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Številka: 3504-2/2013-184
Datum: 31. 1. 2018
Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13) občina Braslovče zavzema naslednja

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
na javno razgrnjen dopolnjen osnutek
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) Občine Braslovče
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Občine Braslovče je potekala od 13. novembra 2017
do vključno 13. decembra 2017 v prostorih občine Braslovče, Braslovče 22. V času javne razgrnitve
je bila izvedena tudi javna obravnava, ki je potekala dne 6. decembra 2017 ob 16. uri v veliki sejni
sobi občine. Na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN so bile v času javne razgrnitve do 13.
decembra podane pisne pripombe in predlogi, katere je občine Braslovče skupaj z načrtovalcem
OPN preučila in do njih zavzela stališča kot sledi v nadaljevanju.
POJASNILO
Glede na to, da so nekatere pripombe in predlogi zelo obsežno napisane, se v tem dokumentu v
vsebini pripombe navajajo le povzetki pripomb ali predlogov. Originali so shranjeni v spisu postopka
zadeve št. 3504-2/2013, v pisarni okolje in prostor in so dostopni vsem zainteresiranim.
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN,
bo izdelan predlog OPN, ki se bo poslal vsem nosilcem urejanja prostora v pridobitev 2. mnenja.
Vse pripombodajalce posebej opozarjamo na to, da bodo sprejemljivost pozitivnih stališč do
pripomb v nadaljnjem postopku priprave OPN (v pridobivanju 2. mnenja) dodatno presojali nosilci
urejanja prostora oz. ministrstva, ki nanje lahko podajo tudi drugačna mnenja. Zato pozitivno
občinsko stališče do pripomb še ne predstavlja končnega stanja ureditve po OPN.
Celoten dokument o sprejetih stališčih se objavi tudi na občinskih spletnih straneh
http://www.braslovce.si/Prostor/OPN Zaradi varstva osebnih podatkov avtorji pripomb na stališčih, ki
se objavijo na občinski spletni strani niso podani z imenom in priimkom.

