Postopek sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine
Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče – OBČINSKI PROSTORSKI
NAČRT (OPN)
Občina je decembra 2012 hkrati s prvim (urgentnim) postopkom – Sprememb in dopolnitev
PRO (US) po odločbi Ustavnega sodišča pristopila tudi k celoviti spremembi in dopolnitvi
Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče t.i.
rednem postopku sprememb prostorskega plana, ki bi tako po vsebini kot obliki sledil
določbam novega Zakona o prostorskem načrtovanju in drugih razvojnih potreb na območju
občine.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine
Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče (Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO)
št. 3504-2/2013-1 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4 z dne 18.1.2013.
Ker je občina od začetka leta 2013 pa do februarja 2015 vodila t.i. »urgentni« postopek
Sprememb in dopolnitev PRO (US), je občina na rednem postopku pripravljala le strokovne
podlage in analizirala vse prejete pobude, ki so jih občani vlagali od leta 2007 in pobude, ki
so jih občani vložili po objavi poziva v mesecu marcu 2013. Ker se je redni postopek začasno
ustavil zaradi priprave in sprejema »urgentnega« postopka SD PRO (US) in se je nadaljeval
šele marca 2015, je občina še vedno sprejemala pobude in bo v postopek priprave OPN tudi
vključila vse pobude, ki so prispele na občino do 31.12.2015.
V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine
Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče (Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO)
št. 3504-2/2013-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4 z dne 18.1.2013 so bili določeni
razlogi, pravna podlaga, ocena stanja, območje, način pridobitve strokovnih rešitev, roki in
nosilci urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO.
S tem sklepom je bilo v 2. členu, točki 1.1. (Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev SPRO in PRO) določeno, da se Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO izvedejo
tako, da se pripravi enovit prostorski akt z vsebino, kot jo določa ZPNačrt za občinski
prostorski načrt, SPRO postane njegov strateški del, PRO pa njegov izvedbeni del, celovita
sprememba in dopolnitev SPRO in PRO pa poteka na način prilagoditve vsebine (besedila in
kartografskega dela ter prilog in vseh tehničnih zahtev) novim vsebinam občinskega
prostorskega načrta.
Na podlagi prej navedenega je izbran prostorski načrtovalec pripravil gradivo za pridobitev
posebnih smernic, in sicer Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO, št. 104-2013, Urbanisti,
d.o.o., datum izdelave 21.8.2015, »gradivo pred osnutkom_1 (za posebne smernice MOP)«.
Občina Braslovče je z dopisom št. 3504-2/2013-56 z dne 21.8.2015 na Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) naslovila poziv za pridobitev
posebnih smernic v postopku Sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, kot podlago za
pripravo gradiva za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. Občina je ob tem
seznanila MOP, da želi s spremembami obeh dokumentov opraviti temeljito spremembo
prostorskih aktov na način prilagoditve vsebine in oblike le teh novi zakonodaji, ob proučitvi
novih prejetih pobud glede prostorskega razvoja občine.
Dne 8.10.2015 je Občina Braslovče prejela dopis MOP pod št. 35032-26/2015/2-1092-02 z
dne 5.10.2015, v katerem je navedeno, da se sprejet SPRO sicer šteje za občinski strateški
prostorski načrt in PRO za občinski prostorski načrt in se tudi spreminja in dopolnjuje po
določbah Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09,
57/12, 109/12). Vendar pa ZPNačrt skladno z mnenjem MOP ne predvideva možnosti, da bi
se sprejeta SPRO in PRO v postopku sprememb in dopolnitev lahko preoblikovala oz.

