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Zreče (4. SD OPN Zreče)

Zveza: Dopis podjetja ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. št 
SI.19005-6/6-20 z dne 11. 5. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi drugega odstavka 47. a člena Zakona 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 in 14/15 – ZUUJFO; v 
nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in v povezavi z 2. odstavkom 273. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) izdaja naslednje

PRVO MNENJE
S PODROČJA RAZVOJA POSELITVE

K OSNUTKU 4. SD OPN ZREČE

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je preverilo, kako so bile v osnutku 
4. SD OPN Zreče upoštevane splošne smernice s področja razvoja poselitve in predpisi, vezani 
na področje razvoja poselitve in ugotovilo, da:

So splošne smernice upoštevane v delu, ki se nanaša na:
- ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora;
- razmestitev dejavnosti v prostoru;
- območja namenske rabe prostora.



OBRAZLOŽITEV:

1. VLOGA OBČINE
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 12. 5. 2020 prejelo vlogo za pridobitev prvega mnenja s 
področja razvoja poselitve k Osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Zreče št. 4 (v nadaljnjem besedilu SD 4 OPN Zreče), ki jo je, po pooblastilu župana št. 
3505-0006/2018-14, podalo podjetja ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
Osnutek SD 4 OPN Zreče je od 11. 5. 2020 objavljen na spletnem strežniku ministrstva. 
Osnutek prostorskega akta, ki je bil podan v digitalni obliki, je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor. Odgovorni vodja projekta je Vesna 
Polanc Marinič, univ.dipl.inž.arh., id. št. ZAPS A-0749.

Obseg obravnavanih sprememb in dopolnitev:
Spremembe in dopolnitve v osnutku  SD 4 OPN Zreče se nanašajo na:

- spremembe izvedbenega tekstualnega dela odloka o OPN: spremembe in dopolnitve 
nekaterih prostorsko izvedbenih pogojev in preureditev določenih členov oziroma 
vsebin;

- spremembe izvedbenega grafičnega dela odloka o OPN : 
a) uskladitev namenske rabe prostora z veljavno mejo občine in z najnovejšim 

zemljiškim katastrom;
b) spremembo podrobnejše namenske rabe prostora in načinov urejanja na območju 

Rogle (EUP RO2).

2. UGOTOVITVE MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR
Ministrstvo je objavilo splošne smernice na svoji spletni strani na naslovu: 
»http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_p
oselitve.pdf«. Občina jih mora na podlagi drugega odstavka 47. člena ZPNačrt upoštevati pri 
pripravi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta. 

2.1.    Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij
Ministrstvo meni, da predlagane SD 4 OPN bistveno ne vplivajo na področje omrežja naselij z 
vlogo in funkcijo posameznih naselij.

2.2.      Razvoj naselij in razpršene poselitve  
Ministrstvo meni, da predlagane SD 4 OPN bistveno ne vplivajo na področje razvoja naselij in 
razpršene poselitve  

2.3.    Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), v nadaljnjem 
besedilu SPRS, območje obravnavanih SD uvršča med krajinska območja s prepoznavnimi 
značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni (južno Pohorje). Ohranjanje in razvoj 
tovrstnih območij se prvenstveno zagotavlja z ustreznim načrtovanjem in programiranjem.
Splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij se upošteva tako, da se 
zagotovi upoštevanje prepoznavnih in tipoloških značilnosti krajinskih območij in doživljajske 
kvalitete krajine. SPRS v poglavju 3, točki 3.1.1 (2. odstavek) med drugim podaja usmeritev, da 
se dejavnike prepoznavnosti krajine obravnava kot razvojne dejavnike, ki povečujejo privlačnost 
območij za prebivalce, investitorje in obiskovalce, torej je ob ustreznem načrtovanju takšno 
območje primerno za turistični razvoj. Ministrstvo meni, da predlagane spremembe na način kot 
so načrtovane in obrazložene v strokovni podlagi ''Strokovne podlage za območje Rogle na 
Pohorju v Občini Zreče'' sledijo splošnim smernicam iz točke 2.3 in ne bojo negativno vplivale 
na področje ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora, saj gre pri predlaganih spremembah 
za širitve že obstoječega centra KTC Rogla.