1

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče
Obrazložitev

1
V knjigo pripomb in predlogov
13.11.2017
178
Pripomba se nanaša na parc. št. 138/32 k.o. Šmatevž. Pobuda ni bila upoštevana v
celoti. Upoštevana je bila le delno, in sicer je spremenjena namembnost zemljišča na
delu, kjer že stoji stanovanjska hiša z gradbenim dovoljenjem, ni pa upoštevana pobuda
za celotno zemljišče parc. št. 138/32 k.o. Šmatevž.
Pripomba se ne upošteva.
Kot je navedeno, je bila pobuda upoštevana zgolj kot ažuriranje stanja za obstoječ
legalno zgrajen objekt, ne pa tudi kot nadaljnja širitev stavbnih zemljišč oz. sprememba
namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna.
Kot širitev stavbnih zemljišč pobuda ni bila skladna z zakonodajo in kot taka ni imela
podlage za upoštevanje v OPN. Neskladnost pobude se izkazuje iz naslednjih razlogov:
1. neustreznost pobude glede na veljavne prostorske akte: Pobuda se nahaja
zunaj strnjenih naselij in predstavlja razpršeno gradnjo, ki skladno z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) ni
mogoča (pobuda ne predstavlja širitve območja obstoječe kmetije, prav tako ne
tvori novega vzorca avtohtone razpršene poselitve, pač pa novo gradnjo v
odprtem prostoru, ki je prepoznana kot negativna razpršena gradnja).
2. neustreznost pobude glede na cilje prostorskega razvoja občine: Pobuda ne
ustreza ciljem glede prostorskega razvoja občine in razvoja poselitve (nahaja se
izven strnjenih naselij in izven območij, ki so predvidena za širitev naselij). Ne
predstavlja vzorca avtohtone razpršene poselitve, pač pa razpršeno gradnjo, ki
se jo glede na cilje razvoja poselitve sanira, nova razpršena gradnja pa se ne
omogoča.
3. neustreznost pobude glede na varstvene in varovalne omejitve v prostoru:
Pobuda se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da je v
nasprotju z varstvom najboljših kmetijskih zemljišč oz. z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11, 58/12) ter podzakonskimi predpisi. Pobuda se
nahaja izven območja naselja in je v nasprotju s Pravilnikom o kriterijih za
načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih
zemljiščih zunaj območji naselij (Ur.l. RS, št. 110/08). Pobuda nadalje leži
znotraj območja državnega prostorskega načrta v pripravi. Poleg tega se
pobuda nahaja tudi v erozijskem območju.
4. neustreznost pobude glede na urbanistična merila: Pobuda predstavlja novo
gradnjo izven strnjenega naselja, vendar pa ni prepoznana kot avtohton vzorec
razpršene poselitve (ne predstavlja širitve obstoječe kmetije pač pa povsem
novo stanovanjsko gradnjo v t.i. odprtem prostoru), temveč kot razpršena
gradnja, ki pa ni dopustna na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12).
Pobuda se tudi sicer nahaja zunaj območja naselja, vendar pa ni namenjena za možne
dopustne dejavnost, kot jih navedeni Zakon o prostorskem načrtovanju dopušča zunaj
naselij (44. člen): »Zunaj območja naselja se lahko načrtujejo prostorske ureditve in
posamezni posegi v prostor:
1. ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti,
2. ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (gospodarska
javna infrastruktura),
3. ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro),
4. za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine,
5. za namen športa in rekreacije,
6. za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,
7. za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar
so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.«
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V knjigo pripomb in predlogov in pisno
15.11.2017
/
A/ Pripomba se nanaša na GR03, 74. člen, drugi odst., str. 125
Se naj doda za ….proizvodnjo hmeljskih sadik, sadik zelenjave, okrasnih rastlin in ostalih
sadik za kmetijsko pridelavo.
B/ Vprašanje: ali so kje opredeljena črpališča za namakanje kmetijskih površin?
A/ Pripomba se upošteva.
B/ Poda se pojasnilo.
A/ Območje stavbnih zemljišč v EUP GR03 je bilo prevzeto iz veljavnega prostorskega
akta občine, način urejanja (pogoji za gradnjo) je bil določen skladno z namenom, ki je
bil izražen kot pobuda v postopku sprejema tega prostorskega akta (Odlok o Strategiji
prostorskega razvoja občine Braslovče (Ur.l. RS, št. 16/08), Odlok o Prostorskem redu
Občine Braslovče (Ur.l. RS, št. 16/08, 46/11) in Odlok o spremembah in dopolnitvah
Prostorskega reda občine Braslovče (Ur.l. RS, št. 8/2015).
Pripomba pa se nanaša na to, da se k dopustnim posegom (gradnji) v EUP GR03, ki so
mdr. 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe – od tega samo rastlinjaki z ukoreniščem za
proizvodnjo hmeljskih sadik, doda možnost proizvodnje tudi drugih sadik, ne samo
hmeljskih.
Predlog razširitve nabora sadik ne vpliva na arhitekturne ali urbanistične ter druge
značilnosti prostora, zato se pripomba lahko upošteva.
Način upoštevanja pripombe:
74. člen odloka OPN se dopolni tako, da se prva alineja 1. odstavka po spremembi glasi:
- 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe – od tega samo rastlinjaki z ukoreniščem
za proizvodnjo hmeljskih sadik, sadik zelenjave, okrasnih rastlin in ostalih sadik
za kmetijsko pridelavo…
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.
B/ V odloku OPN je v 48. členu Skupna določila glede posegov na kmetijska zemljišča
navedeno, da je na območjih kmetijskih zemljišč, ki so najboljša kmetijska zemljišča in
druga kmetijska zemljišča, mdr. dopustna gradnja naslednjih objektov ali posegov v
prostor: agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih
zemljišč. Posegi in pogoji na kmetijska zemljišča so v OPN povzeti iz splošnih smernic
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 350-24/2013/24 z dne 15.2.2017.
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V knjigo pripomb in predlogov
15.11.2017
/
Pripomba se nanaša na spremembo stavbnega zemljišča v kmetijsko namensko rabo.
2
Zemljišče parc. št. 770 in 769 k.o. Podvrh v velikosti 2331 m se naj izvzame iz
stavbnega zemljišča in spremeni v kmetijsko zemljišče.
Pripomba se upošteva.
Območje pripombe se nanaša na stavbna zemljišča na območju razpršene poselitve
(EUP SD48) in sicer se predlaga njihovo zmanjšanje oz. sprememba namenske rabe iz
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stavbnih v kmetijska zemljišča.
Pripomba se nanaša na predlagano spremembo namenske rabe iz nezazidanih stavbnih
zemljišč v kmetijska zemljišča. Zmanjšanje je predvideno na robu območja stavbnih
zemljišč. Območje pripombe obdajajo območja kmetijskih zemljišč.
Sprememba iz stavbnih v kmetijska zemljišča na območju pripombe je ustrezna tudi
glede na cilje prostorskega razvoja občine, ki predvidevajo krepitev razvoja naselij,
opredeljenih v sistemu poselitve, čemur pa območje razpršene poselitve, ob robu
katerega se nahaja pripomba, ne ustreza. Poleg tega območje pripombe zaradi
neprimernih naravnih danosti potencialno ni primerno za pozidavo, prav tako bi bila
njegova komunalna oprema in druga infrastruktura predraga.
Pripomba predstavlja zmanjšanje stavbnih zemljišč ob robu območja razpršene
