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POVZETEK
Tema diplomskega dela je prostorsko načrtovanje v občini. Najpomembnejši del
diplomskega dela je zakonodaja na področju prostorskega planiranja v občini.
V diplomskem delu je prikazan tudi zgodovinski razvoj prostorskega načrtovanja in
zgodovinski razvoj lokalne samouprave v Sloveniji.
V diplomskem delu so navedene različne definicije glede prostorskega planiranja,
prostorskega načrtovanja, urbanističnega planiranja in urbanističnega načrtovanja.
Praktični prikaz prostorskega načrtovanja v občini temelji na poteku priprave OPPN
trgovskega centra Lidl v občini Vrhnika in problemi s katerimi se srečujejo prostorski
načrtovalci pri izdelavi OPPN-jev v praksi.
KLJUČNE BESEDE
občina
prostor
občinski prostorski načrt
občinski podrobni prostorski načrt
prostorsko planiranje
prostorsko načrtovanje
urbanistično planiranje
urbanistično načrtovanje
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SUMMARY
The thesis is base on spatial planning in community. The most important part is legal
base for spatial planning in community.
In thesis is also shown the history line of development of spatial planning and history
line of development of communities in Slovenia.
In thesis are different definitions of spatial planning and urban planning.
Practical part of thesis is based on course of making OPPN for mall for Lidl in
community of Vrhnika and the problems whitch are encountered by spatial planners
when making OPPN planes.
KEYWORDS
community
space
spatial community plan
spatial specific community plan
spatial planning
urban planning
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UVOD

V diplomski nalogi sem predstavila prostorsko načrtovanje v občini. Za ta naslov
diplomske naloge sem se odločila, ker bi rada spoznala postopke, ki so potrebni, da
se sprejme občinski akt, ki potem ureja občinsko prostorsko načrtovanje.
Prostorsko načrtovanje je ena izmed treh vsebinskih področij Zakona o prostorskem
načrtovanju.
Eden od pomembnih virov s katerimi načrtujemo v prostoru, so prostorski akti, ki
omogočajo skladen prostorski razvoj.
»Skladen prostorski razvoj se zagotovi tako, da se potrebe in interese razvoja uskladi
z javnimi koristmi na področju varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne
dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.« (Ivanič et al., 2008, str. 24)
Poleg opisa prostorskih aktov sem v diplomski nalogi pisala tudi na splošno o občini,
zgodovini zakonov, ki so urejali občinsko načrtovanje v preteklosti. Lotila sem se tudi
primerjave med občinskimi prostorskimi akti po treh zakonih, ki so: Zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, Zakon o urejanju naselij in Zakon o prostorskem
načrtovanju.
Po Zakonu o prostorskem načrtovanju občine sprejemajo občinski prostorski načrt in
občinski podrobni prostorski načrt.
Ker prihajam iz občine Vrhnika sem velik del diplomske naloge namenila veljavnim
prostorskim občinskim aktom občine Vrhnika in naredila popis spisa za primer
trgovine Lidl v Sinji Gorici, za katerega se je sprejel Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za trgovina Lidl v Sinji Gorici.
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Izhodišče diplomskega dela je prostorsko načrtovanje v občini. Občine se srečujejo s
problematiko pri prostorskem načrtovanju. Razlog pred spremembo Zakona o
prostorskem načrtovanju je bil večinoma kratki rok (14. 11. 2009), v katerem naj bi
se sprejel občinski prostorski načrt, ki je zelo zahteven prostorski akt.
Občinski prostorski načrt bo nadomestil dolgoročne in srednjeročne plane občin, ki so
bili večinoma sprejeti v 80-ih letih in ne sledijo več razvojnim potrebam občin.
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1.2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je seznanitev z zakonodajo na področju prostorskega
planiranja v preteklosti in danes ter s postopki za sprejem prostorskih aktov,
občinskega prostorskega načrta in občinskega podrobnega prostorskega načrta po
Zakonu o prostorskem načrtovanju iz leta 2007.
Cilj diplomskega dela je praktično prestaviti enega izmed prostorskih aktov, za
sprejem katerega se je postopek začel po stari zakonodaji in končal po novi
zakonodaji iz leta 2007.
1.3 OPREDELITEV POJMOV
Prostor:
1. »je od okolja in narave neločljiva, omejena, nenadomestljiva in neobnovljiva
dobrina. Je del zemeljske površine in človekovega okolja, ki omogoča bivanje in
opravljanje različnih dejavnosti. Pojem prostor zajema poleg tega tudi skupek
naravnih pojavov in človekovih posegov v prostor.« (Lah, 1995, str. 265)
2. »je mogoče deliti na fizični in vplivni prostor. Fizični prostor je celoten
nepremičninski svet, vplivni prostor pa obsega tisto območje nad in pod zemeljskim
površjem, kamor seţejo vplivi rabe fizičnega prostora.« (Blaganje, 2000, str. 2)
3. »je preplet fizičnih struktur na zemeljskem površju in pod njim, do koder seţejo
neposredni vplivi človekovih dejavnosti.« (ZPNačrt, 2. člen)
Prostorsko načrtovanje:
1. »je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi razvojnih usmeritev ob
upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva ţivali in
naravnih dobrin, varstva premoţenja in varstva kulturne dediščine, načrtuje poseg v
prostor in prostorske ureditve.« (ZPNačrt, 2. člen)
2. »je osrednja dejavnost na področju urejanja prostora. Z njim se ukvarja prostorski
razvoj, tako da se s prostorskimi akti določa namenska raba zemljišča za različne
dejavnosti ter bolj ali manj podrobni pogoji za graditev zgradb (objektov) in druge
posege v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo rabo, sestavo ali obliko. Prostorsko
načrtovanje se torej izvaja preko strateških in izvedbenih prostorskih aktov drţave in
občin ter skupnih prostorskih aktov. Prostorsko načrtovanje obsega postopke
priprave oziroma izdelovanje in sprejemanje in tudi spreminjanje in dopolnjevanje s
predpisi določenih prostorskih aktov za različne teritorialne enote in rabe prostora.«
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Občina:
1. je temelja samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov
samostojno ureja svoje zadeve in izvršuje naloge.
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2

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE
»Lokalna samouprava ima v Evropi večstoletno tradicijo. Gre za pestre in različne
ureditve. Med seboj se razlikujejo v obsegu, strukturi, nalogah in tudi v razmerjih do
drţave oziroma centralne uprave. Skupna značilnost je samo njihova naslonjenost na
lastno tradicijo oziroma zgodovinski razvoj, ki je v nekaterih drţavah pripeljal do
večje, v drugih pa do manjše stopnje lokalne samouprave.
Občina se je naprej rodila v srednjeveških mestih. Njen nastanek v Evropi sega v 12.
stoletje, ko so mesta dobivala mestne pravice od fevdalnih gospodov. Občine so se v
skladu s svojo naravno vlogo samodejno prilagajale razvoju in rasti naselij.
Raznolikost naselij je materialna osnova za raznolikost občin po njihovih velikostih in
nalogah, ne glede na zmeraj isto osnovno druţbeno vlogo. Občine opravljajo nujne
skupne naloge, ki so po obsegu in vsebini različne v majhni lokalni skupnosti ali v
milijonskem mestu.
Kot v vsaki drţavi v Evropi ima tudi lokalna samouprava na slovenskem ozemlju svojo
zgodovino in posebnosti, občuten pa je tudi vpliv sosedov. Prve oblike samouprave
so bile pri nas ţe v srednjem veku, najprej v mestih. Komunalna samouprava
srednjeveških mest je bila podobna samoupravi v bliţnjih nemških in italijanskih
mestih, pri čemer so bila obmorska mest najbolj pod vplivom Beneške republike.
Mesta so imela v statutih zapisane mestne pravice, med njimi pravico do stalnega
opravljanja trgovskih poslov. Avtonomija mest je bila varstvo pred »dolgimi rokami
monarhije« oziroma je veljalo, da »mestni zrak osvobaja«.
Na podeţelju je bila lokalna samouprava skromnejša in se je nanašala le na
odločanje o uporabi skupnih pašnikov in podobno.
Na območju Slovenije so v 19. stoletju delovale vaške in mestne občine, okraji in
kresije (Ljubljana, Novo mesto, Postojna). Občine so skrbele za občinsko premoţenje
in financiranje ter javno varstvo, zlasti pri zdravju, čistoči ulic in potokov, obrambi
pred poţari, za vzdrţevanje občinskih zgradb, lokalnih poti, mostov, vodnjakov, za
nadzor meje občine, preskrbo s hrano itd.
Ker so bili Slovenci dolgo pod avstro-ogrsko monarhijo, lokalna samouprava na
slovenskem ozemlju nosi močan pečat dogajanj v obdobju drţavnega absolutizma, ko
lokalne samouprave ni bilo, ter nato dogajanje po marčni revoluciji 1848, ko je bil
odpravljen sistem zemljiškega gospostva in so bile uvedene politične samoupravne
občine. Sprejet je bil začasni zakon o občinah, ki jim je dal samoupravo na
omenjenih področjih. Takratne občine so bile majhne. Okvirni drţavni zakon o
občinah iz leta 1862, ki je veljal do razpada monarhije leta 1918, je bil podlaga za
deţelne zakone o občinah. Krajinski deţelni zakon iz leta 1866 je povzročil
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zmanjšanje števila občin s 501 na 348 občin; v njih so bile izvedene nove volitve v
občinska predstavništva. Mestne in podeţelske občine so bile statusno izenačene, le
deţelna glavna mesta so imela poseben status in so bila glede nadzora izvzeta iz
okrajev. V Sloveniji so bila statutarna mesta Ljubljana, Maribor, Celje in Ptuj. Lokalne
samouprave na širši teritorialni ravni pa ni bilo.
Avstrijska zakonodaja tedanjega časa je omogočala razmeroma močno samoupravo.
Občine so imele lastno in preneseno delovno področje in so imele priznane posebne
vire prihodkov.
Vidovdanska ustava iz leta 1921 je predvidevala občine, okraje in oblasti kot tri ravni
lokalne samouprave, ki so bile hkrati teritorialne enote drţavne uprave. Oktroirana
ustava iz leta 1931 pozna kot lokalne skupnosti občine in banovine. Zakon o občinah
iz leta 1933 je določil, da mora imeti občina najmanj 3.000 prebivalcev. Na območju
takratne Slovenije (brez Primorske) se je število občin skrčilo s 1.241 na 469 novih
občin.
V FLRJ je bil najprej v precejšni meri prevzet model sovjetov, nato pa je bila leta
1952 uvedena lokalna samouprava (občine in okraji). Leta 1955 je bil uveden
komunalni sistem. Temeljna enota je bila občina kot temeljna druţbenoekonomska
skupnost in enota drţavne oblasti. Na območju Slovenije je bilo ustanovljenih 62
občin.« (Vlaj, 2004, str. 37)
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3