Usmeritev: Ne glede na zgoraj navedeno, ministrstvo občino poziva, naj pri načrtovanju SD 4 
OPN Zreče smiselno upošteva SPRS v poglavju 3 (točke 3.1.1 in 3.1.3)¸glede usmeritev za 
ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij, ki so pomembna na nacionalni ravni in 57., 58. in 
59. člen Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), v nadaljnjem besedilu 
PRS.

2.4.    Razmestitev dejavnosti v prostoru
Preverjanje posameznih PIP po vsebini glede na veljavne predpise, ni bil predmet preverjanja
tega mnenja. Preverjalo in ugotavljalo se je samo, ali so bili pri pripravi prostorskega akta 
uporabljeni vsi potrebni nabori PIP za ustrezno urbanistično in arhitekturno oblikovanje naselij in 
objektov, kot jih določajo veljavni predpisi in ali so veljavni predpisi s področja prostorskega 
načrtovanja ustrezno upoštevani in integrirani v prostorski akt. Vsebinska pristojnost določanja
PIP-ov in strokovna odgovornost namreč pripadata pripravljavcu in urbanističnemu načrtovalcu,
ki sta po zakonu pristojna, da akt temelji na strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih
prostora ter da je le ta pripravljen skladno s strokovnimi metodami prostorskega načrtovanja ter
kakovostnega urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja.

Ministrstvo po pregledu gradiva ugotavlja, da so splošne smernice iz točke 2.4, predvsem iz 
točke 2.4.3.5 Turistične dejavnosti ustrezno upoštevane, saj se zagotavlja programsko 
povezanost in dopolnjevanje turistične ponudbe, optimalno koriščenje turistične infrastrukture 
ter spodbuja kakovostno prestrukturiranje obstoječih turističnih območij. Prav tako se izkorišča
tiste razvojne možnosti, ki jih imajo za turistične ali prostočasne dejavnosti različne sestavine 
kulturne dediščine ali krajine. Kljub omenjenemu pa ministrstvo ugotavlja, da nekateri 
predvideni posegi v SD 4 OPN Zreče na območju EUP RO2 niso skladni z določenimi 
omilitvenimi ukrepi za posege v prostor (150. člen OPN). Po določilih OPN je potrebno poleg 
vseh ostalih določil odloka upoštevati tudi  navedene omilitvene ukrepe za posege v prostor, ki 
tudi po SD 4 OPN Zreče ostajajo v veljavi, kar občina pri pripravi SD ni povsem ustrezno 
upoštevala, ne glede na strateški del, ki širitve območja KTC Rogla sicer predvideva. 

Usmeritev: Ministrstvo občino poziva, naj predlagane spremembe utemelji in obrazloži skladno 
z določili 150. člena OPN. 

2.5.   Območja namenske rabe prostora
Občina v SD 4 OPN Zreče na območju zelenih površin, podrobna namenska raba ZS, površine 
za oddih, rekreacijo in šport, dopušča gradnjo določenih objektov (stavbe žičniških naprav in 
gradbeno inženirski objekti) ter druge gradbene posege, ki so potrebni za izvajanje dopustnih 
dejavnosti in hkrati skladni z opredeljeno namembnostjo MOEUP). Ob tem občini svetujemo, da 
v kolikor se na namenski rabi ZS, ki pomeni območje zelenih površin, za oddih, rekreacijo in 
šport na prostem, načrtuje tudi dodatne dejavnosti in objekte, se mora njihov obseg omejiti, 
skladno s 37. členom PRS, ki pravi, da v območjih zelenih površin niso dopustne spremljajoče 
rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti izgubo naravnosti in 
odprtosti ter javne dostopnosti.

Usmeritev: Ministrstvo občino poziva, naj ponovno razmisli o prostorsko izvedbenem pogoju 
glede dopustnih objektov na namenski rabi ZS in ga utemelji skladno s 37. členom PRS.