poselitve, ki v sistemu poselitve občine nima bistvene vloge, zato njegov razvoj in
krepitev niti nista predvidena. Zmanjšanje stavbnih zemljišč na območju pripombe prav
tako ne vpliva na obstoječo poselitveno enoto, saj na pobudi niso urejene površine, ki bi
enoti kakorkoli služile. Pripomba se nadalje nahaja na robu stavbnih zemljišč, kar
pomeni, da z njeno uresničitvijo ne bodo okrnjene bistvene lastnosti območja razpršene
poselitve. Pripombe je tako ustrezna tudi z vidika urbanističnih meril.
Pripomba se kot nova pobuda za spremembo namenske rabe izjemoma lahko upošteva,
saj se nanaša na zmanjšanje stavbnih zemljišč in spremembo namenske rabe v
kmetijska zemljišča.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se v delu EUP SD48 (parcele 770 in 769, k.o. Podvrh v velikosti
2
2331 m ) spremeni namenska raba iz stavbnih zemljišč v druga kmetijska zemljišča, kar
se evidentira kot dodatna pobuda v postopku priprave OPN.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.
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V knjigo pripomb in predlogov
20.11.2017
/
A/ Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 301/2 in 302 k.o. Orla vas, ki je predvidena
za prometno infrastrukturo. Pobudnik želi, da se na tem zemljišču spremeni
namembnost zemljišča, da bo možna gradnja stanovanjske hiše.
B/ Prav tako želi spremembo namembnosti zemljišča s parc. št. 52/13 in 52/14 k.o. Orla
vas za gradnjo stanovanjske hiše.
A/ Pripomba se upošteva.
B/ Pripomba se ne upošteva.
A/ Pripomba se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe (PNR) stavbnih
zemljišč iz »ostale prometne površine« v »stanovanjske površine«. Pripomba se lahko
upošteva. To se utemeljuje z dejstvom, da na predlaganem območju zaradi večletnega
nedelovanja kopališča Pingo in selitve podjetja Termotehnika (zdaj Kronoterm) iz naselja
Orla vas, ni več potrebe po večjih površinah za parkirišče. Še vedno pa na delu
zemljišča parc. št. 303 k.o. Orla vas ob lokalni občinski cesti ostaja PNR »ostale
prometne površine«, kjer se lahko uredi mirujoči promet v primeru ponovne oživitve
kopališča ali druge obrtne dejavnosti.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se v delu EUP OR08 (parcele 301/2 in 302 k.o. Orla vas v
2
velikosti prib. 985 m ) spremeni podrobnejša namenska raba stavbnih zemljišč iz »ostale
prometne površine« v »stanovanjske površine«, kar se evidentira kot dodatna pobuda v
postopku priprave OPN.
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Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.
B/ Pripomba se nanaša na spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno na povsem novi
lokaciji, kjer do sedaj v postopku priprave OPN še ni bila podana nobena pobuda. Ne
nanaša se niti ne na ažuriranje in niti na kakršnokoli že podano pobudo. Zato predstavlja
povsem nov predlog za spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno, vendar pa žal
postopkovno podajanje take vrste pobud ni več mogoče. Občina Braslovče je v mesecu
marcu 2013 na spletni strani občine in v mesečnem obvestilu za mesec marec javno
objavila poziv, da se pobude, vezane na spremembo namembnosti zemljišč, zbirajo do
vključno 2. aprila 2013. Zaradi časovnega zamika rednega postopka SD PRO in SPRO
ter spremembe postopka priprave v OPN je občina kljub roku v pozivu v obravnavo in
pripravo osnutka OPN vključila še vse pobude, ki jih je prejela do vključno 31.12.2015. V
kolikor bi Občina v postopek priprave OPN vključila tudi take vrste pobude, ki
predstavljajo povsem nove predloge za širitev stavbnih zemljišč, bi bilo potrebno ponoviti
postopek izdelave OPN vse od začetne faze osnutka dalje, kar pomeni, nov osnutek
OPN (oz. njegova dopolnitev), ponovno pridobivanje 1. mnenj, ponovna presoja glede
izdelave okoljsko poročilo in ponovna javna razgrnitev. Vse te faze OPN so se doslej
pripravljale od leta 2013, zato Občina ne namerava ponavljati postopka priprave OPN in
ga želi čim prej zaključiti, kar pomeni, da pripombe ni možno obravnavati.
Spremembe namembnosti zemljišč iz kmetijske oz. gozdne v stavbno rabo so tudi sicer
sprejemljive le v primeru nujno potrebne širitve obstoječega naselja ali ko je širitev
stavbnega zemljišča nujno potrebna zaradi razširitve obstoječe kmetijske dejavnosti, o
čemer se izreče Kmetijsko svetovalna služba, ali za dopustne dejavnosti izven naselij po
44. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12,
109/12) in podobno, kar se presoja na začetku priprave OPN ali njegovih sprememb in
dopolnitev. Tako ima pripombodajalec možnost, da svojo pobudo poda v začetni fazi
naslednjega postopka sprememb in dopolnitev OPN, ko se bo v začetni fazi priprave
akta presojalo, ali je pobuda sploh skladna z zakonodajo in posledično, ali jo je sploh
možno uvrstiti v prostori akt.
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V knjigo pripomb in predlogov
1.12.2017
/
V besedilo OPN se naj napiše možnost namestitve zaščitnega panoja za zaščito
kmetijskih pridelkov na kozolcih, ki stojijo na kmetijskih zemljiščih.
Pripomba se ne upošteva.
Identiteta arhitekturnih krajin je na celotnem območju občine komaj razpoznavna
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije - SPRS, Ur.l. RS, št. 76/20014), zato naj se z
nadaljnjimi posegi v prostor občine podoba krajine izboljšuje. Tako je določeno tudi v
strateškem delu OPN (10. člen) med cilji prostorskega razvoja občine in sicer mdr.: »Ob
upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja opredeljeni z namenom razreševanja
obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov v občini ter preusmeritve negativnih
teženj in doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru, pri čemer bo dan poudarek na
izboljšanju kvalitete bivanja.«
Zaradi varstva in izboljšanja arhitekturne identitete se v odprtem prostoru (na kmetijskih
zemljiščih) tako dopušča zgolj tista vrsta gradnje in njena značilna tipologija, materiali,
oblike in podobno, ki je značilna za območje Savinjske doline. Tako se dopuščajo zgolj
tradicionalni kozolci, kot je določeno v 1. odstavku 45. člena odloka o OPN (»dopustna je
postavitev regionalno značilnih kozolcev«). Zaščitni panoji ne predstavljajo regionalne
značilnosti kozolcev, zato se pripomba ne upošteva.
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V knjigo pripomb in predlogov
4.12.2017
329
Pripomba se nanaša na zemljišča parc. št. *42, 435, 434/2, del 434/1, 437/1 in *37/4 vse
k.o. Orla vas, na spremembo v gradbene parcele za gradnjo več stanovanjskih objektov.
Pripomba se ne upošteva.
Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko 329.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba iz
kmetijskih zemljišč v stavbna na robu naselja Šentrupert), ustrezno utemeljena in
obrazložena ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil nato
usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 329 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, št.
35032-26/2015/22/1092-02, datum 29.6.2016 (točka 3.5, b)
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.

