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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  
SD OPN Hrastnik-1 

 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

OBČINE HRASTNIK 
 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Hrastnik – obrazložitev: 
 
K 1., 2. in 3. členu 
1. člen:  S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta Občine Hrastnik, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2016). 

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (v nadaljevanju: 
SD OPN Hrastnik-1) se sprejmejo po kratkem postopku izvedbe sprememb občinskega 
prostorskega načrta in se nanašajo na odpravo pomot tehnične narave in neskladja med 
posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine 
Hrastnik.  
Strateški del Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik se ne spreminja. 
2. člen:  SD OPN Hrastnik-1 vsebujejo tekstualni del in so izdelane ter se uporabljajo v 
tiskani in digitalni obliki.  
3. člen:  Priloge vsebujejo: 
1. Obrazložitev SD OPN Hrastnik-1 
 
Obrazložitev:  
Občinski svet Občine Hrastnik je z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Hrastnik, objavljenim v Uradnem vestniku Zasavja, št. 2/2016, sprejel Občinski prostorski 
načrt Občine Hrastnik (OPN Hrastnik). Strokovne službe Občine Hrastnik so v sodelovanju z 
Upravno enoto pri uporabi OPN Hrastnik v praksi (lokacijske informacije, informacije o 
urejanju prostora, izdaja gradbenih dovoljenj,…) ugotovile, da v izvedbenem delu OPN 
Hrastnik obstajajo pomote tehnične narave in neskladja med posameznimi določbami znotraj 
izvedbenega dela OPN Hrastnik.  
Pri pomotah tehnične narave gre za dejanske pomote (napake pri navedbi členov, oznak, 
besedila, podrobnejše namenske rabe prostora,…), s popravkom katerih se ne popravlja 
vsebinsko napačne odločitve in ne širi obstoječe norme, ampak se zagotavlja pravilnost v 
postopku priprave OPN Hrastnik zamišljenih in pripravljenih določil. Pri ugotovljenem 
neskladju med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela OPN Hrastnik, pa gre za  
napake nastale v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta in je mogoče te 
napake dokazati  iz spisa postopka. 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) v prvem odstavku 53a. člena določa, 
da se za namen odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela, 
kadar je to neskladje posledica očitnih napak, lahko izvedejo spremembe občinskega 
prostorskega načrta po kratkem postopku. Zakon v drugem odstavku definira očitne napake 
in sicer: Za očitne napake gre, kadar je objavljen občinski prostorski načrt oziroma njegov 
strateški ali izvedbeni del drugačen od tistega, ki je bil pripravljen v postopku njegove 
priprave in to izhaja iz spisa postopka. 
Na podlagi navedenega se je Občina Hrastnik odločila, da pristopi k izvedbi sprememb in 
dopolnitev izvedbenega dela OPN Hrastnik po kratkem postopku.  
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (v nadaljevanju: 
SD OPN Hrastnik-1) se nanašajo na celotno območje Občine Hrastnik in obsegajo odpravo: 
-  pomot tehnične narave in  
-  neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela OPN Hrastnik. 
Strateški del in ostale določbe izvedbenega dela OPN Hrastnik ostanejo nespremenjene. 
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Spremembe in dopolnitve so take narave, da ne terjajo sodelovanje nosilcev urejanja 
prostora in zaradi njih ni treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 
 
Kot je že navedeno postopek priprave poteka po kratkem postopku sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta, ki ga določa 53a. člen ZPNačrt. V kratkem postopku se 
občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem 
drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred 
sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 
15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo. 
Skladno z zakonodajo in predpisi mora biti prostorski akt izdelan v analogni – tiskani in 
digitalni obliki.  
 
K 4. členu 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
2/2016) se v drugem stavku točke 2.2 »Pomožne stavbe (3.4.3.7) – število, število etaž« 86. 
in 87. člena črta besedilo »(razen stavb)«. 
 
Obrazložitev: V 86. in 87. členu odloka je v točki 2.2 »Pomožne stavbe« potrebno odpraviti 
napako v besedilu drugega stavka tako, da se črta besedilo »(razen stavb)« in tako vzpostavi 
konsistentnost določila glede na njegov značaj in vsebino. 
 
K 5. členu 
V 108. členu se: 
- v tretjem stavku četrtega odstavka spremeni besedilo »v 121. členu« tako, da se glasi: 

»v 124. členu«.   
- v osmem odstavku spremeni besedilo »(111. -  120. člen)« tako, da se glasi: »(111. -  

123. člen)« 
- v devetem odstavku spremeni besedilo »v 121. členu« tako, da se glasi: »v 124. členu«. 
 
Obrazložitev: Popravi se napačna navedba členov v tekstualnem delu.  
 
K 6. členu 
V 112. členu (gospodarska stavba) se pri določbi Streha osnovnega kubusa stavbe besedilo 
prvega stavka spremeni tako, da se glasi: 
»Streha z naklonom - tip dvokapna streha, enokapna streha z naklonom do 20°, obe 
praviloma brez strešnih izzidkov ter frčad.« 
 
Obrazložitev: V 112. členu, ki določa podrobnejša merila in pogoje oblikovanja glavne stavbe 
tipa gospodarska stavba, je pri določilu Streha osnovnega kubusa stavbe, ki vsebuje merila 
in pogoje oblikovanja strehe stavbe, napačno navedeno besedilo glede naklona strehe z 
naklonom:  »Streha z naklonom – tip dvokapna streha, enokapna streha z naklonom 
najmanj 20° obe praviloma brez strešnih izzidkov ter frčad.«  Besedilo je potrebno popraviti 
tako, da pravilno glasi: »Streha z naklonom – tip dvokapna streha, enokapna streha z 
naklonom do 20°, obe praviloma brez strešnih izzidkov ter frčad.«  Iz spisa postopka 
priprave OPN namreč izhaja, da je pravilno slednje besedilo, kar utemeljujemo z naslednjim: 
 
V javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN, so bila podrobnejša merila in pogoji 
oblikovanja strehe glavne stavbe tipa gospodarska stavba vsebovani v 113. členu odloka – 
določilo 3.4.3.3 Streha stavbe.  