2.6.    Državni prostorski  akti
Predlagane SD 4 OPN Zreče ne posegajo na območja veljavnih državnih prostorskih aktov. 
Podatki o državnih prostorskih načrtih so dostopni preko spletne strani ministrstva in se sprotno 
posodabljajo: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni.



2.7.    Drugo / Ostale pripombe
Občina naj ponovno preveri tudi ostale vsebine in popravi morebitne druge pomanjkljivosti, na 
katere v tem mnenju ni eksplicitno opozorjeno.  

3.       ZAKLJUČEK
Ministrstvo je ugotovilo, da so splošne smernice s področja razvoja poselitve v veliki meri 
ustrezno upoštevane, vendar kljub temu občino poziva, naj pri pripravi dopolnjenega osnutka in 
predloga SD 4 OPN Zreče upošteva ugotovitve iz 2.3, 2.4 in 2.5 točke tega mnenja in gradivo 
ustrezno dopolni.

Prav tako naj  občina poleg tega upošteva druga mnenja nosilcev urejanja prostora oziroma 
veljavno zakonodajo ter vsebino osnutka ponovno preveri in odpravi vse navedene ter 
morebitne druge pomanjkljivosti, ki nimajo podlage v veljavnih predpisih ali so v nasprotju z 
njimi in na katere ni bilo posebej opozorjeno.

S spoštovanjem.

Pripravil/-a:
Tina Rupnik
Višja svetovalka III

Ana Vidmar
Vodja sektorja za prostorsko 

načrtovanje

po pooblastilu: Barbara Leskovar
Vodja oddelka za državno prostorsko 

načrtovanje

Poslati elektronsko:
- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče; info@zrece.eu
- ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska 7, 2000 

Maribor; zum@zum-mb.si
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ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. 
Grajska ul. 7 
2000 Maribor 
zum@zum-mb.si 
 
 
 
Številka:  3502-45/2020/4 
Datum:  26. 6. 2020 
 
 
Zadeva:  Mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev (4) občinskega 

prostorskega načrta Občine Zreče 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljevanju: 
ministrstvo), je dne 12. 5. 2020 prejelo dopis podjetja ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje 
d.o.o., št. 19005-6/6-20 z dne 11. 5. 2020 po pooblastilu Občine Zreče št. 3505-0006/2018-14 z 
dne 14. 2. 2020, da na podlagi 47.a člena Zakona 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) kot 
nosilec urejanja prostora poda mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev (4) občinskega 
prostorskega načrta Občine Zreče (v nadaljevanju: SD OPN4) in mnenje o verjetnosti 
pomembnejših vplivov SD OPN4 na okolje. 
 
Gradivo za pripravo mnenja k osnutku SD OPN4 je ministrstvo pridobilo na spletnem strežniku 
Ministrstva za okolje in prostor, navedenem v vlogi, in sicer: 

- tekstualni del SD OPN4, 
- grafični del SD OPN4, 
- priloge SD OPN4. 

 
Gradivo za podajo mnenja je ministrstvo pregledalo z vidika upoštevanja Splošnih smernic s 
področja varovanja kmetijskih zemljišč, št. 350-24/2013/25 z dne 19. 8. 2019 (v nadaljevanju: 
splošne smernice) in predpisov o varovanju kmetijskih zemljišč. 

 
Ministrstvo je za pripravo mnenja uporabilo grafične podatke v shape formatu: 
- veljavna namenska raba prostora (datoteka »144_PNRP_region.shp«, v mapi 

»32_sta_pro\322_RABA\322_SHP\322_SHP _«),  
- predlagane namenske rabe prostora (datoteka 

»144_SD_OPN_NRP_EUP_apr2020_region.shp«, v mapi 
»22_izvedbeni_del\223_eup_pnrp_pip_spremembe\223_SHP\223_SHP«), 

- sprememb (datoteke »obm_spr_uskl_zkp_region.shp, obm_spr_meja_obcine_region.shp, 
obm_spr_Rogla_region.shp, v mapi »38_podr_nup\381_GRAFIKA\381_SHP«). 