7
V knjigo pripomb in predlogov
4.12.2017
341
Pripomba se nanaša na zemljišča parc. št. 300, 299 in *71 vse k.o. Orla vas in
dopustitev gradnje stanovanjske stavbe, saj na zemljišču parc. št. *71 že stoji objekt in je
že pozidano zemljišče.
Pripomba se ne upošteva.
Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko 341.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba iz
kmetijskih zemljišč v stavbna na robu naselja Orla vas), ustrezno utemeljena in
obrazložena ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil nato
usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 341 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-42/2005/100, datum
4.8.2017 (točka 7)
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.

8
V knjigo pripomb in predlogov
4.12.2017
293
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 1266 k.o. Grajska vas.
V GR08 se naj izrecno dopusti tudi enostanovanjske stavbe, in sicer na parceli že
obstoječih stavbnih zemljišč. Zemljišče parc. št. 1266 k.o. Grajska vas je bila delno
spremenjena v stavbno zemljišče, kjer že stoji gospodarski objekt zgrajen pred letom
6
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Stališče
Obrazložitev

1967, ki ga želi spremeniti v stanovanjski objekt in dozidati. V neposredni bližini so že
obstoječi stanovanjski objekti in poslovni objekt, ki ni moteč.
Pripomba se upošteva.
Območje pripombe se nahaja izven strnjenega naselja, ob regionalni cesti, v odprtem
prostoru, na zemljiščih z namensko rabo območja centralnih dejavnosti oz. osrednja
območja centralnih dejavnosti, v EUP GR08, kjer se v naravi nahajajo objekti obrti ter
proizvodnje in starejši stanovanjski objekti. Pripomba se nanaša na dopustnost nove
stanovanjske gradnje v tem območju.
Ker so po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12,
109/12) in njegovih podzakonskih aktih »osrednja območja centralnih dejavnosti«
opredeljena kot območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje
trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih,
izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje se pripomba lahko
upošteva.
Način upoštevanja pripombe:
V tekstualnem delu OPN (odloku) se v 63. členu, ki se nanaša na urejanje EUP GR08,
dopolni točka 1.2 tako, da se po spremembi glasi:
»1.2. ne glede na določila točke 1.1. tega člena, je na mestu obstoječih stanovanjskih
stavb in v celotni EUP Grajska vas: GR08 dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija,
odstranitev ter gradnja novih objektov in sicer:
- 111 Enostanovanjske stavbe
- 1121 Dvostanovanjske stavbe«

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

9
V knjigo pripomb in predlogov in pisno
12.12.2017
335
Pripomba se nanaša na zmanjšanje stavbnih zemljišča na parc. št. 177 in 179 k.o. Orla
vas, ki so namenjena širitvi kmetije.
Priložena je grafika s predlogom zmanjšanja stavbnih zemljišč.
Pripomba se upošteva.
Pripomba se nanaša na zmanjšanje pobude pod številko 335, ki je bila podana kot
pobuda za spremembo namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in za
katero so bila pridobljena pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora. Glede na to,
da pobudnik nima več interesa za tak obseg novih stavbnih zemljišč, se pripomba lahko
upošteva.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se v delu EUP OR01 (del parcel 177 in 179, k.o. Orla vas po
priloženi grafiki pripombodajalca – 30 m od stavbe proti zahodu) spremeni namenska
raba iz stavbnih zemljišč v najboljša kmetijska zemljišča, kar se evidentira kot
zmanjšanje pobude 335 v postopku priprave OPN. Smiselno se korigira odlok OPN, 69.
člen, točka 5.2 in točka 6.2 (pri navedbi parcel 177 in 179 se doda »– del«).
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.

Pripomba št.

10

Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.

V knjigo pripomb in predlogov
12.12.2017
333 in 337
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osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče

Obrazložitev

A/ Pripomba se nanaša na ŠE07 (pobuda 333):
A1/ Postavitev visoke protihrupne ograje in zeleni pas
A2/ Nasprotovanje širitvi na sosednji parceli 458/4 in 458/3
A3/ Svetlobno onesnaženje
A4/ Onesnaženje zraka (izpušni plini pri zagonu starih tovornjakov)
B/ Pripomba se nanaša na ŠE03 (pobuda 337):
B1/ Pripombe podane že 14.7.2014
B2/ Upošteva naj se uredba o mejnih vrednostih hrupa in okolja zaradi bližine
stanovanjskih hiš
B3/ Upoštevati vpliv emisije izpušnih plinov na okolje
B4/ Svetlobno onesnaženje
A1/ Pripomba je delno že upoštevana v OPN, delno se pripomba upošteva.
A2/ Pripombe delno ni možno obravnavati, delno je pripomba nerelevantna.
A3/ Pripomba je že upoštevana v OPN, delno se pripomba nanaša na področje
delovanja inšpekcijskih služb.
A4/ Pripomba je že upoštevana v OPN, delno se pripomba nanaša na področje
delovanja inšpekcijskih služb.
B1/ Pripomba je že upoštevana v OPN.
B2/ Pripomba je že upoštevana v OPN.
B3/ Pripomba je že upoštevana v OPN.
B4/ Pripomba je že upoštevana v OPN.
A1/ Zahteva glede postavitve visoke protihrupne ograje in zelenega pasu je upravičena,
v kolikor so presežene mejne vrednosti hrupa, ki so predpisane v odloku OPN v 53.
členu, 4. odstavek. Za konkretno območje ŠE07 so mejne vrednosti hrupa določene po
meji namenske rabe, ki je na območju pripombe določena kot območja centralnih
dejavnosti oz. druga območja centralnih dejavnosti, za katero skladno z zakonom veljajo
naslednje mejne dnevne / nočne ravni hrupa (III. stopnja varstva pred hrupom): 60 dBA /
50 dBA. Varstvo pred hrupom zaradi dejavnosti v EUP ŠE07 še dodatno zagotavlja
odlok OPN v 63. členu, kjer je za konkretno EUP ŠE07 navedeno, da ne sme povzročati
prekomerne obremenitve s hrupom tudi v sosednji EUP ŠE01 in sicer je v točki 5.4 za
EUP ŠE07 navedeno: »na zunanjem, predvsem na zahodnem robu EUP je potrebno
postaviti tako protihrupno zaščito, da v sosednji EUP Šentrupert: ŠE01 zaradi hrupa ne
bodo presežene največje dovoljene vrednosti, ki veljajo v EUP Šentrupert: ŠE01 skladno
s (4) odstavkom 53. člena tega odloka.« Zelene površine kot zeleni pas so zagotovljene
na območju kmetijskih zemljišč severno od ŠE07 (parcele 456/4, 455/3, k.o. Orla vas),
ker se ohranja kmetijska namenska raba. V tem kontekstu je pripomba že upoštevana v
OPN.
Se pa lahko z namenom doseganja še bolj učinkovite protihrupne zaščite oz. zaradi
nedvoumnosti odlok OPN dopolni tako, da se v točki 5.4., 63. člen poleg zahodnega
roba doda še severni rob.
Način upoštevanja pripombe:
63. člen odloka se v 5.4. točki (varstvo pred hrupom v EUP Šentrupert: ŠE07) dopolni
tako, da se ta po spremembi glasi:
- na zunanjem, predvsem na zahodnem in severnem robu EUP je potrebno postaviti
tako protihrupno zaščito, da v sosednji EUP Šentrupert: ŠE01 zaradi hrupa ne bodo
presežene največje dovoljene vrednosti, ki veljajo v EUP Šentrupert: ŠE01 skladno s
(4) odstavkom 53. člena tega odloka.
A2/ Pripombe za parcelo 458/3 ni mogoče obravnavati, ker te parcele v k.o. Orla vas ni.
Za parcelo 458/4 ni jasno, kateri širitvi nasprotuje pripombodajalec. Stavbno zemljišče z
namensko rabo območja stanovanj oz. stanovanjske površine je na tej parceli povzeto iz
veljavnega prostorskega akta (Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine Braslovče
(Ur.l. RS, št. 16/08), Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Ur.l. RS, št. 16/08,
46/11) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Braslovče (Ur.l.
8
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RS, št. 8/2015). Z OPN se na tej parceli glede na veljavni prostorski akt ne načrtujejo
nobene spremembe.
A3/ Ukrepe glede zagotavljanja varstva zaradi svetlobnega onesnaževanja določa OPN
v 13. odstavku 53. člena, kjer je mdr. navedeno:
- za (javno) razsvetljavo se uporablja osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami, kot
ga določa uredba, ki določa mejne vrednosti za osvetljenost in druge ukrepe glede
varstva narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja,
- pri (javni) razsvetljavi se upoštevajo ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih
površin, kot jih določa uredba, ki določa ukrepe za zmanjšanje porabe električne
energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje,
- pri (javni) razsvetljavi se upoštevajo omejitve osvetljevanja varovanih prostorov kot
jih določa uredba, ki določa ukrepe za varstvo bivalnih prostorov pred motečo
osvetljenostjo.
V tem kontekstu je pripomba že upoštevana v OPN.
Ne glede na navedbe v OPN je pri vsakem osvetljevanju potrebno upoštevati relevantno
zakonodajo s področja varstva pred svetlobnim onesnaževanjem, nadzor nad izvajanjem
le-te pa ni v pristojnosti OPN pač pa ustreznih inšpekcijskih služb.
A4/ Ukrepe glede zagotavljanja varstva zaradi onesnaženja zraka določa OPN v 3.
odstavku 53. člena, kjer je mdr. navedeno:
- predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka,
- ureditev posameznih virov v območij proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno
namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim
dejavnostim (z namensko rabo površine za industrijo ali gospodarske cone) mora biti
usklajena z zahtevami splošne emisijske uredbe glede pridobitve okoljevarstvenega
dovoljenja – emisije (koncentracije in količine) onesnaževal v zrak
V tem kontekstu je pripomba že upoštevana v OPN.
Ne glede na navedbe v OPN je pri vsaki (gospodarski) dejavnosti potrebno upoštevati
relevantno zakonodajo s področja varstva zraka, nadzor nad izvajanjem le-te pa ni v
pristojnosti OPN pač pa ustreznih inšpekcijskih služb.
B1/ Pripombe za parcele 452/1, 452/3 in 451, k.o. Orla vas (navedba parcel v prilogi
pripombodajalca – v dopisu z dne 14.7.2017) se nanašajo na pobude za parkirišče za
tovornjake. Navedene parcele so povzete po starem katastru iz PRO, zdaj so zaradi
geodetske odločbe spremenjene, v tem primeru gre za pobude pod št. 336, 337, 338 –
parkirišče za kamione. Za pobudo 337 (površina širitve parkirišč na tej pobudi znaša 928
2
m ) so obrazložitve podane pod točkami B2, B3 in B4. Preostali pobudi pod številkami
2
2
336 (površina 3663 m ) in 338 (površina 3662 m ) nista predmet dopolnjenega osnutka
OPN, kar za ti pobudi niso bila pridobljena pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja
prostora. V tem kontekstu je pripomba že upoštevana v OPN.
B2/ Mejne vrednosti hrupa so predpisane v odloku OPN v 53. členu, 4. odstavek. Za
konkretno območje ŠE03 so mejne vrednosti hrupa določene po meji namenske rabe, ki
je na območju pripombe določena kot območja prometne infrastrukture, za katero
skladno z zakonom veljajo naslednje mejne dnevne / nočne ravni hrupa (IV. stopnja
varstva pred hrupom): 75 dBA / 65 dBA. Varstvo pred hrupom zaradi dejavnosti v EUP
ŠE03 še dodatno zagotavlja odlok OPN v 64. členu, kjer je za konkretno EUP ŠE03
navedeno, da ne sme povzročati prekomerne obremenitve s hrupom tudi v sosednji EUP
ŠE01 in sicer je v 4. odstavku navedeno: »Na zunanjem, predvsem na zahodnem in
severnem robu EUP je potrebno postaviti tako protihrupno zaščito, da v bližnji EUP
Šentrupert: ŠE01 zaradi hrupa ne bodo presežene največje dovoljene vrednosti, ki
veljajo v EUP Šentrupert: ŠE01 skladno s (4) odstavkom 53. člena tega odloka.«
Dodatno zaščito zahteva še določba 3. odstavka istega člena, ki določa: »Na zunanjih
robovih EUP, predvsem na zahodu EUP, so obvezne zasaditve kot vizualna sanacija
območja. Prav tako naj se ozeleni območje parkirišč v celotni EUP.« V tem kontekstu je
pripomba že upoštevana v OPN.
9
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B3/ Ukrepe glede zagotavljanja varstva zaradi onesnaženja zraka določa OPN v 3.
odstavku 53. člena, kjer je mdr. navedeno:
- predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka,
- ureditev posameznih virov v območij proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno
namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim
dejavnostim (z namensko rabo površine za industrijo ali gospodarske cone) mora biti
usklajena z zahtevami splošne emisijske uredbe glede pridobitve okoljevarstvenega
dovoljenja – emisije (koncentracije in količine) onesnaževal v zrak
V tem kontekstu je pripomba že upoštevana v OPN.
B4/ Ukrepe glede zagotavljanja varstva zaradi svetlobnega onesnaževanja določa OPN
v 13. odstavku 53. člena, kjer je mdr. navedeno:
- za (javno) razsvetljavo se uporablja osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami, kot
ga določa uredba, ki določa mejne vrednosti za osvetljenost in druge ukrepe glede
varstva narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja,
- pri (javni) razsvetljavi se upoštevajo ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih
površin, kot jih določa uredba, ki določa ukrepe za zmanjšanje porabe električne
energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje,
- pri (javni) razsvetljavi se upoštevajo omejitve osvetljevanja varovanih prostorov kot
jih določa uredba, ki določa ukrepe za varstvo bivalnih prostorov pred motečo
osvetljenostjo.
V tem kontekstu je pripomba že upoštevana v OPN.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče
Obrazložitev

