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OPN Občine Zreče – SD 3 – dopolnjen osnutek; Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov

1 UVOD
Občina Zreče je na osnovi ZPNačrt (Ur. list RS, štev. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09, 80/2010ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO) v letu 2015 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Zreče, v
letu 2016 njegov popravek in letu 2018 spremembe in dopolnitve.
Ker občina pripravlja nove spremembe in dopolnitve OPN mora pri njegovi pripravi upoštevati
hierarhično nadrejene akte. Ti so, kot so bili obrazloženi in navajani v obveznih prilogah osnovnega
OPN, v fazi priprave akta ostali nespremenjeni oz. se uporabljajo v skladu s prehodnimi in končnimi
določbami ZureP-2 (Ur. l. RS, št. 61/2017) (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o
prostorskem redu Slovenije, Pravilnik o pripravi OPN idr.).
Predmetni elaborat predstavlja le dopolnitev priloge: Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
(URBANA Kočar in Kočar d.o.o., marec 2011, dopolnjeno julij 2014), ki je bila sestavni del sprejetega
osnovnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Zreče. Namreč v tej prilogi ni navedenega
sprejeta državnega prostorskega akta, ki je pa sicer v izvedbeni del OPN že integriran.
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2 DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI
2.1 Državni prostorski akti – v veljavi
2.1.1 Državni prostorski načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč (Ur. l. RS, št.
15/14-447)
Na območje Občine sega manjši del državnega prostorskega načrta in s tem tudi del načrtovanih
ureditev z DPN: prenosni plinovod R21AZ od Konjiške vasi čez Oplotnico do Zreč, merilna regulacijska
postaja Zreče poenostavljena sprejemna čistilna postaja na MRP Zreče, poenostavljena spremnooddajna čistilna postaja na odcepu Zreče, z vsemi spremljajočimi ureditvami (dovozne ceste, prestavitev
objektov in naprav GJI, ureditev delovišč ipd.).

Prikaz območja DPN na podrobnejši namenski rabi v OPN
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