 
Ministrstvo je proučilo gradivo ter pregledalo spremembe v aplikaciji ArcGIS in ugotavlja 
naslednje: 
 



 

2/2 

1. Glede na poslane podatke ima občina po veljavnem OPN 1.947,88 ha kmetijskih zemljišč, 
glede na predlagano namensko rabo pa 1.949,48 ha kmetijskih zemljišč. 

 
Glede na izveden presek veljavne in predlagane namenske rabe občina predlaga: 

a) spremembo 2,38 ha kmetijske namenske rabe, od tega: 
- 0,60 ha v območja stanovanj (S), 
- 0,01 ha v območja centralnih dejavnosti (C), 
- 0,01 ha v območja proizvodnih dejavnosti (I), 
- 0,06 ha v posebna območja (B), 
- 0,11 ha v območja zelenih površin (Z), 
- 0,03 ha v območja prometnih površin (P), 
- 0,00 ha v območja komunikacijske infrastrukture (T), 
- 0,00 ha v območja energetske infrastrukture (E), 
- 0,00 ha v območja okoljske infrastrukture (O), 
- 0,00 ha v območja za potrebe obrambe v naselju (F), 
- 0,80 ha v površine razpršene poselitve (A), 
- 0,71 ha v območja gozdnih zemljišč (G), 
- 0,04 ha v območja voda (V, VI), 
- 0,00 ha v območja drugih zemljišč (L, N, f, oo), 
 

b) spremembo 2,24 ha nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo, od 
tega: 
- 1,14 ha iz območij stavbnih zemljišč, 
- 1,08 ha iz območij gozdnih zemljišč, 
- 0,01 ha iz območij voda, 
- 0,01 ha iz območij drugih zemljišč. 

 
2. Glede na izveden presek veljavne namenske rabe stavbnih zemljišč z zemljišči, ki so po 

evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljevanju: evidenca dejanske 
rabe), kmetijska in gozdna, je v občini 287,71 ha (52,29 %) nepozidanih stavbnih zemljišč. 

 
3. Ministrstvo se do uskladitve namenske rabe prostora z veljavno mejo občine (GURS, 

februar 2020) in najnovejšim zemljiškim katastrom (GURS, januar 2020) strinja, vendar 
prosi za dodatna pojasnila.  

 
Občina naj obrazloži: 
- spremembo namenske rabe na parcelah, kjer ne gre za tehnično spremembo, ki je 
posledica spremembe v zemljiškem katastru, kot je npr.:  
 

PNRP_ID ID PNRP_OZN_v PNRP_OZN POV (m2) Parcela  

1054 959 K2 ZD 979 126/13 K.O. 1102 Križevec 

1041 536 K2 BT 650 126/13 K.O. 1102 križevec 

1011 1706 K1 SS 124 433/3 K.O. 1098 Loška Gora 

1011 1708 K1 SS 20 766 K.O. 1098 Loška Gora 
 

- spremembo namenske rabe samo na delu parcele, ne na celotni parceli, kot je npr.: 
 

PNRP_ID ID PNRP_OZN_v PNRP_OZN POV (m2) Parcela  

2010 1263 G K1 132 310/6 K.O. 1102 Križevec 

2010 570 A K1 25 943 K.O. 1102 Križevec 
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- preoblikovanje območja, ki ne sledi dejanskemu stanju v naravi, kot je npr.: 
 

PNRP_ID ID PNRP_OZN_v PNRP_OZN POV (m2) Parcela  

1110 55 K1 A 188 162 K.O. 1098 Loška Gora 

2010 1296 A K1 102 162 K.O. 1098 Loška Gora 
 

4. Glede sprememb podrobnejše namenske rabe prostora in načinov urejanja na območju 
EUP RO2, za katere je bila izdelana posebna strokovna podlaga, se ministrstvo ne 
opredeljuje, ker ne posega na kmetijska zemljišča. 
 