113. člen 
3.4.3.6.02   

gospodarska stavba 

Streha stavbe Streha z naklonom (3.4.3.3.01.) tip dvokapna streha, praviloma brez 
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3.4.3.3. strešnih izzidkov ter fičar je dovoljena na stavbah z širino do 15,0 m. 
Odstopanje naklona strehe je možno le s posebno utemeljitvijo. 
Stavbe, ki presegajo širino 15,0 lahko imajo streho oblikovano kot 
ravna streha (3.4.3.3.02) 

Izsek iz javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka 
 
Med javno razgrnitvijo je bila podana pripomba (št. 48) na 113. člen v točki 3.4.3.3. Streha 
stavbe, ki je bila obravnavana in do nje zavzeto stališče. 
 
pobudnik: št. pripombe: 48 

Povzetek pripombe: 

Predlagana je sprememba v 113. členu v točki streha stavbe 3.4.3.3. in sicer, da se pri 
tovrstnih objektih predvidi odstopanje naklona dvokapnih streh iz konstrukcijskih, 
funkcionalnih razlogov ter možnosti modernističnega oblikovanja objektov, kakor je 
predvideno pod točko osnovni kubus glavne stavbe. Točka – streha 3.4.3. naj se glasi: 

»Streha z naklonom (3.4.3.3.01) tip dvokapna streha, praviloma brez strešnih izzidkov ter 
frčad. Iz konstrukcijskih, funkcionalnih zasnov in modernističnega oblikovanja je možna tudi 
izvedba ravnih streh in dvokapnih streh z manjšimi nakloni.« 

Stališče do pripombe: 

Pripomba se sprejme ter se predlagano določilo smiselno vključi v vsebino 113. člena v točki 
3.4.3.3. 

 
Stališče je potrdil Občinski svet Občine Hrastnik na 26. seji  dne 13. 02. 2014 in sprejel odlok 
v prvi obravnavi, ki je v določilu z naslovom Streha osnovnega kubusa stavbe 112. člena 
(prej 113. člen) vseboval s pripombo predlagane in stališčem potrjene spremembe.  
 

112. člen 
3.4.3.6.02   

gospodarska stavba 

Streha osnovnega 
kubusa stavbe 
 

Streha z naklonom - tip dvokapna streha, enokapna streha z 
naklonom do 20° obe praviloma brez strešnih izzidkov ter 
frčad. Iz konstrukcijskih, funkcionalnih zasnov je dopustna tudi 
izvedba ravnih, stopničastih in ločenih streh ter kombinacija vseh tipov 
streh. 

Izsek iz odloka sprejetega v prvi obravnavi 
 
Enako besedilo »Streha z naklonom - tip dvokapna streha, enokapna streha z naklonom do 
20° obe praviloma brez strešnih izzidkov ter frčad.« je bilo navedeno tudi v predlogu odloka 
za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora. Na podlagi navedenega ugotavljamo, da gre 
za napako pri pripravi usklajenega predloga (napačna navedba besede do) in predlagamo 
popravek. 
 
K 7. členu 
Spremeni in dopolni se priloga 1 k odloku: specifikacija enot urejanja prostora  (EUP) iz 126. 
člena tako, da se: 
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1. pri EUP z oznako BO04 navedba naziva tipa GE v EUP »GE domačije v strnjenem vaškem 
okolju« spremeni tako, da glasi »GE domačije v odprtem vaškem okolju« 

 
Obrazložitev: 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 3 
 
V specifikaciji EUP je napačno naveden naziv tipa GE BO04 »GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju«. Navedba se skladno z opredeljenim tipom GE – vo, NRP A in grafičnim 
prikazom izvedbenega dela OPN nadomesti s pravilnim nazivom tipa GE vo - »GE domačije v 
odprtem vaškem okolju«. 
 
2. pri EUP z oznako BD25 v besedilu zadnjega stavka posebnih meril in pogojev navedba 

številke člena »36.« nadomesti z  »41.« 
 
Obrazložitev: V posebnih merilih in pogojih specifikacije EUP pri BD25 je napačno navedena 
številka člena odloka, ki vsebuje določila glede varovanje voda in vodnih virov. Le to določa 
41. člen odloka, zato je besedilo potrebno ustrezno popraviti. 
 
3. pri EUP z oznako CE02 navedba naziva tipa GE v EUP »GE domačije v odprtem prostoru« 

spremeni tako, da glasi »GE domačije v odprtem vaškem okolju« 
 
Obrazložitev: 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 4 
 
V specifikaciji EUP je napačno naveden naziv tipa GE CE02 »GE domačije v odprtem 
prostoru«. Navedba se skladno z opredeljenim tipom GE – vo, NRP A in grafičnim prikazom 
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izvedbenega dela OPN nadomesti s pravilnim nazivom tipa GE vo - »GE domačije v odprtem 
vaškem okolju«. 
 
4. črta specifikacija EUP z oznako CE15   
 
Obrazložitev: 

  
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 4 
 
EUP z oznako CE15 se je v fazi usklajevanja predloga OPN za pridobitev mnenja pripojila k 
EUP z oznako CE29, tako da v grafičnem prikazu izvedbenega dela sprejetega OPN EUP 
CE15 ne obstaja več. Tekstualni del je potrebno uskladiti z grafičnim, zato se specifikacija 
EUP z oznako CE15 iz priloge 1 k odloku črta.  
 
 
5. pri EUP z oznako CE29 besedilu posebnih meril in pogojev doda besedilo »Na območju 

Domačije Čeče 88 (EŠD 23963) naj se ohranja prostorski koncept - urbanistično tlorisna 
zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih stavb ter pojavnost (46., 47. člen). Na 
območju so dovoljena le vzdrževalna dela, nadomestne gradnje in rekonstrukcije v 
skladu z merili pristojne ZVKD.« 

 
Obrazložitev: V specifikaciji EUP se pri EUP CE29 doda besedilo posebnih meril in pogojev za 
varovanje kulturne dediščine, ki je bilo vsebovano v posebnih merilih in pogojih specifikacije 
EUP CE15 in se nanaša na območje Domačije Čeče 88 (EŠD 23963), locirano na prostoru 
pripojenem k CE29 (pred uskladitvijo samostojna EUP CE15, glej obrazložitev k prejšnji 
točki).  
 