PROSTORSKO IN URBANISTIČNO
PLANIRANJE/NAČRTOVANJE

3.1 PROSTORSKO PLANIRANJE
»Planiranje je dejavnost, s katero si posamezniki in druţba pomagamo urejati
ţivljenje v sedanjosti in za prihodnost. Znani so različni pojmi planiranja, kot npr.
gospodarsko, socialno, prostorsko, regionalno, urbanistično …
Pod pojmom prostorsko planiranje razumemo urejanje prostora in razmestitev
dejavnosti, ki so vezane na prostor. Danes vse bolj govorimo o integralnem urejanju,
ki naj bi ustvarilo harmonični socialni, gospodarski in prostorski razvoj ob
upoštevanju danih specifičnosti geografskega okolja in iskanju skladnosti z okoljem.
Torej gre za medsebojno igro med ţeljami po razvoju in moţnostmi, ki jih prostor ali
okolje prenese. Zdruţeni narodi so ţe leta 1964 sprejeli resolucijo o planiranju
razvoja. V tej je med drugim zapisano:»Zaradi pomembnosti zdruţevanja lokacijskih
faktorjev in faktorjev okolja z ekonomskimi in socialnimi dejavniki razvoja je treba
šteti prostorsko planiranje skupaj z ekonomskim in socialnim za integralne dele
nacionalnega planiranja. Ta integracija je potrebna na regionalnih in lokalnih ravneh,
da bi zagotovili usklajeno načrtovanje in akcijo«.
Cilj urejanja prostora na prvi ravni je boljša izraba tal za naselitev, kmetijstvo,
gozdarstvo, prometnice, rekreacijo ipd., nadzorovanje in organizacija urbane
ekspanzije, postavitev tovarn in industrijskih, posebej določenih območjih,
usmerjanje razvoja turizma itn. Tako planiranje je statično in teritorialno.«
(Prosen, 1993, str. 11)
»Strateško prostorsko načrtovanje, imenovano tudi prostorsko planiranje, obsega
zlasti usmerjanje razvoja z načrtovanjem razmestitve dejavnosti v prostor.
S prostorskim planiranjem se v prostoru določajo naloge, ki se nanašajo na varovanje
in smotrno rabo dobrin splošnega pomena in na razvoj dejavnosti v prostoru ter se
usklajuje namenska raba prostora. Prostorske usmeritve in rešitve v zvezi z
navedenimi nalogami predstavljajo prostorske sestavine dolgoročnih in srednjeročnih
planov.
Prostorsko planiranje nekateri poimenujejo regionalno prostorsko planiranje (Novak
et al., 1998). To poimenovanje poudarja, da je bistvo strateškega prostorskega
načrtovanja tudi načrtovanje pogojev za gospodarski in socialni razvoj ter da so
prostorski akti podlaga za izvajanje ukrepov drţave za spodbujanje enakomernejšega
razvoja vseh ozemeljskih delov drţave (regij) oziroma za zmanjševanje razlik v
njihovi razvitosti.« (Triplat, 2004, str. 14)
»Prostorsko planiranje se lahko definira tudi kot planiranje prostorske ekologije, saj
zajema naravo in druţbo. Truditi se moramo, da bi v planu dosegli popolno
integracijo socialno-ekonomskega razvoja, populacijskega toka, urbanega oziroma
11

naselbinskega, industrijskega in kmetijskega razvoja ter rekonstrukcijo krajine
(Glikson 1971:115).« (Prosen, 1993, str. 12 in 13).

3.1.1 Sociološki vidiki na prostorsko planiranje

»Namen in cilj sociološkega dela naloge je ugotoviti in kar najbolj nazorno opisati
vlogo prostora pri druţbenem razvoju Slovenije v prehodu iz moderne v
postmodernost. To ključno vprašanje se zastavlja vsem, ki se ukvarjajo z urejanjem
in načrtovanjem prostora predvsem zaradi tega, ker je v teoriji in praksi mogoče
zaznati precejšno zmedenost oz. dezorientacijo glede prostorske razseţnosti
druţbenega razvoja v srednjeročni, še bolj pa bolj oddaljeni prihodnosti. Skratka na
najbolj splošni ravni bi lahko temeljni namen in cilj naloge opredelili kot preverjanje
dometa in vpliva prostorskega determinizma v druţbenem razvoju Slovenije.«
(Zupančič, 1999, str. 26)
»Sociologija kot središčna druţboslovna disciplina lahko, pravzaprav mora vključiti
najširše moţne druţbene dejavnike in strukture, ki določajo pogoje za (uspešno)
prostorsko planiranje. Seveda pa je treba poleg teh splošnejših razseţnosti
podrobneje obravnavati tudi izbrane druţbeno prostorske relevantne »elemente in
kategorije«. Sociološki vidiki prostorskega planiranja skušajo obravnavati zelo
kompleksno materijo na treh, velikokrat ne povsem razločljivih nivojih:
a) KONTEKSTUALNE DETERMINANTE PROSTORSKEGA PLANIRANJA
Sprememba razvojne paradigme, nestabilnost druţbeno-prostorskih identitet
(enot), analiza splošnih pogojev za plansko razvojno regulacijo.
»Prostorskega planiranja se ni mogoče lotiti, ne da bi se vsaj na začetku
posvetili vprašanjem in problemom, ki določajo poloţaj in mesto tega načina
urejanja druţbenih oz. prostorskih zadev. Seveda je to izredno obseţna
problematika, ki je na tem mestu prav gotovo ni mogoče celovito in temeljito
obdelati. Namen tega poglavja je torej dvojen.
 Naprej opozarja na dejstvo, da je prostorsko planiranje predvsem formalni
okvir, forma, ki je v temelju odvisna od tega kaj je »zunaj in kaj znotraj«, t.j.
kako se ta forma prilega konkretni druţbeni situaciji. Zaradi tega je sociologija,
kot središčna druţboslovna disciplina dejansko tudi »matična« disciplina
prostorskega planiranja.
 Drugi namen pa je vsebinski. Izpostaviti hočemo nekatera (kot ţe rečeno, ne
vse) druţbena dejstva oz. procese, ki neposredno določajo domet
prostorskega planiranja.« (KOS et al., 1998, str. 15).
»S sociološkega vidika je posebej zanimivo vprašanje, kako planiranju zagotoviti višjo
stopnjo legitimnosti, t.j. podpore javnosti in ne/posredno prizadetih na različnih
nivojih (od lokalnega do nacionalnega).« (Kos et al., 1998, str. 16)
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3.1.2 Vloga prostorske sociologije pri planiranju prostora