5. Pripombe na Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče so:  
a) točka a) drugega odstavka 70. člena: 

- črta naj se tretja alineja. Grajeni rastlinjak oz. stavbe za rastlinsko predelavo so 
zajeti že v prvi alineji; 

- sedma alineja naj se uskladi s 45. členom ZKZ-E (cirkus, če so šotor in drugi 
objekti montažni). 

b) tretji odstavek 70. člena: 
- popravi naj se četrta alineja (gradnja kmetijskih objektov ob predhodno sprejetem 

OPPN v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča); 
- črtata naj se peta in osma alineja. Določila so zajeta že v drugem odstavku 70. 
člena; 

- črta naj se sedma alineja. Smučišče na kmetijskih zemljiščih ni dopustno. Občina 
naj v odloku (grafični in tekstualni del) določi posebno EUP, kjer je dopustno 
smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami. 

 
6. Usmeritve iz tega mnenja bo ministrstvo upoštevalo ob izdaji mnenja k predlogu SD OPN4 

Občine Zreče na podlagi ZPNačrt.  
 

7. Ministrstvo podaja mnenje, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN4 Občine Zreče 
na okolje z vidika pristojnosti ministrstva. 
 

 
S spoštovanjem,  
 
Suzana Brežnik 
višja svetovalka 
 
Leon Ravnikar 
vodja sektorja 
 
dr. Darja Majkovič dr. Jože Podgoršek 
generalna direktorica  državni sekretar 
 
Poslano: 
- naslovnik – po elektronski pošti; 
- Občina Zreče – po elektronski pošti; 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja – po elektronski 

pošti; 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje – po elektronski pošti. 
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

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

Številka: 350-71/2020-3 - DGZR
Datum: 28. 05. 2020

Na podlagi vloge ZUM, d. o. o., Grajska cesta 7, Maribor, ki po pooblastilu zastopa Občino 
Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče (v nadaljevanju vlagatelj), št. Sl.19005-6/6-20 z dne 11. 5. 
2020, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi drugega 
odstavka 273. člena Zakona o urejanju 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

PRVO MNENJE
k osnutku sprememb in dopolnitev OPN Občine Zreče (spremembe št. 4)

Vlagatelj je z vlogo, št. Sl.19005-6/6-20 z dne 11. 5. 2020, ki smo jo prejeli 12. 5. 2020, 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 prvo 
mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev OPN Občine Zreče (spremembe št. 4). Vlagatelj je 
omogočil elektronski vpogled preko ftp strežnika do vsega potrebnega gradiva.

Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred 
požarom so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje:
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os61.htm.

Po pregledu veljavnega Odloka o OPN Občine Zreče (UGSO, št. 64/15, 24/16, 28/16, 25/18, 
48/19) ugotavljamo, da so v njem opredeljene vsebine s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in varstva pred požarom.

Zaradi navedenega Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k 
spremembam in dopolnitvam OPN Občine Zreče (spremembe št. 4) izdaja pozitivno prvo 
mnenje.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- ZUM, d. o. o., Grajska cesta 7, Maribor (zum@zum-mb.si),
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 
Ljubljana (gp.mop@gov.si).

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 00AC982EAE
Potek veljavnosti: 22. 12. 2020
Čas podpisa: 28. 05. 2020 15:52



Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
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Številka: 3501-20/2020/4
Datum: 26. 5. 2020

Na podlagi poziva za pripravo mnenja k osnutku prostorskega akta, ki ga je podalo podjetje 
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ZUM 
urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 47a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 
43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012; v nadaljevanju: ZPNačrt) v 
povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju 
ZUreP–2) naslednje

PRVO MNENJE

K OSNUTKU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ZREČE ŠT. 4

1. Podatki o vlogi

Podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. je z vlogo št. SI.19005-6/6-20 z dne 11.
5. 2020, prejeto 12. 5. 2020, pozvalo Ministrstvo, da izda prvo mnenje k osnutku Sprememb in 
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče št. 4 (v nadaljevanju: SD 
OPN 4 Zreče) ter mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe SD OPN 4 Zreče na 
kulturno dediščino.

V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika, kjer je digitalno gradivo osnutka SD OPN 4
Zreče v elektronski obliki dostopno na vpogled in uporabo. Na spletnem strežniku je bilo 
dosegljivo naslednje gradivo v elektronski obliki:

- Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče (SD OPN 4), 
osnutek s prilogami, izdelal ZUM d.o.o. Maribor, št. projekta 19005, april 2020.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje (v 
nadaljevanju: Zavod) je skladno s 84. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 

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

zum@zum-mb.si
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RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 90/2012, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju ZVKD-1) pripravil 
gradivo za prvo mnenje (dopis št. EG-2193/1997-160-MKL z dne 15. 5. 2020).