6. pri EUP z oznako DH93 navedba oznake tipa GE »jsp« in naziva tipa/podtipa GE v EUP 

»GE javnega prostora, podtip: GE poslovilne stavbe« spremeni tako, da glasi navedba 
oznake tipa GE »jps« in naziva tipa/podtipa GE v EUP »GE javne stavbe, podtip: GE 
poslovilne stavbe« 

 
Obrazložitev: Napačno navedeno oznako tipa in naziv tipa/podtipa GE pri EUP DH93 je 
potrebno v specifikaciji EUP popraviti skladno z 89. členom odloka, ki za tip EUP GE javne 
stavbe, podtip GE poslovilne stavbe določa oznako »jps«. 
 
7. pri EUP z oznakama GO18 in GO22 v besedilu prvega stavka posebnih meril in pogojev 

številka člena »47.« nadomesti z »41.« 
 
Obrazložitev: V posebnih merilih in pogojih specifikacije EUP pri GO18 in GO22 je napačno 
navedena številka člena odloka, ki vsebuje določila glede varovanje voda in vodnih virov. Le 
to določa 41. člen odloka, zato je besedilo potrebno ustrezno popraviti. 
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8. pri EUP z oznako GO90 navedba oznake tipa GE »ph«, pnrp »SP« in naziva tipa GE v 
EUP »GE počitniške hiše« spremeni tako, da glasi navedba oznake tipa GE »od«, pnrp 
»A« in naziva tipa GE v EUP »GE domačije v odprtem prostoru« 

 
Obrazložitev: Glej obrazložitev pri 8. členu pod c)! 
 
9. pri EUP z oznakama HR72 in HR73 s tipom GE in namensko rabo uskladi naziv tipa GE v 

EUP tako, da glasi »GE domačije v strnjenem vaškem okolju« 
 
Obrazložitev: 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 8 
 
V specifikaciji EUP sta pri EUP HR72 in HR73 napačno navedena naziva tipa GE. Napačna 
navedba se skladno z opredeljenim tipom GE – vs, NRP SK in grafičnim prikazom 
izvedbenega dela OPN nadomesti s pravilnim nazivom tipa GE vs - »GE domačije v 
strnjenem vaškem okolju«. 
 
10. pri EUP z oznako HR93 pri pnrp doda NRP »ZD, E« in na koncu besedila posebnih meril 

in pogojev črta besedilo »OPPN Resnica S5«  
 
Obrazložitev:  
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 8 
 
Pri EUP HR93 je v specifikaciji EUP navedba podrobnejših namenskih rab prostora (pnrp) 
pomanjkljiva, saj niso naštete vse podrobnejše namenske rabe prostora, ki se nahajajo 
znotraj meje EUP. Navedbo pnrp je potrebno skladno z grafičnim prikazom izvedbenega dela 
OPN dopolniti z NRP ZD in E. Besedilo »OPPN Resnica S5« za zadnjim stavkom besedila 
posebnih meril in pogojev je bilo navedeno pomotoma, zato se črta.  
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11. pri EUP z oznako HR95 pri pnrp doda NRP »SB« 
 
Obrazložitev:  

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 7, 8 
 
Pri EUP HR95 je v specifikaciji EUP navedba podrobnejših namenskih rab prostora (pnrp) 
pomanjkljiva, saj niso naštete vse podrobnejše namenske rabe prostora, ki se nahajajo 
znotraj meje EUP. Navedbo pnrp je potrebno skladno z grafičnim prikazom izvedbenega dela 
OPN dopolniti z NRP SB. 
 
12. pri EUP z oznako HR99 navedba oznake tipa GE »jps« in naziva tipa/podtipa GE v EUP 

»GE javne stavbe, podtip: GE paviljonske javne stavbe« spremeni tako, da glasi navedba 
oznake tipa GE »jsp« in naziva tipa/podtipa GE v EUP »GE javne stavbe, podtip: GE 
paviljonske stavbe« 

 
Obrazložitev: V specifikaciji EUP se pri HR99 popravi napačna navedba oznake in naziva 
tipa/podtipa GE javne stavbe, ki skladno s 89. členom odloka pravilno glasita: oznaka tipa 
GE »jsp« in naziva tipa/podtipa GE v EUP »GE javne stavbe, podtip: GE paviljonske stavbe«. 
 
13. pri EUP z oznako HR107 naziv tipa GE v EUP »GE domačije v strnjenem vaškem okolju« 

uskladi s tipom GE in namensko rabo tako, da naziv tipa GE v EUP glasi »GE 
modernistične stanovanjske hiše« 

 
Obrazložitev:  

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 13 
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V specifikaciji EUP je napačno naveden naziv tipa GE HR107 »GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju«. Navedba se skladno z opredeljenim tipom GE – hm, NRP SS in grafičnim 
prikazom izvedbenega dela OPN nadomesti s pravilnim nazivom tipa GE hm - »GE 
modernistične stanovanjske hiše«. 
 
14. pri EUP z oznako HR129 pri pnrp črta NRP »SK«   
 
Obrazložitev:  

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 13 
 
Pri EUP HR129 je v specifikaciji EUP navedba podrobnejše namenske rabe prostora (pnrp) 
SK napačna in ni skladna z grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN. V navedbi pnrp je 
potrebno SK črtati. 
 
15. pri EUP z oznako HR140 navedba oznake tipa GE »zs« spremeni tako, da navedba 

oznake tipa GE glasi »zsr« 
 
Obrazložitev: V specifikaciji EUP se pri HR140 popravi napačna navedba oznake tipa GE 
zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport, ki 
skladno s 95. členom odloka pravilno glasi zsr. 
 
16. pri EUP z oznakami: HR143, HR156, HR157, HR158, HR159, HR160, HR161, HR168, 

HR169 in HR175 navedba naziva tipa/podtipa GE v EUP »GE javnega prostora, podtip: 
GE javnega parkirišča« dopolni tako, da glasi »GE središčnega javnega prostora, podtip: 
GE javnega parkirišča« 

 
Obrazložitev: V specifikaciji EUP se pri HR143, HR156, HR157, HR158, HR159, HR160, 
HR161, HR168, HR169 in HR175 dopolni napačna navedba naziva tipa/podtipa GE v EUP 
»GE javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča« tako, da se skladno s 101. členom 
odloka pravilno glasi »GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča«. 
 