»Ob tako kompleksni problematiki se nedvomno upravičeno zastavlja klasično
vprašanje razmerja med strokovnim in »drugače« motiviranim delovanjem.
Nedvomno je prostor takšen element, da sproţa mnoge, celo arhetipske zastavke, ki
so tako močni, da bi morali najprej razčistiti, ali je sploh mogoče strokovno,
nepristransko prostorsko usmerjanje. Znamenita fraza, da naj morebitne prostorske
zaplete ali celo konflikte reši t.i. stroka, ţe na javnomnenjski ravni ni več prav
prepričljiva. Dejansko je strokovna presoja ali odločitev za neko prostorsko varianto
lahko zgolj podlaga za interesno, druţbeno oz. politično odločitev. Zato je seveda
zelo, zelo nenavadno, da je sociologija, kot osrednja druţboslovna disciplina, ki se
»specialistično« ukvarja z načini formiranja različnih druţbenih orientacij (interesov)
relativno skromno zastopana v institucionalnem sistemu prostorskega planiranja.
Sociologija na sploh še posebej pa posebna prostorska sociologija lahko bistveno
prispeva k umeščanju druţbenih pojavov v fizični prostor. Dejstvo je namreč, da tudi
fizični prostor vedno nastopa kot druţbena kategorija. Te trditve se zdijo
druţboslovcem samoumevne, očitno pa to ne velja za t.i. prostorske stroke. To
potrjuje očitna zbeganost oz. dezorientacija t.i. klasičnih prostorskih strok v
tranzicijskih oz. posmodernih druţbah. Strukturiranje, vrednotenje in razvrščanje
druţbeno prostorskih pojavov je eden ključnih problemov. Stroke, ki se ukvarjajo s
fizičnim prostorom, ga same ne morejo rešiti, kajti ni mogoče najti prostorskega
problema, ki bi bil zgolj in samo prostorski. Vedno je tudi druţbeni problem.
Nepriznavanje tega dejstva povzroča ogromno izgub energije, obenem pa tudi močno
najeda potrebno samozavest specialističnih prostorskih disciplin.« (Kos et al., 1998,
str. 40 in 41)
b) DRUŢBENO-PROSTORSKE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI
»Verjetni razvojni trendi, odnos do prostora, temeljni druţbeno prostorski
razvojni problemi, sociološki razvojni kazalci, nivoji druţbeno prostorskega
agregiranja.« (Kos et al., 1998, str. 6)
c) SOCIOLOŠKI VIDIKI METODOLOGIJE PROSTORSKEGA PLANIRANJA
»Participativnost (vloga javnosti, prizadetih) v postopku planiranja in v
izvajalskih procedurah, problem dvojne kontingence oz. kako zagotavljati
dolgoročno legitimnost plana.« (Kos et al., 1998, str. 6)
V urbanizem sta vključeni tudi naslednji stroki:
 »sociologija, ki proučuje prebivalstvo, njegova gibanja in skupnosti, ţivljenje v
mestih, kulturno vsebino in izobraţevanje, posebnosti in pasti mestnega okolja
ter
 urbanizem in urbanistično načrtovanje, ki na podlagi sinteze vseh bistvenih in
odločitvenih vidikov urejanja mest zagotavlja pripravo delnih in celovitih
urbanističnih zasnov ter izdelavo načrtov za razvoj in gradnjo mest in naselij.«
(Premzl, 1999, str. 6 in 7)
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»Urbanizacija je proces razvoja mest, naselij in poselitve v prostoru, ki se odraţa
tako v fizično urbanem, oblikovnem in gospodarskem vidiku.« (Premzl, 1999, str. 6 in
7)
»S sociološkega vidika je posebej zanimivo vprašanje, kako načrtovanju (znova)
zagotoviti višjo stopnjo podpore pri neposredno prizadetih na različnih ravneh – od
lokalne prek nacionalne do nadnacionalne ravni. Kako torej v razmerah, ki so precej
nenaklonjene kolektivnemu delovanju, okrepiti prostorsko načrtovanje tako, da bo
postalo upoštevanja vredna, z izvedljivimi sankcijami podprta praksa. Jasno je, da
brez te podpore oz. moči ni mogoče izvajati načrta.« (Kos, 2002, str. 39)
3.2 PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Prostorsko načrtovanje je sprva obsegalo samo urbanizem, t.i. načrtovanje graditve
mest, šele v 20. stoletju se je razvilo tudi načrtovanje rabe zemljišč in pogojev za
rabo prostora tudi zunaj mest in drugih naselij.
Prostorski akti pomenijo temeljne odločitve o načinu rabe prostora, ki se uresničujejo
na eni strani z varovanjem zemljišč pred spreminjanjem njihove namenske rabe, na
drugi strani pa z odločanjem v upravnih postopkih dovoljevanja graditve zgradb in
drugih sprememb prostora ter posledično z gradnjo in drugimi posegi v prostor.
Prostorski akti so podlaga za smotrno rabo prostora in za zagotavljanje reda v
prostoru.
Prostorsko načrtovanje v metodološkem pogledu sestavljajo tri različne, vendar tesno
povezane dejavnosti. To so: strateško načrtovanje, prostorsko načrtovanje,
imenovano tudi prostorsko planiranje na eni strani in izvedbeno (urbanistično ter
krajinsko) načrtovanje na drugi strani.
Prostorsko načrtovanje temelji na dobrem poznavanju obravnavanega prostora ter
naravnih, po človeku povzročenih in druţbenih procesov v njem. Upoštevati mora
podatke o stanju v prostoru, zlasti geodetske evidence, geološke in hidrološke
podatke, podatke o pravnih reţimih, zlasti tistih, ki se nanašajo na varovanje in
zavarovanje naravnih in drugih javnih dobrin, npr. vode, gozdov, kmetijskih zemljišč,
nahajališč rudnin in drugih mineralnih surovin, naravne in kulturne dediščine itd.
Pri prostorskem načrtovanju je pomembno tudi spoštovanje ustavno določene
gospodarske, okoljske in druţbene vloge lastnine in zlasti z zakoni določenega načina
uresničevanja lastninske in drugih pravic na nepremičninah.
V prostorskem načrtovanju sodelujejo različne stroke, uporabljajo pa se tudi različne
metode, in sicer: naravoslovne metode, umetniške, obrtne metode oziroma tehnike
in politične metode.
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Izvedbeno prostorsko načrtovanje obsega določanje namenske rabe prostora
oziroma nepremičnin, t.j. zemljišč in na njih zgrajenih objektov (zgradb) ter
določanje pogojev za uresničevanje načrtovane namenske rabe prostora.
(http://www.fu.uni-lj.si/personal/blaganje/default.htm, 2004)
Občine pri lokalnem prostorskem načrtovanju zaradi obveznih izhodišč republiškega
prostorskega plana, ki se nanaša na poselitev, gozdove, kmetijska zemljišča, naravno
in kulturno dediščino, vodarstvo in infrastrukturo in neposredno omejujejo
samostojnost občin pri prostorskem načrtovanju, niso absolutno neodvisne.
(Blaganje, 2000, str. 25)
Psihološki vidik na prostorsko načrtovanje
Psihologi se pri prostorskem razvoju osredotočajo predvsem na posameznike in
manjše skupine ljudi, ki v nekem okolju konkretno delujejo in tvorijo druţbo.
Pri načrtovanju se je potrebno ukvarjati tako z načrtovalci kot tudi z bodočimi
uporabniki načrtovanega, katerih potrebe in interese je potrebno upoštevati.
Pri načrtovanju se pojavijo naslednje napake:
 pri načrtovanju pomislimo premalo na prihodnost, zato vseh posledic svojih
odločitev in dejanj ne dojamemo pogosto
 namesto celostnega in sistemskega načrtovanja uporabimo delno in omejeno
načrtovanje.
3.2.1 Cilji prostorskega načrtovanja

»Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in
usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju
varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov,
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča:
1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišča,
2. kakovostne bivalne razmere,
3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih
dejavnosti v prostoru,
4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,
5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,
6. sanacija degradiranega prostora,
7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino,
9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,
10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova
uporaba skladno z zakonom ter
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11. obrambo drţave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu.« (ZNPnačrt, 3. člen)
»Drţava in samoupravna lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: občina) morata s
prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno ţivljenjsko okolje s takšno rabo
prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in
trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne
dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroţa
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.
Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z
varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti
naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti
krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.« (ZPNačrt, 4.
člen)
»Pri prostorskem načrtovanju morajo pristojni drţavni in občinski organi skladno z
določbami tega zakona omogočati izraţanje interesov posameznic in posameznikov,
skupin prebivalstva in udeleţbo vseh zainteresiranih oseb v postopkih pripravljanja in
sprejemanja prostorskih aktov.
Vsakdo ima pravico biti obveščen o postopkih priprave prostorskih aktov ter v teh
postopkih sodelovati s pobudami, mnenji in na drugačne načine, skladno z določbami
tega zakona.
Pristojni drţavni in občinski organi morajo skladno s tem zakonom in z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, vsakomur omogočiti vpogled v
prostorske akte, njihova strokovna gradiva in v druge dokumente, povezane s
prostorskim načrtovanjem, ter o zadevah prostorskega načrtovanja obveščati
javnost.« (ZPNačrt, 5. člen)
»Prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno
izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost
pred novogradnjo.
Z razvojem naselij se ne sme slabšati kakovost ţivljenjskega okolja in se morajo v
čim večji meri ohranjati zelene površine naselja.
Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski
razvoj ni moţen.
Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne
rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in
varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z
obstoječim naseljem.« (ZPNačrt, 6. člen)
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»Pri prostorskem načrtovanju in opremljanju stavbnih zemljišč morajo pristojni
drţavni in občinski organi upoštevati tako javni kot zasebni interes ter ju skladno s
cilji prostorskega načrtovanja med seboj skrbno pretehtati, pri čemer zasebni interes
ne sme škodovati javnemu.« (ZPNačrt, 7. člen)