2. Podatki o smernicah 

Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva 
nepremične kulturne dediščine in njegovih sprememb so objavljene na spletnih straneh 
Ministrstva:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPN_splosne_smernice_KD_2017-02-17.pdf
(dokument št. 350-3/2017/1 z dne 16. 2. 2017)

Posebne smernice niso bile izdane. Vloge za izdajo posebnih smernic ni bila podana.

3. Prvo mnenje k osnutku SD OPN 4 Zreče

Po pregledu gradiv ugotavljamo, da spremembe in dopolnitve OPN 4 Zreče, ki se nanašajo na 
tekstualni in grafični del ter priloge, na splošno ne bodo imele neposrednega vpliva na varstvo 
kulturne dediščine, ker gre večinoma za posamezne nejasnosti, neusklajenosti ter nova dejstva, 
ki ob pripravi prvotnega OPN še niso mogla biti upoštevana. Prav tako načrtovane spremembe 
na območju športno rekreacijskega centra Rogla ne tangirajo enot kulturne dediščine.

Vezano na spremembe 83. člena Odloka (pogoji za enostanovanjske stavbe), za katerega je 
predlagano, da se izbriše del besedila, ki se nanaša na oblikovanje novih objektov, ki bi se pri 
oblikovanju tlorisov, fasad, streh ter izbiri strešnih kritin prilagajali urbanističnim in arhitekturnim 
značilnostim obstoječih tradicionalnih (avtohtonih) objektov, priporočamo, da se besedilo ohrani 
in tudi poudari (tudi npr. v členih s podrobnejšimi PIP). Menimo, da določila, ki naj bi bila 
izbrisana, z opozarjanjem k upoštevanju urbanističnih in arhitekturnih značilnosti obstoječih 
kakovostnih in tradicionalnih objektov predstavljajo doprinos k izboljšanju stanja na področju 
urejanja prostora in novih gradenj ter prispevajo k enotni in celotni podobi naselij in krajin.

4. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje za SD OPN 4
Zreče

Ministrstvo za kulturo ocenjuje, da je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na 
kulturno dediščino majhna in izvedba celovite presoje na kulturno dediščino ob upoštevanju 
smernic in prvega mnenja ni potrebna.

5. Zaključek

Pri pripravi SD OPN4 naj se upošteva na spletu objavljene splošne smernice, to prvo mnenje 
ter druge predpise in gradiva s področja varstva kulturne dediščine (odloki o razglasitvah, 
strokovne zasnove). Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 
načrtu Občine Zreče (SD OPN 4 Zreče) je treba posredovati Ministrstvu v pregled in 
pridobitev mnenja (79. člen ZVKD-1). Vloga naj bo v vednost posredovana tudi pristojni 
območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki pripravlja strokovna gradiva za 
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Ministrstvo (84. člen ZVKD-1). Zahtevi za izdajo mnenja morata biti priložena predlog 
prostorskega akta in obrazložitev o upoštevanju smernic in prvega mnenja.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace dr. Jelka Pirkovič
Višja svetovalka II v. d. generalne direktorice
                                                       Direktorata za kulturno dediščino

Vročiti (po e-pošti)):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za prostor, gp.mop@gov.si
- MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si



Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
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Številka: 350-99/2019-24
Datum: 6. 7. 2020

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za Občinski 
prostorski načrt Občine Zreče (SD4 OPN) občine Zreče – prvo mnenje

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na 
okolje za Občinski prostorski načrt Občine Zreče (SD4 OPN) občine Zreče, s stališča 
pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:                                                                                dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                               vodja Sektorja za varovanje zdravja                  
višja svetovalka II                                                                          

Priloge: 
- strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-51/2020-2 (256) z 
dne 3. 7. 2020.