17. pri EUP z oznako HR171 pri pnrp doda NRP »VC« in besedilu posebnih meril in pogojev 

doda besedilo »Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka.« 

 
Obrazložitev:  
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 8 
 
Pri EUP HR171 je v specifikaciji EUP navedba podrobnejših namenskih rab prostora (pnrp) 
pomanjkljiva, saj niso naštete vse podrobnejše namenske rabe prostora, ki se nahajajo 
znotraj meje EUP. Navedbo pnrp je potrebno skladno z grafičnim prikazom izvedbenega dela 
OPN dopolniti z VC.  
EUP HR171 se nahaja znotraj pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga (elaborat 
»ODMIK št. 1 od RP 2693 »KATEGORIZACIJA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA OBRATA 
HRASTNIK«, ki ga je izdelal RTH d.o.o). Posebna merila in pogoje je potrebno dopolniti z 
manjkajočim določilom glede varovanja mineralnih surovin: »Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.« 
 
18. pri EUP z oznako KO03 napačna navedba oznake tipa GE »od« in naziva tipa GE v EUP 

»GE domačije v odprtem prostoru« uskladi s pnrp in grafičnim prikazom izvedbenega 
dela OPN in spremeni tako, da glasi navedba oznake tipa GE »vo« in naziva tipa GE v 
EUP »GE domačije v odprtem vaškem okolju« 

 
Obrazložitev: 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 8 
 
Pri EUP KO03 sta v specifikaciji EUP napačno navedena  oznaka tipa GE »od« in naziv tipa 
GE »GE domačije v odprtem prostoru«. Navedbi se skladno z opredeljeno podrobnejšo 
namensko rabo prostora SK in grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN nadomestita s 
pravilno oznako tipa GE »vo« in nazivom tipa GE vo »GE domačije v odprtem vaškem 
okolju«. 
 
19. pri EUP z oznakama PL08 in PO39 v navedbi naziva podtipa GE v EUP črta besedilo 

»javne« 
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Obrazložitev: Pri EUP PL08 in PO39 se v specifikaciji popravi napačna navedba podtipa GE 
javne stavbe, ki skladno s 89. členom odloka pravilno glasi: GE javne stavbe, podtip: GE 
paviljonske stavbe. 
 
20. pri EUP z oznako PH10 navedba oznake tipa GE »pnp« spremeni tako, da glasi »ppn« 
 
Obrazložitev: Pri EUP PH10 se v specifikaciji popravi napačna navedba oznake tipa GE 
varovanje pogojev izvedbe OPPN, ki se skladno s 106. členom odloka pravilno glasi ppn. 
 
21. pri EUP z oznako ST08 navedba naziva tipa GE v EUP »GE domačije v odprtem vaškem 

okolju« spremeni tako, da glasi »GE domačije v strnjenem vaškem okolju« 
 
Obrazložitev:   

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 7 in 8 
 
Pri EUP ST08 je v specifikaciji EUP napačno naveden naziv tipa GE - GE domačije v odprtem 
vaškem okolju. Navedba se skladno z opredeljenim tipom GE vs, 87. členom odloka in 
grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN nadomesti s pravilnim nazivom tipa GE vs - GE 
domačije v strnjenem vaškem okolju. 
 
22. pri EUP z oznako SP20 napačna navedba oznake tipa GE »ph«, pnrp »SP« in naziva tipa 

GE v EUP »GE počitniške hiše« uskladi z grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN in 
spremeni tako, da glasi navedba oznake tipa GE »gp«, pnrp »IK« in naziva tipa GE v 
EUP »GE gospodarskega poslopja« ter doda besedilo posebnih meril in pogojev, ki glasi: 
»Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana 
lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in 
odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter zidanico domačije Šavna Peč 9 
(EDŠ 23551), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen)«  

 
23. pri EUP z oznako SP21 napačna navedba oznake tipa GE »ph«, pnrp »SP« in naziva tipa 

GE v EUP »GE počitniške hiše« uskladi z grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN in 
spremeni tako, da glasi navedba oznake tipa GE »gp«, pnrp »IK« in naziva tipa GE v 
EUP »GE gospodarskega poslopja« ter doda besedilo posebnih meril in pogojev, ki glasi: 
»Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana 
lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in 
odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter Kolmanovo zidanico (EDŠ 
23548), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen)« 

  
24. pri EUP z oznakama SP22  in SP 23 napačna navedba oznake tipa GE »ph«, pnrp »SP« 

in naziva tipa GE v EUP »GE počitniške hiše« uskladi z grafičnim prikazom izvedbenega 
dela OPN in spremeni tako, da glasi navedba oznake tipa GE »gp«, pnrp »IK« in naziva 
tipa GE v EUP »GE gospodarskega poslopja« ter doda besedilo posebnih meril in 
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pogojev, ki glasi: »Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 
7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino, v 
skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen)« 

 
Obrazložitev k 22., 23. in 24.:   

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 14 
 
Pri EUP z oznakami SP20, SP21, SP22 in SP23 so v specifikaciji EUP  napačno navedene 
specifikacije enot: tip GE - ph, pnrp - SP in naziv tipa GE v EUP - GE počitniške hiše. Prav 
tako niso navedena posebna merila in pogoji. Navedba specifikacij se uskladi z grafičnim 
prikazom izvedbenega dela OPN tako, da se nadomesti z ustreznimi specifikacijami enot, ki 
pravilno glasijo: tip GE - »gp«, pnrp - »IK« in naziv tipa GE v EUP - »GE gospodarskega 
poslopja«. Posamezni EUP se dodajo ustrezna merila in pogoji, ki se nanašajo na varovanje 
kulturne dediščine. Stavbam na SP20, SP21, SP22 in SP23  je bilo na podlagi zakonodaje in 
navodil ministrstva za izdelavo OPN pri izdelavi OPN izvzeto stavbno zemljišče. V fazi 
pridobivanja mnenj k predlogu OPN je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
negativnem mnenju (štev. 350-36/2006/17 z dne 23.9.2014) podalo mnenje, da pri 
predlogih 17-23 (SP20), 17-24 (SP21 in SP22) in 17-25 (SP23) izvzem stavbnega zemljišča ni 
smiseln. Na podlagi navedenega in glede na dejansko kmetijsko rabo stavb (stavba na SP20 
– dejanska raba: 1271401 drug kmetijski del stavbe, stavbe na SP21, SP22 in SP23 – 
dejanska raba: 1271302 vinska klet, zidanica; vir: GURS), se je v fazi usklajevanja predloga 
OPN za pridobitev pozitivnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
stavbam vrnilo stavno zemljišče in opredelilo EUP z namensko rabo prostora IK – površine z 
objekti za kmetijsko proizvodnjo in tipom GE – GE gospodarskega poslopja. 
 