11
Pisno
15.11.2017
/
Pripomba se nanaša ažuriranje obstoječega stanja, kjer na zemljišču parc. št. 819/2 in
818/10 k.o. Letuš že stoji stanovanjski objekt z gradbenim dovoljenjem in pomožni
objekt.
Priloženo je GD (št. 351-129/93-04/HV, 14.9.1993) za stanovanjsko stavbo na parceli
819/2, k.o. Letuš in izjava pripombodajalca, da je pomožni objekt na parceli 818/10
zgrajen pred letom 1980 na podlagi priglasitve del.
Pripomba se upošteva.
Predmet OPN so bila tudi območja ažuriranja obstoječih legalno zgrajenih odjekov, v
kolikor je Občina Braslovče pridobila ustrezna dokazila (gradbena dovoljenja). Za
območje pripombe je bilo predloženo gradbeno dovoljenje v času javne razgrnitve.
Pripomba se upošteva.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se doda nova pobuda z namenom ažuriranja stanja obstoječih
objektov na parcelah 819/2 in 818/10, k.o. Letuš tako, da se za objekta in funkcionalno
zemljišče določi namenska raba stavbna zemljišča oz. površine razpršene poselitve stanovanjska raba (s) ter nova enota urejanja prostora ST31 ter temu ustrezno korigira
odlok OPN.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.

10

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče
Obrazložitev

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

12
Pisno po elektronski pošti in pisno po pošti
22.11.2017 in 4.12.2017
115
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 860/2 k.o. Letuš.
Ne strinja se, da zemljišče ostaja še naprej kmetijsko zemljišče in zahteva ponovno
presojo pobude in obrazložitev iz kakšnih razlogov je bila zavrnjena.
Pripomba se ne upošteva.
Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko 115.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba iz
kmetijskih zemljišč v stavbna na robu naselja Letuš), ustrezno utemeljena in obrazložena
ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil nato usklajevan z nosilci
urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 115 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-42/2005/100, datum
4.8.2017 (točka 7)
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.

13
Pisno po e-pošti
4.12.2017
332
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 456/4 in 455/3 obe k.o. Orla vas, ki je bila
zavrnjena iz strani MKGP.
Podjetje FIŠ d.o.o. nujno potrebuje tudi zemljišča parc. št. 456/4 in 455/3 obe k.o. Orla
vas za širitev svoje dejavnosti in prosi občino za podporo gospodarstva in MKGP za
ponovno odločanje.
Pripomba se ne upošteva.
Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko 332.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba iz
kmetijskih zemljišč v stavbna na robu naselja Šentrupert), ustrezno utemeljena in
obrazložena ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil nato
usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 332 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-42/2005/100, datum
4.8.2017 (točka 7)
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.

14
Pisno po e-pošti
4.12.2017
322
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 102/1, 102/3 in 99/2 k.o. Trnava, in sicer
manjša razširitev meje zazidljivosti še na del parc. št. 99/2 k.o. Trnava zaradi gradnje
11
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prizidka k obstoječi stanovanjski hiši in ureditvi dovozne ceste do parc. št. 102/1 k.o.
Orla vas.
Stališče
Obrazložitev

Pripomba se upošteva.
Pripomba se nanaša na razširitev območja pobude, ki se je v postopku priprave OPN
vodila pod številko 322 in za katero so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev
urejanja prostora.
Razširitev pobude je možna, vendar zgolj v omejenem obsegu, saj se Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - MKGP, v (dopolnilnem) prvem mnenju št. 35242/2005/100, datum 4.8.2017 (točka 4) strinja zgolj z ažuriranjem obstoječega stanja
(torej trenutnega objekta) in še to le pod pogojem, ki je navedeno kot »uskladitev«.
Kot »uskladitev« se lahko smatra določitev namenske rabe tako, da se le-ta uskladi z
dejansko rabo, torej evidenco MKGP. V evidenci dejanske rabe (vir: MKGP, 31.12.2015)
so kot pozidana in sorodna zemljišča na območju pripombe določena le zemljišča na
delu parcele 99/2, k.o. Trnava in sicer na vzhodnem delu parcele, kjer poteka dovoz
2
(pribl. površina 118 m ). Za to območje se pripomba lahko upošteva, za zahodni del
parcele 99/2 pa ne, ker se s tem ne strinja pristojni nosilec s področja kmetijstva.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se pobuda za širitev stavbnih zemljišč pod številko 322 razširi na
severozahodu na del parcele 99/2, k.o. Trnava in sicer na tisti del, kjer je dejanska raba
(vir: MKGP, 31.12.2015) določena kot pozidana in sorodna zemljišča (pribl. površina
2
razširitve je 118 m ).
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