Poslati v vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si

Občina Zreče
Cesta na Roglo 13b
3214 Zreče

E-pošta: katjusa.cresnar@zrece.eu
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Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 75 38
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Številka: 250-9/2011/12
Datum: 28. 4. 2020

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev (4) občinskega 
prostorskega načeta Občine Zreče

Dne 12. 5. 2020 smo prejeli vašo vlogo za izdajo prvega mnenja k osnutku sprememb in 
dopolnitev (4) občinskega prostorskega načrta Občine Zreče..

Po pregledu prejetega gradiva na ministrstvu ugotavljamo, da ste že v obstoječem odloku o 
prostorskem občinskem načrtu upoštevali naša priporočila 350-9/2011-6 z dne  5. 8. 2014 o 
varstvu vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč. Skladno z ugotovljenim izdajamo pozitivno 
mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev (4) občinskega prostorskega načrta Občine Zreče. 

S spoštovanjem, 

Pripravil: 
Gregor Ivanušič Tanja Dular
višji svetovalec v. d. generalne direktorice

ZUM, Urbanizem, planiranje in projektiranje, 
d. o. o. 
zum@zum-mb.si
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Številka: 35409-136/2020/9
Datum: 23. 9. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 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. 39/2006 -
UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju 
ZVO), 47.a člena Zakona 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 in 14/15 – ZUUJFO) v povezavi z drugim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2; Urad. list RS , št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 
21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06-ZUP-UPB2, 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 plan –
Spremembe in dopolnitve (4) občinskega prostorskega načrta Občine Zreče, pripravljavcu plana 
Občini Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ki ga zastopa ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Sprememb in dopolnitev (4)
občinskega prostorskega načrta Občine Zreče (SD OPN4), ni treba izvesti 
postopka celovite presoje vplivov na okolje.

2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na
varovana območja.

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

I. Vloga

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor, ki je pooblaščenec 
pripravljavca plana, Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, je Ministrstvu za okolje in 
prostor (v nadaljevanju ministrstvo) posredoval vlogo št.: Sl.19005-6/6-20 z dne 30. 7. 2020 za 
izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave Sprememb in dopolnitev (4) Občinskega 
prostorskega načrta Občine Zreče (SD OPN4) treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO). 

Osnutek SD OPN4 Zreče (izdelal: ZUM d.o.o. Maribor, št. nal.: 19005, april 2020 je dostopen na: 
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/1_osnutek/zrece/SD_OPN4/

Vlogi je bilo priloženo:
- pooblastilo Občine Zreče,



- poziv nosilcem urejanja prostora za 1. mnenja, 
- mnenja nosilcev urejanja prostora: 

o Ministrstva za kulturo št.: 3501-20/2020/4 z dne 26. 5. 2020, 
o Zavoda za gozdove Slovenije – OE Celje št.: 3407-86/2019-5 z dne 29. 5. 2020, 
o Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo št.: 3502-

45/20202/4 z dne 26. 6. 2020,
o Ministrstva za zdravje št.: 350-99/2019-24 z dne 6. 7. 2020, ki je posredovali mnenje 

Nacionalnega  inštituta za javno zdravje št.: 350-51/2020-2 (256) z dne 3. 7. 2020,
o Direkcije RS za vode št.: 35011-6/2020-5 z dne 20. 7. 2020, 
o Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje št.: 1-III-319/10-O-20/LS z dne 29. 7. 2020. 

II. Zakonska podlaga

Po 40. členu ZVO in v povezavi s 47.a členom ZPNačrt, je treba v postopku priprave plana, 
programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba 
lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti CPVO, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in 
vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne 
dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 
ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se CPVO izvede za plan, ki ga na podlagi zakona 
sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda, 
gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, 
ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in 
turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če je zanj zahtevana presoja 
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. 
Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo 
oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.
ZUreP-2 v drugem odstavku 273. člena določa, da se OPN, začeti pred uporabo tega zakona, 
končajo po ZPNačrt. V skladu z določili petega odstavka 47.a člena ZPNačrt ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, v 21 dneh od prejema vloge pisno sporoči občini, ali je za plan treba 
izvesti CPVO. 