preimenovala v občinski prostorski načrt (OPN). Lahko sicer smiselno prevzameta njegovo
vsebino, nikakor pa ne tudi naziva. Zato rešitev, kot je bila predvidena v gradivu za pridobitev
posebnih smernic, tako po mnenju MOP ni ustrezna. MOP je nadalje predlagal občini da v
kolikor želi namesto SPRO in PRO sprejeti in uveljaviti OPN po veljavni prostorski
zakonodaji, da mora skladno z ZPNačrt voditi postopek priprave OPN. V tem postopku lahko
prevzame vse vsebine, ki so zdaj vsebovane v SPRO in PRO in obenem ustrezajo zahtevam
iz ZPNačrt in podzakonskih aktov, pri čemer se v prehodnih in končnih določbah predvidi
način prenehanja veljavnosti SPRO in PRO. Vendar pa je v celoti potrebno pripraviti OPN na
način in z vsebino, skladno z ZPNačrt in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave OPN
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij (Ur.l. RS, št. 33/07).
Način nadaljevanja priprave prostorskega akta - OPN
ZPNačrt določa drugačno vsebino prostorskih aktov, ki je predvsem v izvedbenem delu
OPN, strokovno ustreznejša kot je vsebina veljavne SPRO in PRO, zato sprememba SPRO
in PRO ni smiselna, v kolikor ni mogoča njuna celovita prilagoditev standardom prostorskih
aktov po ZPNačrt. Poleg tega je Občina Braslovče ena redkih občin v Sloveniji s sprejetima
SPRO in PRO, kar bi oteževalo delo z nosilci urejanja prostora, ki so se pri izdaji svojih
smernic in mnenj prilagodili vsebini OPN.
Zato se je postopek sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, začet na podlagi sklepa iz
decembra 2012, spremenil in dopolnil tako, da Občina Braslovče v celoti pripravi enovit
prostorski akt skladno z ZPNačrt, in sicer OPN. Pri tem bo smiselno prevzela vsebine, ki so
zdaj vsebovane v SPRO in PRO, in smiselno uporabila in dopolnila gradivo, ki je že bilo
pripravljeno za pridobitev posebnih smernic MOP-a, tako da nadaljuje s postopkom priprave
OPN skladno z vsebino, kot jo za ta akt določa ZPNačrt.
S tem namenom je župan decembra 2015 sprejel nov Sklep o začetku priprave Občinskega
prostorskega načrta občine Braslovče, ki je bil objavljen dne 8.1.2016 v Uradnem listu RS, št.
1, s katerim je bil prejšnji sklep z decembra 2012 razveljavljen.
OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO OPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
Trenutno smo s pripravo OPN vstopili v 6. fazo.
Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem
se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi
nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:
1. faza:
1.a faza: sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme
župan ter potrebne objave
/ december 2012/ ŽE IZVEDENA
1.b faza: poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude
/ Občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji
prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v
prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za
gradnjo; Občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za posredovanje razvojnih
potreb drugih oseb do marec 2013, rok za opredelitev 60 dni / ŽE IZVEDENA –
občina bo v pripravo osnutka OPN vključila vse pobude drugih oseb, ki bodo na
občino prispele do 31.12.2015
1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic

/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih
oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev
urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni / ŽE IZVEDENA
1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO
in PRO št. 3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bi objavljen v Uradnem listu RS št.
4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter
potrebne objave
/december 2015/ ŽE IZVEDENA
2. faza: priprava osnutka OPN
/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/ ŽE IZVEDENA
3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v
nadaljevanju: MOP) FERBRUAR 2016 / ŽE IZVEDENA
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na
način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je
gradivo dostopno na svetovnem spletu /
4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim
ureditvam v osnutku OPN/ MAREC 2016 / ŽE IZVEDENA
/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja
tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje – nadaljnji
postopek je opisan ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati; v kolikor bo
odločeno drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prilagodijo postopku /
5. faza: usklajevanje z nosilci urejanja prostora/
/ v kolikor zaradi mnenj iz 4. faze Občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka
OPN iz 6. faze, o tem obvesti MOP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med Občino in
nosilci /,
Občina je 17.8.2017 končno prejela dopolnilno prvo mnenje Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva. S prejemom še
zadnjega težko pričakovanega dopolnilnega prvega mnenja MKGP smo vstopili
v 6. fazo – priprava dopolnjenega osnutka OPN.
Tekom 6. faze in do izvajanja 7. faze – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
OPN, pa moramo počakati le še na odločbo o potrebnosti izvedbe CPVO za
OPN, katero vlogo smo na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje poslali dne 9.6.2017 ter dne
28.8.2017 še dopolnitev gradiva glede na mnenje nosilcev urejanja prostora
(Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo in DRSV), s katerimi smo bili v
postopku seznanjeni. Občina je dopolnila gradivo osnutka OPN Braslovče in iz
prostorskega akta izločila vse problematične pobude, ki bi lahko bile razlog za
uvedbo CPVO, ter prostorski akt nadgradila do te mere, da ne bi bilo potrebno
izvesti CPVO, saj bi to za pripravo OPN pomenilo podaljšanje postopka za
minimalno 6 mesecev. Torej do izvedbe 30 dnevne javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka OPN moramo počakati le še na odločbo o potrebnosti
izvedbe CPVO, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor.
6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN
/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oz. od zadnje uskladitve iz 5. faze /
7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno
seznanjanje lastnikov s stališči Občine
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po
končani javni razgrnitvi /,
8. faza: priprava predloga OPN
/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine
Braslovče /,
9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na
način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je
gradivo dostopno na svetovnem spletu /,

10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim
ureditvam v predlogu OPN
/ rok za drugo mnenje je 30 dni /
11. faza: uskladitev predloga OPN
/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /
12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh
Občine
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