15
Pisno
6.12.2017
/
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 105/126 k.o. Podvrh.
Ne strinja se s strokovno analizo in prosi za ponovno preučitev pobude.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba se nanaša na analizo že podane pobude pobudnika, ki je bila opravljena v
predhodnih fazah OPN. Takrat je bila pobuda ocenjena kot neskladna z zakonodajo in
kot taka ni bila predmet osnutka OPN. Načrtovalec OPN je pobudo ponovno proučil.
Okoliščine se od izdelave analize pobude niso spremenile, prav tako ni bila ugotovljena
strokovna napaka, zato ostaja stališče do pobude nespremenjeno: pobuda je z zakonom
neskladna, zato se tudi pripomba ne upošteva.
Neskladnost pobude se izkazuje iz naslednjih razlogov:
1 neustreznost pobude glede na veljavne prostorske akte: Pobuda se nahaja
zunaj strnjenih naselij in predstavlja razpršeno gradnjo, ki skladno z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) ni
mogoča (pobuda ne predstavlja širitve območja obstoječe kmetije, prav tako ne
tvori novega vzorca avtohtone razpršene poselitve, pač pa novo gradnjo v
odprtem prostoru, ki je prepoznana kot negativna razpršena gradnja). Pobuda
se sicer nahaja neposredno ob gručastem zaselku, katerega širitev bi lahko
predstavljala, vendar gre za predlog njegovega enormnega povečanja (obstoječ
zaselek - pozidana površina - južno od pobude obsega cca 0,45 ha, južno od
pobude se nahajajo nezazidana stavbna zemljišča v velikem obsegu cca 0,9 ha,
pobuda sama pa obsega skoraj 0,5 ha), zato pobuda ni ustrezna. Predlagana
širitev posega v strnjen gozdni sestoj in v območje ohranjanja narave, kar je v
nasprotju z načrtovanim trajnostnim prostorskim razvojem občine.
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2

3

4

neustreznost pobude glede na cilje prostorskega razvoja občine: Pobuda ne
ustreza ciljem glede prostorskega razvoja občine in razvoja poselitve. Pobuda
po eni strani predstavlja nov trend negativne razpršene gradnje, če jo
obravnavamo ločeno od obstoječega gručastega zaselka; v kolikor jo
vrednotimo kot predlog širitve tega zaselka, pa je zaradi enormnega povečanja
le-tega (ob upoštevanju možnosti zazidave na nezazidanih stavbnih zemljiščih
južno od pobude - med zaselkom in pobudo), pobuda prav tako neustrezna. V
slednjem primeru bi se namreč formiralo novo večje naselje, kar pa glede na
strateške cilje občine ni predvideno.
neustreznost pobude glede na varstvene in varovalne omejitve v prostoru:
Pobuda posega v strnjen gozdni sestoj in v območje ohranjanja narave (v
ekološko pomembno območje) in je kot taka v nasprotju z zakonodajo s
področja ohranjanja narave. Pobuda nadalje leži znotraj območja državnega
prostorskega načrta v pripravi. Poleg tega se pobuda nahaja tudi v erozijskem
območju.
neustreznost pobude glede na urbanistična merila: Pobuda predstavlja novo
gradnjo izven strnjenega naselja, vendar pa ni prepoznana kot avtohton vzorec
razpršene poselitve, temveč kot razpršena gradnja, ki pa ni dopustna na podlagi
Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12,
109/12). Pobuda z vidika urbanističnih meril ni ustrezna, tudi če se ocenjuje kot
širitev zaselka v neposredni bližini. Pobuda namreč predstavlja veliko povečanje
sicer dokaj majhnega zaselka gručastega značaja. Umestitev novega naselja v
širše območje pobude ni predvideno, saj niso zagotovljene možnosti za
določitev naselja oz. novega naselja kot območja sanacije razpršene gradnje, ki
se opredeli kot novo naselje (območje ne izpolnjuje urbanističnih in drugih
pogojev za prevzem funkcije naselja v sistemu poselitve v občini, poleg tega ne
obstaja možnost zagotovitve dostopa do obstoječe družbene infrastrukture z
javnim potniškim prometom skladno z 29. členom Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave OPN…, Ur.l. RS, št. 99/07).