3.2.2 Pristojnosti občine na področju prostorskega načrtovanja

»Občina je pristojna za:
1. določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
2. določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in
3. načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.« (ZPNačrt, 11. člen)
Prostorske ureditve lokalnega pomena so prostorske ureditve:
1. ki so neposredno namenjene opravljanju občinskih gospodarskih javnih sluţb,
2. ki so neposredno namenjene opravljanju lokalnih in drţavnih negospodarskih
javnih sluţb,
3. ki so namenjene opravljanju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki so
namenjene bivanju,
4. občinskega grajenega javnega dobra,
5. namenjene izkoriščanju mineralnih surovin in
6. druge prostorske ureditve, ki niso prostorske ureditve drţavnega pomena.
»Če občina ne sprejme prostorskega akta, ki bi ga morala sprejeti skladno z
določbami tega zakona, in bi zaradi tega lahko bilo ogroţeno ţivljenje ali zdravje
ljudi, ali če bi zaradi tega lahko nastale škodljive posledice za okolje in ţivljenje ali
zdravje ţivali, ali pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ali
pri zagotavljanju izvajanja lokalnih javnih sluţb, sprejme prostorske akte drţava na
račun občine.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za urejanje
prostora (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pozove občino, naj sprejme prostorske
akte skladno z določbami tega zakona ter ji za to postavi ustrezen rok. V primeru, da
občina v določenem roku tega ne stori, ministrstvo predlaga vladi, da sprejme sklep o
nadomestnem ukrepanju skladno z določbami prvega odstavka tega člena. Stroške,
povezane z nadomestnim ukrepanjem drţave, nosi občina.
V primeru iz prejšnjega odstavka drţava sprejme nadomestni prostorski akt občine
na način in po postopku, ki velja za drţavni prostorski načrt, vendar se šteje, da ima
sprejeti akt pravno naravo občinskega prostorskega akta, ki ga nadomešča.«
(ZPNačrt, 13. člen)
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3.3 URBANISTIČNO PLANIRANJE
»Urbanistično planiranje označuje stroko, dejavnost in upravno delo v zvezi z
urejanjem naselij in mest, ki so ţivljenjske skupnosti in ne le zgradbe in ulice.
Prostorski plan občin, regij in drţave pa razrešujejo: prostorsko razporeditev objektov
in dejavnosti, ki omogočajo organsko trden in zdrav razvoj (vsake) skupnosti;
urejanje poselitve, ki upošteva demografske razmere ter najboljšo osnovo za
infrastrukturno opremljenost okolja in zaščito obdelovalnih tal; varstvo naravne in
kulturne dediščine ter zagotovitev primernih prostorskih razmer in izvajanje funkcij
glavnega mesta in regionalnih središč. Z vidika bolj ali manj jasno izraţenih skupnih
interesov je treba reševati nasprotja, ki izhajajo iz urbanističnih, gospodarskih in
ekoloških ciljev. S prostorskim planiranjem se rešujejo tudi problemi podeţelja
(skladnost med kmetijskimi, gozdnimi, vodnimi in zazidalnimi tlemi), razmerja med
regijami (razvojne moţnosti in povezave med regijami) ali celo med drţavami ter
povsod okoljska zaščita. Načrtovanje se tudi nikoli ne neha, ker se druţbene,
ekonomske in tehnične razmere stalno spreminjajo.« (Premzl, 1999, str. 9)
3.4 URBANISTIČNO NAČRTOVANJE
»Smisel urbanističnega načrtovanja je zagotoviti smotrno razporeditev objektov po
okolju in primernost njihovih oblik ob presoji vseh učinkov in posledic posegov v
prostor, pa tudi osnov in razmer za predvideno dejavnost. Načrtovati je treba rabo in
varstvo tal, vode, gozdov in drugih naravnih virov, sanitarno ureditev prostora,
ureditev prometa, poučiti primernost predvidenih tehnologij in skladišč ter ureditev
prometa. Upoštevati moramo funkcije mesta in proučiti vse moţne spremembe, da bi
lahko zagotovili sonaravno uravnoteţeni razvoj.
Za celovit razvoj so potrebni tako urbanistični načrt razvoja mesta kot izvedbeni, to je
zazidalni načrt. Za območje ureditve ali osnove se pripravijo ureditveni načrti in
ureditveni pogoji, za novogradnje objektov ali njihovih skupin pa prostorski izvedbeni
načrt. Lokalna skupnost (mesto, občina) po predpisanem postopku priprav in po javni
razpravi uskladi in sprejme tudi »prostorske ureditvene pogoje« (PUP) kot program
dopustne izrabe ţe pozidanega prostora. S tem so opredeljene dejavnosti, ki spadajo
v točno označeni prostor ali okolje, kar pomeni, da druge tam niso dopustne, PUP pa
določa tudi območja, kjer ni dopustna pozidava. To ni zadeva, ki bi jo urejali po
prosti presoji in dobri volji kakega interesnega kroga. Vsako naselje in mesto je
skupnost, ki potrebuje določene dejavnosti, s katerimi se prebivalcem zagotavlja
pričakovani bivalni ali gospodarski standard. PUP je torej filter in kazalec, kaj v
določenem prostoru lahko urejamo, kaj sme nastati in kako se to izvede.
Prvotna usmeritev urbanizma, to je načrtovanje in urejanje mest, se je sčasoma
razširila na načrtovanje mest in njihovih vplivnih območij. Na oţjem mestnem
prostoru ni mogoče zagotoviti vseh potrebnih dejavnosti, ki se širijo tudi v obmestni
prostor. V ţivljenje mest vnašata nova razmerja dva pojava: naraščajoča dnevna
migracija iz okolice v mesta ter hkrati razvoj perifernih delov mest, ki se širijo
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navzven. Skladen razvoj prostora je mogoče zagotoviti le s celovitim »vseobseţnim«
planiranjem (I. Vrišer), ki mora biti gospodarsko, socialno, prostorsko in okoljsko ter
v skladu z regionalnim razvojnim programom (Zakon o skladnem regionalnem
razvoju, 1999). Oblikovati usklajeno okolje za bivanje in delo je mogoče le z vizijo
prihodnosti in v zdravem okolju, po strokovnih osnovah in z zavedanjem, da je v
Sloveniji za vsakega prebivalca obdelovalne zemlje le še za dober vrt, vsekakor
premalo za polno samooskrbo.
Teţave prostorskega načrtovanja so v tem, da je v Sloveniji neusklajenih še nekaj
bistvenih razvojnih vidikov, povezanih s strateškim prostorskim načrtovanjem.«
(Premzl, 1999, str. 68 in 69)
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4

ZAKONODAJA NA PODROČJU OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA

4.1 ZGODOVINA ZAKONOV, KI SO UREJALI OBČINSKO NAČRTOVANJE
Zgodovina prostorskega načrtovanja sega v leto 1956, ko je 25. 4. 1956 začel veljati
Zakon o uporabi zemljišč za gradbene namene (Ur. l. SRS, št. 13 – 3. V). Ta zakon je
opredeljeval naslednje občinskem prostorske akte: Odloki za gradbene okoliše.
25. 4. 1967 je začel veljati Zakon o urbanističnem planiranju (Ur. l. SRS, št. 16 – 22
IV). V tem zakonu so bili naslednji prostorski akti: urbanistični program, urbanistični
načrt, zazidalni načrt in urbanistični red.
Urbanistični program je bil podlaga za urbanistične načrte, zazidalne načrte in za
urbanistični red.
Urbanistični načrt se je izdeloval za območje mesta ali naselja in za njegovo okolico,
ki je bila neposredno podrejena stanovanjskim, komunalnim in drugim urbanim
razmeram obravnavanega mesta ali naselja (ureditveno območje).
Zazidalni načrti so se izdelovali za mesta ali za njegova posamezna območja, za
naselja in za posamezna območja zunaj naselij, določena za posebne namene.
Urbanistični red se je izdeloval za naselja in območja, ki niso bila zajeta z
urbanističnim načrtom ali z zazidalnim načrtom.
V letih 1972 in 1978 sta bili sprejeti spremembi in dopolnitvi Zakona o urbanističnem
planiranju (Ur. l. SRS, št. 27 – 30 VI in Ur. l. SRS. št. 8 – 8. IV), v katerih pa ni bilo
sprememb s področja občinskih prostorskih aktov.
Zakon o urejanju prostora je začel veljati dne 31. 5. 1984 (Ur. l. SRS, št. 18 -14. VI).
V tem zakonu sta bila ključna dolgoročni in srednjeročni plan druţbenopolitičnih
skupnosti (občin).
Dolgoročni plan vsebuje izhodišča in skupne cilje o prostorski organizaciji dejavnosti
in namenski rabi prostora, ki so pomembni za Socialistično republiko Slovenijo in se
bodo izvajali v planskem obdobju.
Srednjeročni plan v prostorskih sestavinah podrobno določa prostorsko organizacijo
dejavnosti in namensko rabo prostora na območjih, kjer se po dogovoru o temeljih
srednjeročnega druţbenega plana v planskem obdobju predvideni posegi v prostor ali
drugi obveznosti določi način in dinamiko izvedbe.
Vse občine imajo še vedno veljavne dolgoročne in srednjeročne druţbene plane.
Na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki je začel veljati
dne 31. 5. 1984 (Ur. l. SRS, št. 18 - 14. VI), so občine začele pripravljati prostorske
izvedbene akte (PIA), ki se delijo na:
a) prostorske ureditvene pogoje (PUP) in
b) prostorske izvedbene načrte (PIN), ki so:
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lokacijski načrt (LN),
ureditveni načrt (UN) in
zazidalni načrt (ZN).

PUP
»Prostorski ureditveni pogoji se pripravijo za posamezno prostorsko in funkcionalno
zaokroţeno območje izven ureditvenih območij naselij, za ureditveno območje naselja
ali za posamezno funkcionalno zaokroţeno območje v naselju.« (ZUN, 25. člen, 22.
odstavek)
PIN
»S prostorskimi izvedbenimi načrti se urejajo območja, ki so s srednjeročnim
druţbenim planom predvidena za graditev, širitev ali prenovo naselij ter za izvajanje
drugih posegov v prostor.
Prostorski izvedbeni načrti so:
 zazidalni načrti za nova naselja ali za posamezna območja znotraj ureditvenih
območij naselij ter za turistična in industrijska območja zunaj ureditvenih
območij naselij;
 ureditveni načrti za prenovo, dopolnilno gradnjo in komunalno asanacijo v
ureditvenih območjih naselij in v drugih poselitvenih območjih za urejanje
zelenih in rekreacijskih površin ter za urejanje drugih posegov v prostor, ki
niso graditev;
 lokacijski načrt za posamezne infrastrukturne objekte in naprave.« (ZUN, 27.
člen)
Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju, ki je začel veljati dne
3. 1. 1991 (Ur. l. RS, št. 48 – 31. XII), je urejal dva prostorska akta, in sicer zazidalni
načrt in urbanistični red.
Zakon o urejanju prostora, ki je začel veljati dne 1. 1. 2003 (Ur. l. RS, št. 110/2002),
je na področju občine predpisoval strategijo prostorskega razvoja občine, prostorski
red občine in občinski lokacijski načrt.
Strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red občine nista bila v nobeni
občini sprejeta. Do sprejetja ni prišlo, ker je bil čas prekratek, da bi se postopek
lahko izpeljal do konca. Večina občin je naredila program priprave strategije
prostorskega razvoja občine. Do konca pa postopka niso izpeljale, ker je bil leta 2007
sprejet nov zakon, in sicer Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je začel veljati 15. 4.
2007 (Ur. l. RS, št. 33/2007) in velja še danes. Ta zakon pa na področju občine
predpisuje občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt.
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4.2 RAZLIKA MED OBČINSKIMI PROSTORSKIMI AKTI PO ZUN, ZUreP-1
IN ZPNačrt
Tabela 1: Razlika med občinskimi prostorskimi akti po ZUN, ZUreP-1 in ZPNačrt

ZUN
Dolgoročni plan

ZUreP-1
Strategija prostorskega
razvoja občine (SPRO)
Srednjeročni druţbeni plan + Prostorski red občine
PUP
(PRO)
Prostorski izvedbeni načrti:
Občinski lokacijski načrt
zazidalni načrt (ZN),
(OLN)
ureditveni načrt (UN),
lokacijski načrt (LN).