25. pri EUP z oznako SP24 navedba naziva tipa GE v EUP »GE domačije v odprtem vaškem 

okolju« spremeni tako, da glasi »GE domačije v odprtem prostoru« 
 
Obrazložitev: 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 14 
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Pri EUP z oznako SP24 je v specifikaciji EUP napačno naveden naziv tipa GE v EUP – GE 
domačije v odprtem vaškem okolju. Tip GE »od«  skladno s 104. členom pravilno glasi »GE 
domačije v odprtem prostoru«. 
 
26. pri EUP z oznako TU54 napačna navedba oznake tipa GE »od«, pnrp »A« in naziva tipa 

GE v EUP »GE domačije v odprtem prostoru« uskladi z grafičnim prikazom izvedbenega 
dela OPN in spremeni tako, da glasi navedba oznake tipa GE »gp«, pnrp »IK« in naziva 
tipa GE v EUP »GE gospodarskega poslopja« 

 
Obrazložitev: 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 9 
 
Pri EUP z oznako TU54 so v specifikaciji EUP napačno navedene specifikacije enote: tip GE - 
od, pnrp - A in naziv tipa GE v EUP – GE domačije v odprtem prostoru. Navedba specifikacij 
se uskladi z grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN tako, da se nadomesti z ustreznimi 
specifikacijami enote, ki pravilno glasijo: tip GE - »gp«, pnrp - »IK« in naziv tipa GE v EUP - 
»GE gospodarskega poslopja«. Na EUP se nahaja stavba z dejansko rabo 1271302 vinska 
klet, zidanica (vir: GURS). 
 
27. pri EUP z oznakami BR21, CE21, CE22, CE49, DH41, GO03, GO05, GO12, GO13, GO31, 

GO45, GO64, GO71, HR17, HR37, HR174 in KA14 pri navedbi pnrp doda oznaka »PC« 

Obrazložitev: Pri EUP z oznakami BR21, CE21, CE22, CE49, DH41, GO03, GO05, GO12, 
GO13, GO31, GO45, GO64, GO71, HR17, HR37, HR174 in KA14 je v specifikaciji EUP 
navedba podrobnejših namenskih rab prostora (pnrp) pomanjkljiva, saj niso naštete vse 
podrobnejše namenske rabe prostora, ki se nahajajo znotraj meje EUP. Navedbo pnrp je 
potrebno skladno z grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN dopolniti z PC (površine cest).  
 
28. pri EUP z oznako BD31 pri pnrp oznaka »K« nadomesti s »K2« 
 
Obrazložitev: V specifikaciji EUP z oznako BD31 je pri pnrp navedena le osnovna namenska 
raba prostora »K« (kmetijsko zemljišče). Za potrebe uskladitve z grafičnim prikazom 
izvedbenega dela OPN je potrebno navesti podrobnejšo namensko rabo prostora  »K2« 
(drugo kmetijsko zemljišče). 
 
29. pri EUP z oznako BD33 pri pnrp črta oznaka »PC« 
 
Obrazložitev: V specifikaciji EUP z oznako BD33 je pri pnrp napačno navedena podrobnejša 
namenska raba prostora »PC«, saj se leta ne nahaja znotraj meje EUP. Za potrebe uskladitve 
z grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN je PC potrebno črtati. 
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30. pri EUP z oznako DH58 pri pnrp doda oznaka »VC« 
 
Obrazložitev:  Pri EUP z oznako DH58 je v specifikaciji EUP navedba podrobnejših namenskih 
rab prostora (pnrp) pomanjkljiva, saj niso naštete vse podrobnejše namenske rabe prostora, 
ki se nahajajo znotraj meje EUP. Navedbo pnrp je potrebno skladno z grafičnim prikazom 
izvedbenega dela OPN dopolniti z VC (vode).  
 
 
31. dodajo specifikacije EUP, ki so v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN prikazane z 

ustreznim tipom GE in namensko rabo prostora:  
oznaka 
EUP 

   naziv 
tipa/podtipa GE 
v EUP 

posebna merila in pogoji / OPPN  

 o
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se

lja
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Brdce 

BD35 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

Čeče 

CE61 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

CE62 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

CE63 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Na območju Domačije Čeče 88 (EŠD 23963) naj se ohranja prostorski koncept - 
urbanistično tlorisna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih stavb ter 
pojavnost (46., 47. člen). Na območju so dovoljena le vzdrževalna dela, 
nadomestne gradnje in rekonstrukcije v skladu z merili pristojne ZVKD. 

Dol pri Hrastniku 

DH106 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH107 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

Hrastnik 

HR186 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR187 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

 

HR188 zsr ZS GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, rekreacijo 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 
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in šport 

Kovk 

KO28 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO29 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO30 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošne merila iz 41. člena odloka. 

Krnice 

KN38 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošne merila iz 41. člena odloka. 

Marno 

MA32 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Ščiti in varuje se naselbinska kulturna dediščin zaseleka Zgornje Marno (EDŠ 
27042) - značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in 
odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.  Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. 
člena odloka. 

Podkraj 

PO56 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. 

PO57 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. 

Šavna peč 

SP25 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 
7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos 
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in 
okoliško krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 10 (EDŠ 23627), v 
skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen)«. 

SP26 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 
7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos 
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in 
okoliško krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 9 (EDŠ 22938), v skladu 
z merili varovane dediščine (46., 47. člen)«. 

SP27 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 
7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos 
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in 
okoliško krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 7 (EDŠ 23549), v skladu 
z merili varovane dediščine (46., 47. člen)«. 

SP28 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 
7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos 
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in 
okoliško krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 3 (EDŠ 23626) in 
kozolec domačije Šavna peč 8 (EDŠ 22939), v skladu z merili varovane 
dediščine (46., 47. člen)«. 

