanilo, s katerim je obvestila 

javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka akta;   
• Občina je javnost seznanila z dopolnjenim osnutkom akta v okviru javne razgrnitve, ki je 

potekala od vključno dne  ……… do vključno ………; 
• javna obravnava je bila izvedena dne ………….; 
• v času javne razgrnitve niso bile podane pripombe in predlogi; 
• predlog akta je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p.,, pod št. projekta 218-

2020, datum: ………  
• predlog akta je bil dne ………… poslan nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve 

mnenj 
• pridobljena so bila pozitivna mnenja vseh nosilcev  
• občinski svet Občine Žalec je na seji dne ……. sprejel OPPN, čemur je sledila objava v 

Uradnem listu RS, št. ………. 
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