ZPNačrt
Občinski prostorski načrt –
strateški del (OPN)
Občinski prostorski načrt –
izvedbeni del (OPN PIP)
Občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN)

Vir: lastno delo
4.3 ZPNačrt
»Novi zakon naj bi odpravljal pomanjkljivosti ZUreP-1 na področju prostorskega
načrtovanja in opremljanja stavbnih zemljišč ter omogočal hitrejšo pripravo in
sprejem prostorskih aktov in s tem skrajšanje časa za realizacijo posameznih
investicijskih namer, hkrati pa naj bi nova ureditev zagotavljala skladen prostorski
razvoj občin in drţave ter večjo urejenost prostora.
Namen in cilji novega zakona so sicer povsem podobni tistim, ki jih je zasledoval tudi
ZUreP-1, vendar jih ta po mnenju pripravljavca zakona ni dosegel, saj je vseboval
vrsto pomanjkljivosti, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope:
 na postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov ter vprašanje presoje
njihove okoljske ustreznosti,
 na vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in razmerje med različnimi
prostorskimi akti,
 na zagotavljanje podatkov o stanju v prostoru, ki so predpogoj za kvalitetno in
pravočasno prostorsko načrtovanje,
 na nekatere nedorečenosti in nejasnosti pri opremljanju stavbnih zemljišč in
odmerjanju komunalnega prispevka.
Največjo pomanjkljivost ZUreP-1 so po mnenju predlagatelja zakona predstavljali
nepregledni in dolgotrajni postopki priprave prostorskih aktov.
Ker gre pri prostorskem načrtovanju za usklajevanje različnih, pogosto nasprotujočih
si interesov, mora zakon natančno urejati postopek sprejemanja prostorskih aktov. V
praksi se je pokazalo, da so bili postopki sprejemanja prostorskih aktov, zlasti
občinskih (SPRO, PRO IN OLN), tako kot jih je urejal ZUreP-1, v praksi teţko
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izvedljivi. Pri tem se je kot eden od največjih problemov izpostavilo vprašanje
uskladitve omenjenih prostorskih aktov občine s smernicami nosilcev urejanja
prostora, to je različnih ministrstev, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih
sluţb. Poglavitna pomanjkljivost je bila premalo pregledna in natančna pa tudi ne
dovolj racionalna ureditev postopka usklajevanja, ki je povzročala dolgotrajnost
postopka priprave in sprejemanja prostorskih aktov.« (Ivanič et al., 2008, str. 17 in
18)
4.4 OPN
»Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev
iz drţavnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo
cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve
lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor (v nadaljnjem
besedilu: prostorski izvedbeni pogoji).« (ZPNačrt, 38. člen)
»Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del.
Strateški del občinskega prostorskega načrta določa:
1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v
krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev
ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko
povezana;
4. območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja
prostora določa:
1. območja namenske rabe prostora;
2. prostorske izvedbene pogoje;
3. območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Občinski prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij.« (ZPNačrt, 39. člen)
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4.4.1 Namen OPN-ja

»Z občinskim prostorskim načrtom se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja
občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji
umeščanja posegov v prostor, ki se v zakonu imenujejo s skupnim pojmom prostorski
izvedbeni pogoji (PIP). To so pogoji, pod katerimi je mogoče graditi oziroma drugače
posegati v prostor, gre pa za pogoje glede namembnosti posegov, njihove lege,
velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo, pogoje glede ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja itd.
Občinski prostorski načrt, ki se pripravlja in sprejema kot enoviti dokument, je hkrati
strateški in izvedbeni prostorski akt in je edini obvezni prostorski načrt občine. V
kolikor pa občina ţeli, lahko namesto enovitega OPN sprejme dva prostorska akta
OSPN kot strateški prostorski akt in OPN kot izvedbeni. Občinski prostorski načrt v
novem sistemu nadomešča prostorski red občine po ZUreP-1, v kolikor pa vsebuje
tudi strateške vsebine, pa nadomešča prostorski red in strategijo prostorskega
razvoja občine.
Občinski prostorski načrt vsebuje dva glavna dela, strateški in izvedbeni del.
Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine,
določa usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, za razvoj v krajini, za
določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev. Poleg tega se v
strateškem delu OPN določi tudi zasnova gospodarske javne infrastrukture ter
območja naselij, v katera se vključujejo tudi območja razpršene gradnje, ki so
prostorsko povezana z naselji. Posebej se določijo tudi območja razpršene avtohtone
poselitve.
Strateški del OPN ne zahteva izdelave posebnih krajinskih in urbanističnih zasnov, kot
je bilo to določeno za strategijo prostorskega razvoja občine po ZUreP-1.
Izvedbeni del OPN za posamezne enote urejanja prostora, ki pokrivajo celotno
območje občine in se določajo glede na enotne lastnosti ter morfološke in
funkcionalne značilnosti prostora, določa območja namenske rabe prostora,
prostorske izvedbene pogoje ter območja, za katera se bo izdelal občinski podrobni
prostorski načrt.« (Ivanič et al., 2008, str. 45 in 46)
»Z OPN se določa namenska raba prostora, ki predstavlja temeljni pravni reţim, ki ga
OPN vsebuje. Območja namenske rabe prostora se določijo tako natančno, da bo za
vsako parcelo v občini namensko rabo nedvoumno mogoče razbrati. Takšna
natančnost je nujna, saj je z namensko rabo povezana dopustnost gradnje na
posamezni parceli.
Namenska raba prostora se deli v pet osnovnih kategorij: stavbna, kmetijska,
gozdna, vodna in druga zemljišča, ta pa se lahko delijo tudi na podrobnejšo
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namensko rabo v skladu s podzakonskimi predpisi ministra.« (Ivanič et al., 2008, str.
47 in 48)

4.4.2 Postopek priprave OPN-ja

»Postopek priprave OPN se začne s sklepom, ki ga sprejem občinski svet. Občina
pripravi osnutek OPN na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz DSPN in OSPN,
če je bil slednji sprejet kot samostojni akt, ter razvojnega programa, če je bil izdelan
za območje, ki ga obravnava prostorski akt in pa lastnih razvojnih potreb ter
izraţenih potreb drugih ljudi. V prvi fazi torej občina pripravi osnutek prostorskega
načrta tako, da ob upoštevanju hierarhično višjih prostorskih aktov uskladi lastne
razvojne potrebe z razvojnimi potrebami drugih pravnih in fizičnih oseb.
Od te faze dalje pride v postopku do ţe opisanega aktivnega vključevanja ministrstva
kot koordinatorja aktivnosti med občino in nosilci urejanja prostora. Občina tako
pošlje osnutek OPN ministrstvu, ta pa ga mora najkasneje v 7 dneh posredovati
nosilcem urejanja prostora, da nanj v 30 dneh podajo smernice. V primeru, da
smernic v tem roku ne podajo, se šteje, da jih nimajo. V tem istem času mora
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, tudi odločiti, ali je za OPN potrebno izvesti
postopek CPVO in to sporoči ministrstvu.
Na podlagi pridobljenih smernic občina pripravi dopolnjen osnutek OPN, kjer lahko za
posamezne postopke ureditve priprave variantne rešitve, katere se nato ovrednoti in
medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega
vidika. Če je bilo odločeno, da je potrebno za OPN izvesti postopek CPVO, potem
mora občina v tej fazi zanj zagotoviti tudi okoljsko poročilo in skupaj z dopolnjenim
osnutkom OPN poslati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, katero v roku 15
dni preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in skladno s predpisi. Če
temu ni tako, ga s sklepom zavrne. V tej fazi zakon predvideva tudi moţnost
usklajevanja smernic. Tako občina, če zaradi smernic ne more uskladiti osnutka
prostorskega načrta, o tem obvesti ministrstvo, ki zagotovi usklajevanje med občino
in ministrstvi, katerih smernice občina ni mogla uskladiti z osnutkom načrta.
Dopolnjen osnutek OPN se mora nato (skupaj z okoljskim poročilo, če je bilo to
izdelano) javno razgrniti za najmanj 30 dni, v tem času pa mora biti organizirana tudi
javna obravnava.
Občina mora preučiti pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzeti stališče po
končani javni razgrnitvi, nato pa na njegovi podlagi pripraviti predlog OPN in ga
poslati ministrstvu, to pa najkasneje v 7 dneh pošlje vsem nosilcem urejanja
prostora, ki so podali smernice, da zdaj podajo še svoje mnenje, v katerem se
opredelijo do tega, kako je občina upoštevala njihove smernice. Drugače kot pri
smernicah je rok za mnenja 21 dni, pa tudi tukaj se šteje, da molk nosilca urejanja
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prostora pomeni, da se s predlogom OPN strinja. V tem roku preuči predlog OPN tudi
ministrstvo in pripravi svoje mnenje s stališča poselitve ter preveri ali predlog
občinskega prostorskega načrta vsebuje vse predpisane sestavine, ali temelji na
preizkusu stanja prostora in ali upošteva usmeritve in določitve drţavnih prostorskih
aktov. Če je bilo odločeno, da se za OPN izvede postopek CPVO, se pristojna
ministrstva v svojih mnenjih opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov drţavnega
prostorskega načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti in jih hkrati pošljejo
ministrstvu, le-to pa jih posreduje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki nato
skladno z ZVO-1 izda ali pa zvrne izdajo sklepa o sprejemljivosti vplivov njihove
izvedbe na okolje.
Ker zakon za celoten postopek pridobitve mnenj izdaje sklepa o sprejemljivosti
vplivov OPN na okolje in končno potrditev OPN določa 75-dnevnih rok od trenutka,
ko je občina posredovala predlog OPN ministrstvu, do sedaj opisane faze pa
obsegajo 58 dni (7 dni za posredovanje akta nosilcem urejanja prostora, 21 dni za
njihova mnenja, 30 dni za ZVO-1 za izdajo sklepa o sprejemljivosti), ostane za
končno potrditev OPN še 17 dni. V tem roku ministrstvo s sklepom potrdi predlog
OPN, če nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu občinskega
prostorskega načrta njihove smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njihove izvedbe na okolje sprejemljivi,
kadar je bil izveden CPVO postopek. V kolikor pa v mnenjih nosilci urejanja prostora
ugotovijo, da v predlogu OPN njihove smernice niso bile upoštevane, ali da
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja zavrne izdajo potrdila, ministrstvo v roku iz
prejšnjega odstavka vladi zavrne izdajo potrdila, ministrstvo v roku iz prejšnjega
odstavka vladi predlaga, da odloči o potrditvi predloga občinskega prostorskega
načrta in o tem obvesti občino. Vlada nato odloči o potrditvi predloga občinskega
prostorskega načrta s sklepom v 30 dneh. Pritoţba zoper ta sklep ni moţna, moţno
pa je začeti upravni spor. Tega je moţno začeti tudi v primeru, če vlada v 30 dneh
sklepa ne sprejme, kar pomeni, da je to edini primer uporabe negativne presumpcije
v tem zakonu (to sicer ni izrecno zapisano, jasno pa je, da se občina ne bi pritoţila
zaradi neizdaje sklepa, če bi to pomenilo, da je OPN potrjen).
V primeru, da ministrstvo v roku 75 dni (oziroma 17 dni) ne potrdi predloga
občinskega prostorskega načrta oziroma ga tudi ne predloţi v odločanje vladi, pa se
šteje, da je predlog občinskega prostorskega načrta potrjen, razen če je bila
zavrnjena izdaja potrdila o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje.
Postopek priprave OPN se uspešno zaključi s tem, ko ga sprejme občinski svet z
odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa ministra
oziroma sklepa vlade, s katerim je bil potrjen predlog OPN. Kadar pa je ministrstvo
zamudilo rok za izdajo sklepa oziroma predloga OPN tudi ni predloţilo v odločanje
vladi, pa se ta objava datuma in številka tega sklepa seveda ne more zahtevati.
Poudariti je potrebno, da ima od vseh pozitivnih presumpcij v primeru molka organa,
ki se pojavljajo tekom postopka priprave OPN, ravno ta nedvomno največjo teţo, saj
je njena posledica veljavnosti prostorskega akta, za katerega je morda vsaj en, lahko
26