Turje 



15 
 

TU55 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošna merila iz 41. člena odloka. 

TU56 gp IK GE gospodarskega 
poslopja  

TU57 gp IK GE gospodarskega 
poslopja  

 
Obrazložitev: V specifikaciji EUP niso navedene EUP, ki so z oznako, ustreznim tipom GE in 
namensko rabo prikazane v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN: BD35, CE61, CE62, 
CE63, DH106, DH107, HR186, HR187, KO28, KO29, KO30, KN38, MA32, PO56, PO57, SP25, 
SP26, SP27, SP28, TU55, TU56, TU57. Tekstualni del OPN mora biti usklajen z grafičnim 
prikazom izvedbenega dela OPN, zato je potrebno Prilogo 1 dopolniti z ustreznimi 
specifikacijami za navedene manjkajoče EUP, vključno s posebnimi merili in pogoji, ki veljajo 
zanje.  
 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 10 
 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 4 
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 4 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 4 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 9 
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 9 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 8 
 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 13 
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Obrazložitev k EUP HR188 se nahaja pri obrazložitvi k 8. člen/e) 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 8 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 14 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 9 
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 9 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 9 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 14 
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 14 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 14 
 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 14 
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 10 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 10 
 
 
32. dodajo specifikacije podenot EUP-KGV2, ki so v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN 

prikazane s tipom GE agr - površine aglomeracij kmetijskih zemljišč zaraščenih z gozdom  
 
Podenote 
EUP – KGV: 

površine 
agromeliora
cij 
kmetijskih 
zemljišč 
zaraščenih z 
gozdom 

KGV2-OH229, 
KGV2-OH230, 
KGV2-0H231, 
KGV2-0H232 

 

agr  

 
Obrazložitev: V specifikaciji EUP niso navedene vse podenote EUP-KGV površine 
agromelioracij kmetijskih zemljišč zaraščenih z gozdom, ki so bile določene v postopku 
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priprave OPN v fazi usklajevanja predloga z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. V specifikaciji EUP niso navedene naslednje podenote, ki so določene v grafičnem 
prikazu izvedbenega dela OPN in so prikazane pri podenoti KGV2 z oznako agr: KGV2-
OH229, KGV2-OH230, KGV2-OH231 in KGV2-OH232. Tekstualni del OPN mora biti usklajen z 
grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN, zato je potrebno Prilogo 1 dopolniti z ustreznimi 
specifikacijami za navedene manjkajoče podenote EUP-KGV. 
 

 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 7 
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 7, 8 
 
 

 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 7, 8 
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 13 
 
K 8. členu 
Grafični prikaz izvedbenega dela OPN se s tekstualnim delom uskladi tako, da se: 
a) na karti 15 pri EUP GO21, GO22 in GO28 upošteva  podrobnejša namenska raba prostora 
SP ter pri EUP GO22 upošteva oznaka tipa GE ph; 
 
Obrazložitev k 8. člen/a): 
Uskladi se grafični prikaz izvedbenega dela OPN s tekstualnim delom - prilogo 1 k odloku: 
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) tako, da se na karti 15 pri EUP GO21, GO22 in  
GO28 upošteva podrobnejša namenska raba prostora SP in pri EUP GO22 oznaka tipa GE ph. 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 15 
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 15 
 
SPREJET OPN GO21 GO22 GO28 
Priloga 1 k odloku: 
specifikacija EUP 

SP: GO21. ph SP: GO22. ph SP: GO28.ph 

Grafični prikaz izv. 
dela OPN 

A:  GO21.ph A: GO22.od A:  GO28.ph 

 
Pri EUP GO21, GO22 in GO28 grafični prikaz izvedbenega dela OPN ni usklajen s tekstualnim 
delom - prilogo 1 k odloku: specifikacija enot urejanja prostora. Napačno je prikazana 
podrobnejša namenska raba prostora in tip GE. Predlaga se uskladitev grafičnega prikaza 
izvedbenega dela s tekstualnim delom OPN tako, da se na karti 15 pri navedenih EUP 
upošteva v prilogi 1 določeno podrobnejšo namensko rabo prostora SP in tip GE ph (GE 
počitniške hiše), kar je utemeljeno z argumenti iz spisa postopka priprave OPN: 
 

GO21.ph Ap 

GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO22.ph Ap 

GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošne merila iz 47. člena odloka. 

GO28.ph Ap 

GE                          
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

Izsek iz Priloge1 k odloku v prvi obravnavi na Občinskem svetu (februar 2014): 
 
GO21 ph SP GE                      

počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila 
iz 41. člena odloka. 

GO22 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila 
iz 47. člena odloka. 

GO28 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila 
iz 41. člena odloka. 

Izsek iz Priloge1 k odloku v drugi obravnavi in sprejemu na Občinskem svetu (februar 2016): 
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GO21, GO22 in GO28 predstavljajo enote urejanja prostora na katerih so zgrajene počitniške 
hiše, ki so imele v predlogu OPN opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora  Ap: 
površine razpršene poselitve – počitniška raba. NRP Ap je bila, na podlagi zahteve iz 
negativnega mnenja Ministrstva za infrastrukturo in prostor pod štev. 35016-18/2008-
MOP/62 z dne 23.6.2014, v fazi usklajevanja za pridobitev pozitivnega mnenja spremenjena 
v podrobnejšo namensko rabo SP. Ministrstvo je v mnenju zapisalo, da se za počitniške hiše, 
ki so prepoznane kot »razloženo počitniško naselje« v podrobnejši namenski rabi prostora 
določi podrobnejšo namensko rabo SP. Ti popravki podrobnejše namenske rabe prostora so 
razvidni iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN predlog april 2015, vendar ne v primeru 
GO21, GO22 in GO28, pri katerih je očitno prišlo do napake. Popravki so se pravilno izvedli le 
v tekstualnem delu OPN – prilogi 1 k odloku (specifikacija enot urejanja prostora), v 
grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN pa se popravki niso ustrezno izvedli.  
 