Na podlagi 4. odstavka 40. člena ZVO pa se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, 
za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali 
podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede 
na plan, na podlagi katerega je pripravljen. CPVO se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen 
obrambi države, zaščiti in reševanju ter za proračun ali finančne načrte države ali občine. 

III. Vsebina plana

Iz osnutka plana je razvidno, da se SD OPN4 nanašajo tekstualni in grafični del odloka in veljajo 
za celotno območje občine Zreče. Tekstualni del se nanaša na strukturno urejenost odloka in na 
spremembe PIP, ki so predvsem naslednje: dopolni se seznam kratic; splošni oz. skupni PIP se 
preuredijo glede dopustnih gradenj in posegov na celem območju občine; skupne oz. enake 
vsebine iz obstoječih in podrobnejših PIP se prestavijo v skupne PIP; nekatere vsebine PIP se 
dopolnijo (npr. vzdrževanje objektov, baznih postaj, urejanje z OPPN); pretežni del pogojev za 
nezahtevne in enostavne objekte se določi v enem členu; PIP na kmetijskih zemljiščih se 
uskladijo z veljavno pravno podlago o kmetijskih zemljiščih; popravijo in dopolnijo se nekateri 
PIP, da so bolj nedvoumni; črtajo se nepotrebne in ponavljajoče vsebine oz. PIP; določi se nov 
člen glede stopnje natančnosti prikazov vsebin v kartografskem delu OPN; besedilo se 
nomotehnično popravi. 
Sprememba grafičnega dela OPN se nanaša na: uskladitev namenske rabe prostora z veljavno 
mejo občine in najnovejšim zemljiškim katastrom. Spremeni se podrobnejša namenska raba 



prostora in načini urejanja na območju EUP RO2 (Rogla), za katera je bila izdelana posebna 
strokovna podlaga.

IV. Razlogi za odločitev

Ministrstvo ugotavlja naslednje: 
a) Za SD OPN4 ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO in Uredbe 

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), ker ne vsebujejo posegov, za katere je presoja vplivov na 
okolje obvezna. 

b) Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave se CPVO 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. 
Plan sega v območje daljinskega vpliva na posebno varstveno območje (območje Natura 
2000) Pohorje  (SI3000270 in SI5000006), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000, Urad. list RS št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 
33/13, 3/14, 21/16 in 47/18). 
Iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje (št.: 1-III-319/10-O-20/LS z dne 29. 7. 
2020) izhaja, da s SD OPN4 na obravnavanem območju niso predvideni novi posegi, ki še 
niso bili presojani v postopku CPVO, zato za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti 
na varovana območja. 

c) Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo 
oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Merila za ocenjevanje 
verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami tretjega odstavka 
40. člena ZVO, so določena z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših 
vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb 
na okolje v postopku CPVO (Uradni list RS št. 9/09, v nadaljevanju Uredba o merilih). 
Iz mnenj Ministrstva za kulturo, Zavoda za gozdove Slovenije – OE Celje, Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za zdravje, Direkcije RS za vode in Zavod 
RS za varstvo narave – OE Celje, je razvidno, da plan ne bo imel verjetno pomembnih 
vplivov na okolje.

V. Ugotovitev

Glede na zgoraj navedene ugotovitve in upoštevajoč mnenja ministrstev in organizacij, da plan 
ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje,  je upravni organ v skladu z določili 2. in 3. 
odstavka 40. člena ZVO odločil, da za SD OPN4 Občine Zreče ni treba izvesti CPVO in presoje 
sprejemljivosti na varovana območja, s čimer je odločba utemeljena.

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

Postopek vodila:
   Jelka Habjan 
     sekretarka   

mag. Vesna Kolar Planinšič
   Vodja Sektorja za SPVO



Vročiti:
- Pooblaščenec pripravljavca plana: ZUM d.o.o., Maribor, zum@zum-mb.si
- Pripravljavec plana: Občina Zreče, info@zrece.eui

V vednost po e-pošti: 

- MOP – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; gp.mop@gov.si
- Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za zdravje – Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Direkcija RS za vode; gp.drsv@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave – OE Celje; zrsvn.oece@zrsvn.si
- Zavod za gozdove Slovenije – OE Celje, oecelje@zgs.si
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