pa tudi večje število nosilcev urejanja prostora ugotovilo, da pri njegovi pripravi
njihove smernice niso bile ustrezno upoštevane. Kot je bilo ţe omenjeno, je bila ta
določba, tako kot vse druge o pozitivni presumpciji pri molku organov, pisana z
namenom vse udeleţene organe in nosilce primorati k aktivni udeleţbi in upoštevanju
rokov, vendar pa je njena posledica potencialno vseeno lahko zelo škodljiva. Tako
sprejet akt bo navkljub očitni nezakonitosti namreč veljaven in v kolikor ga občina ne
bo pripravljena razveljaviti sama od sebe, je edina druga pot za njegovo razveljavitev
postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti tega predpisa. Ker pa se ti postopki
uvedejo na podlagi pobude kvalificiranih vlagateljev, med katere se na podlagi 23a.
člena Zakona o ustavnem sodišču uvršča tudi vlada, bo seveda znalo izpasti nekoliko
nerodno, ko bo (taista) vlada, katere ministrstvo je v svojstvu nosilca urejanja
prostora zamudilo rok za izdajo negativnega mnenja, nato na podlagi predloga tega
istega ministrstva zahtevala začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
takega prostorskega akta.
Podobno kot za DPN zakon tudi za OPN predpisuje skrajšani postopek priprave. Le
tega je moţno uporabiti takrat, kadar gre za spremembe in dopolnitve OPN, s
katerimi pa se ne spreminja namenska raba prostora. Tudi tukaj se faze javne
razgrnitve ter pridobivanja smernic in mnenj skrajšajo na polovico, torej s 30 na 15
dni, kar predstavlja skupni prihranek 45 dni.« (Ivanič et al., 2008, str. 48–50)

4.4.3 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega
načrta ter pogojev za določitev območij sanacije razpršene gradnje
in območij za razvoj in širitev naselij

OPN je sestavljen iz dveh delov strateškega in izvedbenega. Za urbana središča se
lahko izdela urbanistični načrt. Strateški del je sestavljen iz devetih delov skladno s 3.
členom. Izvedbeni del vsebuje tri dele po 4. členu.
Izhodišča v strateškem delu vsebujejo osnove za nadaljnjo načrtovanje. V Zasnovi se
opredeli, v katero smer naj bi šel razvoj občine. Vsa komunalna infrastruktura in
opredelitev njene širitve se določi v tretjem delu strateškega dela. V ostalih delih se
določi usmeritve za razvoj naselji, razpršene gradnje, itd.
V izvedbenem delu se najprej določijo enote urejanja prostora z:
 analize značilnosti prostora,
 upoštevanja reţimov iz pravnih aktov s področij: varstva okolja in zdravja
ljudi, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter omejitev, povezanih
z gospodarsko javno infrastrukturo,
 strateških usmeritev in načrtovanih prostorskih ureditev, vključno z moţnostjo
izgradnje predvidene gospodarske javne infrastrukture.
Območja namenske rabe prostora se določijo v izvedbenem delu in dopustne rabe
prostora.
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Prostorski izvedbeni pogoji (PIP-i) natančneje določajo izvedbo posameznih gradenj.
Pravilnik določa tudi:
 pogoje za sanacijo območji razpršene gradnje,
 pogoje za določitev območji naselji in njihovo širitev.
Oblika OPN-ja se mora skladati z 46. členom Pravilnika. (Pravilnik o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij
sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij)
4.5 OPPN
»Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje
načrtuje prostorske ureditve na območjih iz petega odstavka 39. člena tega zakona,
lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaţe potreba po tem, ko je bil sprejet
občinski prostorski načrt.
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega
pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, ki niso določene v občinskem
prostorskem načrtu.
Občinski podrobni prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.« (ZPNačrt, 55. člen)
»Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se podrobneje določi:
1. območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
2. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
3. območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem,
4. načrt parcelacije,
5. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
6. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
7. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
8. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred poţarom in
9. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro.
V občinskem podrobnem prostorskem načrtu se prikaţejo tudi vplivi in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostora.
Če je občinski podrobni prostorski načrt namenjen celoviti prenovi območja, je
njegov obvezni sestavni del konservatorski načrt, pripravljen skladno s predpisi o
varstvu kulturne dediščine.
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se lahko določi tudi velikost odstopanj
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od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, če se z novimi rešitvami v okviru
odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, ne poslabšajo bivalne in delovne
razmere na območju načrta oziroma na sosednjih območjih ter niso v nasprotju z
javno koristjo.
Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta.« (ZPNačrt, 56. člen)
»Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta občine se začne s
sklepom, ki ga sprejme ţupan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu
ter ga pošlje ministrstvu.
Sklep iz prejšnjega odstavka določa poleg vsebin iz drugega odstavka 46. člena tega
zakona tudi obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta.« (ZPNačrt, 57. člen)
»Občina pripravi osnutek podrobnega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja
prostora, občinskega prostorskega načrta in izraţenih investicijskih namer občine ter
drugih oseb.
Občina pošlje osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta nosilcem urejanja
prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku iz prvega odstavka tega člena ne dajo smernic, se
šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku iz drugega odstavka tega člena tudi
pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje.« (ZPNačrt, 58. člen)
»Ob upoštevanju smernic iz tretjega odstavka prejšnjega člena občina dopolni
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta. Za posamezne prostorske
ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in
medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega
vidika.
Kadar je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega
načrta zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom občinskega
podrobnega prostorskega načrta pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.«
(ZPNačrt, 59. člen)
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»Občina mora v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
omogočiti sodelovanje javnosti ob smiselni uporabi določb 50. člena tega zakona.«
(ZPNačrt, 60. člen)
»Občina pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta na podlagi
stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov javnosti iz prejšnjega člena ter ga
nemudoma posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali
predlog občinskega prostorskega načrta upošteva smernice, dane na podlagi 58.
člena tega zakona.
Če je za občinski podrobni prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov
občinskega podrobnega prostorskega načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti in
ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev iz prejšnjega odstavka, ministrstvo, pristojno za varstvo
okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega podrobnega prostorskega
načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloţi občinskemu svetu usklajen predlog občinskega podrobnega
prostorskega načrta v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da
so v predlogu občinskega prostorskega načrta smernice upoštevane in če je
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
Občinski podrobni prostorski načrt sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v
uradnem glasilu.« (ZPNačrt, 61. člen)

4.5.1 Namen OPPN-ja

»Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se podrobneje načrtujejo prostorske
ureditve lokalnega pomena na območjih, ki jih določa OPN, lahko pa tudi na drugih
območjih, če se pokaţe potreba po njihovi izdelavi po tem, ko je bil OPN ţe sprejet.
Usmeritve za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta so določene ţe v
občinskem prostorskem načrtu.
OPPN bodo občine pripravljale za načrtovanje prostorskih ureditev na območjih
sanacije razpršene gradnje, celovite ali delne prenove naselja, na območjih širitve
naselja na nove površine, območjih izkoriščanja mineralnih surovin in rud, za
načrtovanje pomembnejše gospodarske javne infrastrukture, pa tudi za načrtovanje
na večjih območjih v naselju, kjer se predvideva nova pozidava. Občine se bodo za
njihovo pripravo odločale tudi v povezavi s potrebo po izvedbi javnih urbanistično –
arhitekturnih natečajev.
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Občinski podrobni prostorski načrt je podlaga za pripravo projektov za pridobitev
gradbenih dovoljenj. V sistemu prostorskih aktov, kot ga določa ZPNačrt, bo
nadomestil dosedanji občinski lokacijski načrt.« (Ivanič et al., 2008, str. 51 in 52)

4.5.2 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta

OPPN se izdela za v Pravilniku točno določena območja. OPPN mora vsebovati:
 arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem, kadar je
to potrebno,
 načrt parcelacije,
 etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
 rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred poţarom,
 pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro,
 vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. (Pravilnik o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
4.6 PRIMERJALNA TABELA MED POSTOPKOMA PRIPRAVE OLN (ZUreP-1)
IN OPPN (ZPNačrt)

Tabela 2: Primerjava med postopkoma priprave OLN in OPPN

OLN (ZUreP-1)
Prostorski akti se začnejo pripravljati na
podlagi programa priprave prostorskega
akta. Program priprave sprejme ţupan in
se ga objavi v Uradnem listu RS oz. v
občinskem uradnem glasilu.
1. prostorska konferenca se izvede
najmanj 8 dni pred sprejemom programa
priprave, vabilo pa se objavi v vsaj dveh
sredstvih javnega obveščanja.
/
Po 8 dneh, ko se sprejme program
priprave, pripravljavec pozove pristojne

OPPN (ZPNačrt)
OPPN se začne s sklepom, ki ga sprejme
ţupan in ga objavi v uradnem listu in v
svetovnem
spletu
ter
ga
pošlje
pristojnemu ministrstvu (MOP).
/

Občina pripravi osnutek OPPN.
Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem
urejanja prostora in jih pozove k izdaji
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nosilce urejanja prostora, da
smernice.
Rok za izdajo smernic je 30 dni.

dajo smernic.