 
Grafični prikaz izvedbenega dela OPN se s tekstualnim delom uskladi tako, da se: 
b) na karti 15 pri EUP GO54 s podrobnejšo namensko rabo SP upošteva oznaka tipa GE ph; 
 
Obrazložitev k 8. člen/b): 
Uskladi se grafični prikaz izvedbenega dela OPN s tekstualnim delom - prilogo 1 k odloku: 
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) tako, da se na karti 15 pri EUP GO54 upošteva 
oznaka tipa GE ph. 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 15 
 
Pri EUP GO54 grafični prikaz izvedbenega dela OPN ni usklajen s tekstualnim delom - prilogo 
1 k odloku: specifikacija enot urejanja prostora. Napačno je prikazan tip GE. Predlaga se 
popravek oz. uskladitev grafičnega prikaza izvedbenega dela s tekstualnim delom OPN tako, 
da se na karti 15 pri navedeni EUP upošteva tip GE ph (GE počitniške hiše), ki ustreza 
opredeljeni podrobnejši namenski rabo SP – površine počitniških hiš.  
 
Grafični prikaz izvedbenega dela OPN se s tekstualnim delom uskladi tako, da se: 
c) na karti 15 pri EUP GO90 s tipom GE od upošteva podrobnejša namenska raba prostora A; 
 
Obrazložitev k 8. člen/c): 
Uskladi se grafični prikaz izvedbenega dela OPN tako, da se na karti 15 pri EUP GO90 s tipom 
GE od upošteva podrobnejša namenska raba prostora A.  
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Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 15 
 
Pri EUP GO90 je v tekstualnem delu - prilogi 1 k odloku: specifikacija enot urejanja prostora 
kot tudi v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN napaka. V prilogi 1 so navedene napačne 
specifikacije EUP GO90, in sicer tip EUP: ph, pnrp: SP in naziv tipa GE: GE počitniške hiše. V 
grafičnem prikazu je napačno prikazana podrobnejša namenska raba SP – površine 
počitniških hiš. Iz spisa postopka je razvidno, da je v fazi izdelave predloga OPN prišlo do 
napake, kar utemeljujemo z naslednjim.  
 
Na EUP GO90 je na podlagi gradbenega dovoljenja zgrajena stanovanjska hiša. V fazi javne 
razgrnitve je bila dana pripomba (št. 51) na zaris meje in opredelitev tipa  oz. namembnosti 
enote urejanja prostora GO90, ki je bila v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN 
opredeljena z namensko rabo Ap: površine razpršene poselitve – počitniška raba in tipom GE 
ph – GE počitniške hiše. Do pripombe je bilo zavzeto naslednje stališče: »Pripomba se 
sprejme. Meja območja EUP z oznako GO90.ph se uskladi s stanjem v prostoru ter opredeli 
kot GE s hišo na podeželju.« Stališče je potrdil Občinski svet Občine Hrastnik. Ob 
upoštevanju sprejetih stališč je bil pripravljen predlog OPN, v katerem je bil pri EUP GO90 v 
prilogi 1 k odloku in v grafičnem prikazu pravilno opredeljen tip GE od – GE domačije v 
odprtem prostoru. Napačno se je ohranila podrobnejša namenska raba prostora Ap, saj bi 
glede na tip GE od morala biti A. Namenska raba prostora ni bila pravilno popravljena glede 
na sprejeto stališče na OS.  
 

GO90.od Ap 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošne merila iz 41. člena odloka. 

Izsek iz priloge 1 k odloku – predlog OPN 
 
V fazi usklajevanja za pridobitev pozitivnega mnenja Ministrstva za infrastrukturo in prostor 
je bila podrobnejša namenska raba Ap na celotnem območju prostorskega načrta, na podlagi 
zahteve iz negativnega mnenja pod štev. 35016-18/2008-MOP/62 z dne 23.6.2014, 
spremenjena v podrobnejšo namensko rabo SP. Tudi pri EUP GO90 je bila NRP Ap 
spremenjena v SP, kljub tipu GE od. Tip od - GE domačije v odprtem prostoru je opredeljen 
izključno na podrobnejši namenski rabi prostora A (površine razpršene poselitve). 
 
Na podlagi navedenega se predlaga odprava napake tako, da se: 
- v prilogi 1 k odloku: specifikacija enot urejanja prostora (EUP) navedba oznake tipa GE 
»ph«, pnrp »SP« in naziva tipa GE v EUP »GE počitniške hiše« spremeni tako, da glasi 
navedba oznake tipa GE »od«, pnrp »A« in naziva tipa GE v EUP »GE domačije v odprtem 
prostoru«  



28 
 

- uskladi grafični prikaz izvedbenega dela OPN tako, da se pri EUP GO90 (karta 223 in 224 - 
list 15) s tipom GE od, upošteva podrobnejša namenska raba prostora A – površine 
razpršene poselitve. 
 
Grafični prikaz izvedbenega dela OPN se s tekstualnim delom uskladi tako, da se: 
d) na karti 08 upošteva, da so površine z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora 
CU, na parc. št. 1604/7, 1604/8, 1605/2, 1605/5, 1605/6, 1607/2, 1607/10, 1607/11 (del) in 
1607/12, vse k.o. 1856-Dol pri Hrastniku, znotraj EUP HR97; 
 
Obrazložitev k 8. člen/d): 
Uskladi se grafični prikaz izvedbenega dela OPN s prikazom stanja prostora in tekstualnim 
delom OPN tako, da se na karti 08 upošteva, da se površine z opredeljeno podrobnejšo 
namensko rabo prostora CU na parc. št. 1604/7, 1604/8, 1605/2, 1605/5 1605/6, 1607/2, 
1607/10, 1607/11 (del) in 1607/12, vse k.o. 1856-Dol pri Hrastniku, nahajajo znotraj EUP 
HR97 in ne znotraj KGV1.  
 

 

Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 8 s prikazom območja 
 
Del območja stavbnih zemljišč z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora CU 
(osrednja območja centralnih dejavnosti) je v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN 
napačno vključen v EUP KGV1 (EUP odprtega prostora kmetijskih, gozdnih in vodnih 
zemljišč). Iz grafičnega dela prikaza stanja prostora (karta 4: Meja območja prostorskega 
akta - prikazuje meje območij veljavnih podrobnih izvedbenih aktov občine) in tekstualnega 
dela OPN (Prehodne in končne določbe Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Hrastnik - 129. člen, ki ureja veljavnost prostorskih aktov) je razvidno, da površine z 
opredeljeno namensko rabo CU na parc. št.: 1604/7, 1604/8, 1605/2, 1605/5 1605/6, 
1607/2, 1607/10, 1607/11 (del) in 1607/12, vse k.o. Dol pri Hrastniku, spadajo v EUP HR97. 
EUP HR97 obsega območje na katerem na podlagi navedenega 129. člena ostaja v veljavi 
Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku ob Bobnu. Napako je potrebno 
odpraviti. 
Predlaga se, da se v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN (karta 223 in 224 - list 08) 
upošteva, da se površine z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora CU na parc. št. 
1604/7, 1604/8, 1605/2, 1605/5 1605/6, 1607/2, 1607/10, 1607/11 (del) in 1607/12, vse 
k.o. Dol pri Hrastniku, nahajajo znotraj EUP HR97. 
 
Grafični prikaz izvedbenega dela OPN se s tekstualnim delom uskladi tako, da se: 
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e) na karti 08 upošteva, da so površine stavbnih zemljišč z opredeljeno podrobnejšo 
namensko rabo prostora ZS, na parc. št. 1597/45, parc. št. 1597/42 (del) in parc. št. 
1597/40 (del), vse k.o. 1856-Dol pri Hrastniku, znotraj EUP z oznako HR188 s  tipom GE zsr; 
 
Obrazložitev k 7. člen/31 (za EUP HR188) in 8. člen/e): 
Uskladi se grafični prikaz izvedbenega dela OPN tako, da se upošteva, da se  na karti 08 
prikazane površine stavbnih zemljišč, s parc. št. 1597/45, parc. št. 1597/42 (del) in parc. št. 
1597/40 (del), vse k.o. 1856-Dol pri Hrastniku, z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo 
prostora ZS, nahajajo znotraj EUP z oznako HR188 in tipom GE zsr.  
 
 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 8  
 
Območje stavbnih zemljišč z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora ZS – površine 
za oddih, rekreacijo in šport,  na parc. št.: 1597/45, 1597/40 (del) in 1597/42 (del), vse k.o. 
1856-Dol pri Hrastniku, se v grafičnem prikazu izvedbenega dela (list 8) nahajajo znotraj EUP 
KGV1 (EUP odprtega prostora kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč), kar je napačno. 
Površine podrobnejše namenske rabe ZS namreč spadajo v območje stavbnih zemljišč, s 
podrobnejšo namensko rabo območja zelenih površin, in sicer površine za oddih, rekreacijo 
in šport. Navedenem območju je, glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora 
ZS, potrebno dodeliti samostojno EUP z oznako HR (nova enota znotraj naselja Hrastnik) in 
tipom GE zsr, ki ustreza opredeljeni namenski rabi.  
Na podlagi navedenega se predlaga odprava napake tako, da se: 
- priloga 1 k odloku dopolni z EUP z oznako HR188;   
V rubrikah se navedejo: oznaka tipa GE: zsr, pnrp: ZS in naziv tipa /podtipa GE v EUP: GE 
zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport ter 
posebna merila in pogoji; 
- grafični prikaz izvedbenega dela OPN (karta 223 in 224 - list 8) uskladi tako, da se 
upošteva, da se površina opredeljena s podrobnejšo namensko rabo ZS, ki predstavlja 
zemljišča s parcelami št.: 1597/45, 1597/40 (del) in 1597/42 (del), vse k.o. 1856-Dol pri 
Hrastniku, nahaja v EUP z oznako HR188 in s tipom GE zsr. 
 
 
Grafični prikaz izvedbenega dela OPN se s tekstualnim delom uskladi tako, da se: 
f) na karti 09 pri EUP DH93 upošteva oznaka podtipa GE jps. 
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Obrazložitev k 8. člen/f): 
Uskladi se grafični prikaz izvedbenega dela OPN s tekstualnim delom tako, da se na karti 09 
pri EUP DH93 upošteva pravilna oznake podtipa GE poslovilne stavbe - »jps«. 
 

 
Izsek iz grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, karta 223 - list 9  
 
V grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN je prikazana oznaka podtipa GE »jsp« pri EUP 
DH93  napačna  in ni usklajena s tekstualnim delom. Skladno z 89. členom odloka (jps - GE 
poslovilne stavbe) je pravilna oznaka podtipa GE jps. 
 
8. člen/drugi odstavek 
Grafični prikaz izvedbenega dela OPN z upoštevanimi uskladitvami iz prvega odstavka tega 
člena se izvede ob naslednjih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta 
Občine Hrastnik. 
Obrazložitev: 
Predlaga se, da se v kratkem postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta. Občine Hrastnik grafični prikaz izvedbenega dela OPN ne spreminja, temveč se pri 
uporabi v praksi upoštevajo v prvem odstavku 8. člena predlagane uskladitve. Izris 
grafičnega prikaza izvedbenega dela OPN, za vse obravnavane uskladitve, se izvede ob 
naslednjih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik.  
 
K 9. členu 
Priloga 1 k odloku iz 126. člena (specifikacija EUP) se nadomesti z novo prilogo 1, ki vsebuje 
s tem odlokom sprejete spremembe in dopolnitve. 
 
Obrazložitev: 
Zaradi lažje uporabe OPN Hrastnik in obravnavanih sprememb in dopolnitev po njihovi 
uveljavitvi v praksi se predlaga, da se priloga 1 k odloku iz 126. člena (specifikacija EUP) 
OPN Hrastnik nadomesti z novo prilogo 1, ki bo vsebovala vse s tem odlokom sprejete 
spremembe in dopolnitve. 
 
K 10. členu 
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.  
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Obrazložitev: 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik 
se po sprejemu na Občinskem svetu Občine Hrastnik objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
prične veljati trideseti dan po objavi. 
Na podlagi petega odstavka 53a. člena ZPNačrt mora občina, ki je izvedla spremembe 
občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, o tem v sedmih dneh po njihovem 
sprejemu obvesti ministrstvo in vse državne nosilce urejanja prostora. 
Občina Hrastnik bo v sedmih dneh po sprejemu sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik na 
občinskem svetu o tem obvestila Ministrstvo za okolje in prostor in vse državne nosilce 
urejanja prostora. 
 
 
 

Oddelek za prostor, okolje 
in gospodarske javne službe 