Ko se čaka na smernice, se tudi preveri
če je potrebna celovita presoja vlivov na
okolje. MOP, Direktorat za okolje izda
odločbo o potrebnosti CPVO-ja.
Pridobitev strokovnih rešitev, priprava Strokovne podlage in Dopolnjen osnutek
predloga OLN.
OPPN.
2. prostorska konferenca se izvede /
najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo,
vabilo se objavi v najmanj dveh sredstvih
javnega obveščanja.
Javno naznanilo o razgrnitvi ter kraju in Javno naznanilo se objavi najmanj en
času obravnave prostorskega akta se teden pred začetkom javne razgrnitve.
objavi v uradnem glasilu ter na krajevno Javno naznanilo se objavi v svetovnem
običajen način najmanj en teden pred spletu in na krajevno običajen način
začetkom javne razgrnitve. Pripravljavec
OLN mora pisno ali z javnim naznanilom
obvestiti lastnike nepremičnin na območju
OLN ter jih pred obravnavo predloga OLN
na občinskem svetu seznaniti s stališči do
morebitnih njihovih pripomb in predlogov.
Javna
razgrnitev
in
obravnava Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, v
prostorskega akta. Javna razgrnitev mora tem času občina zagotovi tudi javno
trajati najmanj 30 dni.
obravnavo.
Pripombe in predloge iz javne razgrnitve Občina pripravi predlog OPPN na podlagi
mora pripravljavec povzeti v zapisniku in stališč, ki ga zavzame do pripomb in
do njih zavzeti stališča. Pripravljavec predlogov javnosti ter ga posreduje
pisno obvesti lastnike nepremičnin na nosilcem urejanja prostora.
območju OLN s stališči do morebitnih
pripomb in predlogov.
Ponovna javna razgrnitev in obravnava /
prostorskega akta se opravi, če pride do
večje spremembe ali ko nove rešitve niso
več skladne s programskimi izhodišči iz
programa priprave prostorskega akta.
Predlog OLN.
Predlog OPPN
Pripravljavec pozove pristojne nosilce Nosilci urejanja prostora imajo 30 dnevni
urejanja prostora, da podajo mnenja k rok za izdajo mnenj. Če je bil potreben
dopolnjenemu predlogu prostorskega CPVO, se nosilci urejanja prostora
akta.
opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje s stališča svoje
pristojnosti.
Čas za izdajo mnenj je 30 dni.
MOP na podlagi mnenj nosilcev urejanja
prostora odloči o sprejemljivosti vplivov
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OLN
Sprejem OLN na občinskem svetu.
Objava OLN-ja.

izvedbe OPPN skladno z Zakonom o
varstvu okolja.
Usklajeni predlog OPPN.
Občinskemu svetu se predloţi usklajen
OPPN v sprejem.
OPPN sprejme občinski svet z odlokom in
ga objavi v uradnem glasilu.
Vir: lastno delo
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5

OBČINA VRHNIKA

Ime občine se določi z zakonom. Občina ima pravico do uporabe lastnega grba in
zastave. Občina je lahko sestavljena iz oţjih delov, med katerimi je najbolj znana
krajevna skupnost. »Občino sestavljajo trije organi, ki so: občinski svet, ţupan in
nadzorni odbor. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne
naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.« (ZLS, 21.
člen)
»Na področju urejanja prostora občina opravlja naslednje naloge: načrtuje prostorski
razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve
objektov ter zagotavlja javno sluţbo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.« (ZLS, 21.
člen)
Občina Vrhnika je ena izmed 210 občin v Republiki Sloveniji, ki je status mesta dobila
leta 1955. Sedeţ Občine Vrhnika je na Trţaški cesti 1. Občina Vrhnika leţi na
zahodnem robu Ljubljanskega barja ter obronkih Pokojiške planote. Od Ljubljane je
oddaljena pribliţno 20 km. Občina Vrhnika je pobratena z občinami Čapljino, Gonars
ter Iolkos. Površina občine je 115,2 km2. Na dan 31. 3. 2010 je v Občini Vrhnika
ţivelo 15.734 občanov. Občina Vrhnika ima 13 krajevnih skupnosti, ki so: Bevke,
Blatna Brezovica, Drenov Grič - Lesno Brdo, Ligojna, Podlipa - Smrečje, Padeţ –
Pokojišče - Zavrh, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Verd, Vrhnika - Breg, Vrhnika - Center,
Vrhnika - Vas in Zaplana. (http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=13, 19. 5. 2010)
Ţupan Občine Vrhnika je dr. Marjan Rihar. Občinska uprava ima 30 zaposlenih. Iz
organigrama je razvidno, da je občinske uprava razdeljena na pet oddelkov:
 oddelek za splošne zadeve,
 oddelek za druţbene dejavnosti in gospodarstvo,
 oddelek za finance,
 oddelek za komunalo in okolje,
 oddelek za prostor.
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Slika 1: Organigram občinske uprave Občine Vrhnika

Vir: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=88, 19. 5. 2010
Najbolj znan Vrhničan je Ivan Cankar, ki je tudi največji slovenski pisatelj. Druge
znane osebnosti so:
 Simon Ogrin,
 Matej Sternen,
 Joţef Petkovšek,
 Karel Grabeljšek,
 Mojca Suhadolc,
 Aljoša Grom,
 Franc Grom,
 Sara Ţivkovič …(http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=60, 19. 5. 2010)
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Slika 2: Grb Občine Vrhnika

Vir: Občina Vrhnika
Vrhniko naj bi ustanovili Jazon in argonavti, ki so prišli iz Grčije, kjer so kralju ukradli
zlato runo (ovna) in hčerko. V grbu Občine Vrhnika je ladja, imenovana Argo, ki je
pod okriljem Jazona in argonavtov po legendi plula iz Črnega morja po Savi in
Ljubljanici proti Jadranskemu morju. Ko so prišli do izvira Ljubljanice na Vrhniki, so
morali
ladjo
razstaviti
in
pot
nadaljevati
po
kopnem
do
obale.
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Vrhnika, 4. 5. 2010)

5.1 PROSTORSKI AKTI V OBČINI VRHNIKA

5.1.1 Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje od 1986 do 2000 in
srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje od 1986 do
1990

Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje od 1986 do 2000 in srednjeročni druţbeni
plan Občine Vrhnika za obdobje od 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis št.
4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99,
Uradne objave Naš časopis št. 272/01, 277/01, 304/2004, 319/05) se je na zadnje
spremenil leta 2004, ko so nastala nova stavbna zemljišča.
V Sloveniji je dolgoročnih planov občin manj, kakor je občin, ker so le-te izdelovali v
80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo na ozemlju Slovenije le 64 občin. Glede na
razvojne teţnje v sodobnih časih, dolgoročni plani, ki določajo namensko rabo
posameznih zemljišč v občini, ne morejo več slediti razvojnim teţnjam v današnjih
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časih in so zastareli. Ţe od sprejetja novega Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt-u) se za vseh 210 občin sprejemajo občinski prostorski načrti, ki bodo
nadomestili stare plane iz 80-ih let.
Slika 3: Grafični izsek iz digitalnega dolgoročnega plana Občine Vrhnika

Vir: http://www.iobcina.si/vrhnika

5.1.2 Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V3

Slika prikazuje izsek iz PUP Občine Vrhnika za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja
Gorica. Pred sprejemom OPPN Lidl na območju V3P1/3 morfološka enota2 6E3/5 je
veljal zazidalni načrt Avtomontaţa. Zaradi potreb po novem trgovskem centru so se
investitorji in občina odločili, da na delu območja ZN Avtomontaţa sprejmejo nov
prostorski izvedbeni akt – OPPN Lidl.

1

P - površine za proizvodne dejavnosti
Morfološka enota, v njej so določeni pogoji za oblikovanje objektov
3
E - proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice)
2
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Slika 4: Grafični izsek iz digitaliziranih prostorskih ureditvenih pogojev V3

Vir: http://www.iobcina.si/vrhnika
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6

OLN/OPPN LIDL

6.1 OPIS POSTOPKA

Tabela 3: Primer iz prakse - trgovina Lidl v Sinji Gorici

FAZA
Pobuda za OLN za trgovino Lidl v Sinji Gorici
Pobuda za pripravo in sprejem OLN za trgovino Lidl v
Sinji Gorici obravnavana na Odboru za urejanje prostora
ter varstvo naravne in kulturne dediščine (po Statutu
Občine Vrhnika)
Obvestilo o nameri izdelave OLN za trgovino Lidl v Sinji
Gorici (po Zakonu o varstvu okolja) na Ministrstvo za
okolje in prostor
1. prostorska konferenca (po Zakonu o urejanju
prostora)
Vabilo na 1. prostorsko konferenco je bilo poslano vsem
nosilcem urejanja prostora in objavljeno v dveh sredstvih
javnega obveščanja (Radio Orion in Dnevnik)

DATUM
16. 12. 2005
31. 1. 2005

1. 2. 2006

27. 2. 2006
(Radio Orion 1. 3. – 8.
3. 2006)
(Dnevnik 27. 2. 2006)
1. prostorska konferenca
9. 3. 2006
Program priprave (po Zakonu o urejanju prostora)
5. 4. 2006
Prejeta Odločba MOP-a glede izvedbe CPVO
27. 3. 2006
Objava programa priprave v Našem časopisu in v (Ur. list RS 10. 4. 2006)
Uradnem listu RS
(Naš časopis 24. 4.
2006)
Poziv za izdajo smernic za OLN za trgovino Lidl v Sinji 24. 4. 2006
Gorici (po Zakonu o urejanju prostora) nosilcem urejanja
prostora
Smernice Ministrstva za promet
9. 5. 2006
Smernice Zavoda RS za varstvo narave
11. 5. 2006
Smernice Zdravstvenega inšpektorata RS
12. 5. 2006
Smernice Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.
15. 5. 2006
Smernice Telekom Slovenije d.d.
19. 5. 2006
Smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 19. 5. 2006
Smernice Uprave RS za zaščito in reševanje
23. 5. 2006
Smernice Občine Vrhnika
25. 5. 2006
Smernice Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, vode
25. 5. 2006
Smernice Elektro-Slovenije d.o.o.
25. 5. 2006
Smernice Ministrstva za obrambo
29. 5. 2006
Smernice Geoplin plinovodi d.o.o.
29. 5. 2006
Smernice Elektro Ljubljana d.d.
8. 6. 2006
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Analiza smernic (po Zakonu o urejanja prostora)
3. 7. 2006
ZPNačrt
Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta (po
Zakonu o urejanju prostora)
Objava javne razgrnitve in obravnave prostorskega akta (stran Občine Vrhnika
na internetni strani Občine Vrhnika, Radiu Orion
22. 6. 2007)
(Radio Orion 2. 7. 2007)
Javna obravnava prostorskega akta
11. 7. 2007
Vir: lastno delo
Postopek sprejema OPPN Lidl se je začel s pobudo investitorja Trgovine Lidl d.d.
Pobudo je najprej obravnaval Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in
kulturne dediščine Občine Vrhnika, ki jo je s sklepom potrdil. Po objavi programa
priprave za sprejem OPPN Lidl je bil osnutek poslan v smernice nosilcem urejanja
prostora. Med postopkom sprejema OPPN Lidl je bil sprejet nov zakon – Zakon o
prostorskem načrtovanju. Po prejšnjem zakonu – Zakon o urejanju prostora je bilo
potrebno pred smernicami izvesti prostorsko konferenco, ki se je v primeru OPPN Lidl
ni nihče udeleţil. Po novem zakonu pa je bilo potrebno izvesti javno obravnavo, ki se
jo je udeleţil del zainteresirane javnosti, ki pa na dopolnjen osnutek ni imel pripomb.
Javna obravnava je bila del javne razgrnitve, ki je potekala v prostorih Občine, kjer
se je lahko tudi podajalo pripombe. Pripombe na prostorski načrt so imeli večinoma
lastniki sosednih zemljišč. Del pripomb je bil upoštevan pri nadaljnji izdelavi
prostorskega akta. Upoštevana je bila pripomba najbliţjega soseda, da ne bo gradnja
Lidla ovirala dostopa teţkim tovornjakom in vlačilcem, ki so potrebni za nemoteno
opravljanje njegove dejavnosti.
Lastništvo in ustrezni dogovori niso pogoj za sprejetje OPPN-ja, kar je bila ena
neupoštevana pripomba.
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Slika 5: Grafični izsek iz OPPN Lidl

Vir: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici
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6.2 PROBLEMI V PRAKSI PRI IZDELAVI OPPN
Prostorski načrtovalci se v praksi srečujejo s problemom, da drţava nima
vzpostavljenega enotnega informacijskega sistema za prikaz stanja prostora, kjer bi
bili objavljeni vsi občinski plani, kulturna območja, poplavna in naravna območja,
varovani gozdovi…
Ker prikaz stanja prostora ni vzpostavljen, prostorski načrtovalci veliko več časa
porabijo, da v različnih evidencah vpogledajo v te varstvene reţime. Poleg časa je
tukaj problem tudi v tem, da v velikih primerih niti dostopa do teh podatkov nimajo.
Problem različnih prostorskih evidenc:
 Nekatere evidence niso narejene ali pa niso vneseni vanje vsi podatki, ki bi
morali biti: pristojni organi za vzpostavitev evidenc (ministrstva, zavodi …)
niso vzpostavili evidenc z vsemi podatki oz. nastajajo evidence prepočasi.
 Podatki v nekaterih evidencah niso natančni oz. ne omogočajo neposredne
uporabe teh podatkov v postopkih priprave OPPN; izdelovalci OPPN so
ponavadi v takih primerih s smernicami obvezani, da pridobijo natančnejše
podatke (kar pomeni prenos obveznosti priprave podatkov na izdelovalca
OPPN).
 Podatki v nekaterih primerih niso aţurni; kasneje pristojni nosilci urejanja v
smernicah popravljajo svoje podatke.
 Upravljavci evidenc ne uporabljajo enotne metode za prikaz in uporabo teh
podatkov.
 Podatki iz različnih evidenc so si v nekaterih primerih nasprotni.
Prostorsko načrtovanje je zelo kompleksno področje, ki se pokaţe predvsem pri
prostorskih aktih, ki so starejšega datuma. V preteklosti še niso bile takšne omejitve,
ki se pojavljajo v današnjih časih, ko je pomen varovanj in omejitev v prostorskem
načrtovanju večji oz. mora biti skladen s slovensko zakonodajo in z evropskimi
predpisi. Te omejitve so predvsem Natura 2000, poplavna območja …To je slabo
predvsem za investitorje, saj so oni veliko na slabšem, ker se jim zaradi novih
omejitev lahko krčijo »pravice«, ki so jih imeli po prostorskem planu glede graditev.
Dejstva, ki jih je potrebno upoštevati v prostorskem načrtovanju in pri izvajanju
posegov v prostor, so med drugim tudi tako imenovana območja omejitev in
varovanj. Navedena območja oz. stroţje omejitve in pogoji za načrtovanje in izvedbo
posegov v ta območja se morajo upoštevati in izvajati na podlagi novih predpisov in
obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela in vnesla v svoj pravni red.
Upoštevanje teh omejitev in varovanj pri prostorske načrtovanju in izvajanju posegov
v prostor ima različne posledice:
 Pozitivna posledica je, da se pri prostorskem načrtovanju upošteva navedene
omejitve, kar naj bi omogočalo bolj odgovorno, okoljsko prijaznejše in
posledično ustreznejše načrtovanju, ki naj bi imelo zaradi tega manj
negativnih posledic na prostor ali pa so bile te posledice manj škodljive (za
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okolje, zdravje ljudi …); neupoštevanje teh omejitev je v preteklosti pripeljalo
v nekaterih primerih do neustreznih posegov (gradnja objektov na plazovitih
območjih, poplavnih območjih, posegi na vodovarstvenih območjih – večja
nevarnost onesnaţenja podtalnice ipd.).
Pozitivna posledica je tudi, da se strokovne podlage oz. študije, s katerimi se
pridobi podatke, izdela skladno z veljavnimi predpisi – tako da je predpisana
enotna metodologija in pogoji, kako se izdelajo te študije.
Negativna posledica je povezana z dejstvom, da različne prostorske evidence
še ne vsebujejo teh podatkov oz. jih upravljavci zaradi različnih razlogov še
niso pridobili in zaradi tega v postopkih priprave prostorskih aktov, naloţijo
obveznost izdelave teh študij – pridobitev podatkov – investitorjem
prostorskega akta, kar je sporno (to poleg podaljšanja postopka pomeni tudi
veliko dodatno finančno obremenitev investitorja) in to pogojujejo z izdajo
pozitivnega mnenja.
Negativna posledica je tudi dejstvo, da so/bodo nekatera zemljišča, ki so bila
po obstoječih planskih aktih opredeljena kot območja za pozidavo, s postopki
priprave novih planskih aktov in zaradi obveznosti upoštevanja omejitev v teh
postopkih postala nezazidljiva; sporno je recimo z vidika pravnega prometa s
temi zemljišči, saj so ta zemljišča lahko zamenjala lastnike, ki so jih kupovali
po trţni vrednosti za zazidljiva zemljišča, z novimi planskimi akti pa bodo
postala nezazidljiva.

V PUP-u ali v občinskem planu niso opredeljeni pogoji ali izdelane strokovne podlage,
ki bi določale število parkirnih mest, zelenic, igralnih površin … Zato se pojavijo
problemi, ko se občina in investitor začneta pogajati glede tega. Investitor seveda
ţeli čim več stanovanjskih enot, ker se mu gre za profit. Zato bo občina Vrhnika v
OPN-ju dodala notri smernice, kjer bo točno določen koliko stanovanjskih enot bo
lahko, koliko bo potrebnih parkirnih mest na stanovanjsko enoto …
Pri OPPN-ju je potrebno zelo dolgo časa čakati na smernice, ker se nosilci urejanja
prostora ne drţijo roka 30 dni, v katerem so dolţni dati smernice. Zato mora občina
čakati na take smernice tudi do 3 mesece, kar pa seveda podaljšuje postopek.
Izdelava OPPN-ja je zelo visok strošek investitorja, predvsem tudi takrat, ko se
pokaţejo dodatne zahteve, kot so poplavne študije, hidrološko hidravlična študija,
celovita presoja vplivov na okolje …
Najbolje bi bilo, da bi občina nastopila kot investitorica pri sprejemanju OPPN-ja, ker
ima v 81. členu moţnost, da v času sprejemanja aktov zamrzne parcelacijo parcel, ki
so v predvidenem OPPN-ju in se s tem izogne nedostopu do parcel.
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7

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu je predstavljen pregled občinskih prostorskih aktov. Zakonodaja
na prostorskem področju v Sloveniji se je od leta 1950 večkrat spreminjala. Zato je v
diplomskem delu predstavljen tudi zgodovinski potek razvoja prostorskega
načrtovanja. Zadnji zakon na področju prostorskega planiranja je uvedel občinski
prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt. V Občini Vrhnika se sprejema
občinski prostorski načrt, medtem ko je bilo sprejetih ţe več občinskih podrobnih
prostorskih načrtov. V diplomskem delu je predstavljen le eden, ki se je začel
sprejemati po stari zakonodaji in je bil sprejet, ko je veljala ţe nova zakonodaja, zato
je bil to eden prvih občinskih podrobnih prostorskih načrtov v Občini Vrhnika. V
diplomskem delu je predstavljen tudi do sedaj veljavni prostorski plan, ki velja ţe od
80-ih let dalje. Sestavni del, na ravni občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
veljavnih prostorskih planov so prostorski ureditveni pogoji in zazidalni ter lokacijski
načrti. V prilogah so slikovno predstavljeni primeri vsakega sestavnega dela veljavnih
planov ter veljavni plan.
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