Kot dodatno obrazložitev podajamo še eksakten zakonski člen, iz katerega je razvidno,
zakaj pobuda ni skladna z dotično zakonsko podlago. Pobuda se namreč nahaja zunaj
območja naselja, vendar ni namenjena za možne dopustne dejavnost, kot jih Zakon o
prostorskem načrtovanju dopušča zunaj naselij (44. člen) in sicer: »Zunaj območja
naselja se lahko načrtujejo prostorske ureditve in posamezni posegi v prostor:
1. ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti,
2. ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (gospodarska
javna infrastruktura),
3. ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro),
4. za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine,
5. za namen športa in rekreacije,
6. za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,
7. za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar
so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.«
Obrazložitev je ponovno podana tudi po točkah pripombodajalca iz podane pripombe in
sicer:
1. Naselje Podvrh: Podvrh je kot naselje opredeljeno v registru prostorskih enot (GURS),
v prepoznanem vzorcu poselitve pa Podvrh ni prepoznan kot strnjeno naselje. Strnjeno
naselje je po definiciji Strategije prostorskega razvoja Slovenije - SPRS (Ur.l. RS, št.
76/2001)4, ki je kot hierarhično višji prostorski akt tudi podlaga za OPN Braslovče,
definirano kot »območje, ki obsega zemljišča pozidana s stanovanjskimi in drugimi
stavbami ter gradbeno inženirskimi objekti in javne površine. Naselje tvori skupina
najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi
v omrežju naselij ter velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi…«. Gruča, ob kateri se
nahaja pripomba, ne zadosti skupini kriterijev (javne površine, 10 stanovanjskih stavb,
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prepoznana funkcija in vloga v omrežju naselij ipd.), da bi jo lahko razvijali kot novo
naselje. Tako je v OPN večji del v območju Podvrha prepoznan kot območje avtohtone
razpršene poselitve osrednjega dela občine, ki se kot taka tudi razvija in ohranja (OPN,
10. člen). Razvoj teh območij je načrtovan na naslednji način (OPN, 13. člen, 6.
odstavek): »Odprt prostor občine, t.j. območje izven strnjenih naselij, je namenjeno
ohranjanju avtohtone razpršene poselitve v lokalno prepoznanih oblikah – pretežno
kmetij v celkih v širšem območju naselij Dobrovlje in Podgorje pri Letušu, pretežno
razloženih kmetij in drugih objektov v širšem območju naselij Podvrh, Letuš in Grajska
vas ter posameznih kmetij v preostalem delu občine«. Območje pripombe se nahaja v
okvirnem območju razpršene poselitve (OPN, 22. člen): »… V osredjem delu občine, v
gričevnatem območju oz. na prehodu iz ravninskega dna v hribovit svet, v širšem
območju naselij Podvrh, Letuš in Grajska vas, se razpršena poselitev pojavlja v obliki
razloženih kmetij in drugih objektov…«. V teh območjih se ohranja razpršena poselitev
na naslednji način (OPN, 26. člen, razdelek B): »…V osrednjem delu občine se območje
izven strnjenih naselij določi kot območje razpršene poselitve, ki je namenjeno gostitvi
obstoječe grajene strukture skladno z njeno tipologijo, ki je lokalno prepoznavna. Na tem
območju gre predvsem za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter
dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin
objektov zunaj strnjenih naselij. Umeščanje nove grajene strukture mora biti skladno s
prepoznanim vzorcem poselitve na lokalni ravni (slemenska gradnja, obcestna gradnja in
podobno). …«. Območje pripombe ne predstavlja funkcionalne zaokrožitve, saj gre za
povsem novo širitev in to ob zemljiščih, ki so tik ob pripombi še v celoti nepozidana (v
enormnem obsegu cca 0,9 ha). Kot je razvidno iz obrazložitve, se območje pripombe ne
nahaja ob strnjenem naselju, pač pa na območju razpršene poselitve, za širitev katere
veljajo drugačni pogoji, pri presoji ustreznosti je eden glavnih tudi proučitev zasedenosti
že obstoječega stavbnega fonda. Glede na izkazane ogromne površine nezazidanih
stavbnih zemljišč njihova širitev tako ni možna. Tudi namen pobude je tak (nova
stanovanjska gradnja), da ni skladen s strateškim delom OPN, ki dejavnost bivanja
usmerja v strnjena naselja (kot so npr. Braslovče z Rakovljami, Letuš, Parižlje in
Gomilsko, Trnava s Šentrupertom, Šmatevž in Grajska vas, Zgornje Gorče, Poljče, Zakl;
gl. odlok OPN, mdr. 23. člen). Glede ostalih navedb pod točko 1 dodajamo naslednje:
terenski ogled pobude je bil opravljen že večkrat s strani načrtovalca in sicer v postopku
priprave analiz pobud, pa tudi kasneje, zato načrtovalec meni, da teren dobro pozna in ni
potrebe po dodatnem sestanku na terenu; dejanska raba na območju pripombe (gozd,
poškodovan gozd, ujme) za presojo glede urbanističnih kriterijev, kot so zgoraj navedeni,
ni bistvena (ni odločujoč kriterij); velikost pobude za odločitev prav tako ni bistvena, saj
širitev stavbnih zemljišč ni možna v nikakršnem obsegu (namen pobude ni skladen s 44.
členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12,
109/12), ki je citiran zgoraj); vsak poseg v prostor predstavlja fizično uzurpacijo prostora
in njegovo dokončno spremembo iz naravnega v grajeno – naloga prostorskega
načrtovalca pa je, da presoja, kje in pod kakimi pogoji bodo ti posegi čim bolj trajnostno
naravnani. Dodajamo, da je določitev vzorcev poselitve v OPN preveril tudi pristojni
nosilec za področje poselitve (Ministrstvo za okolje in prostor), ki v prvem mnenju ni
ugotovil strokovne napake te vsebine.
2. Cilji prostorskega razvoja občine so določeni v OPN (odlok OPN, 10. člen). Med njimi
območje pripombe še posebej ne dosega naslednjih ciljev oz. jih onemogoča:
- »… cilji prostorskega razvoja [so] opredeljeni z namenom razreševanja obstoječih in
pričakovanih prostorskih problemov v občini ter preusmeritve negativnih teženj in
doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru« (1. odstavek). Pripomba predstavlja trend
razpršene gradnje ter s tem nov problem v prostoru oz. negativno težnjo v prostoru.
- »... zagotovijo se pogoji za … usmerjanje nove gradnje v obstoječa naselja…« (2
odstavek). Pripomba in namen (nova stanovanjska gradnja) se nahaja izven strnjenega
naselja; obstoječa gruča ima značilnosti strnjenega naselja in je kot take ni možno
uvrstiti v sistem omrežja naselij občine.
- »Konkretni cilji: … določitev območij avtohtone razpršene poselitve in sicer razloženih
kmetij in drugih objektov, ki se kot taka ohranja, predvsem v širšem območju naselij
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Podvrh, Letuš in Grajska vas …« (4. odstavek). Pripomba bistveno širi obstoječe
območje avtohtone razpršene poselitve (znotraj katerega je na voljo še dovolj prostih
površin za gostitev gradnje – 0,9 ha), vendar ne za namen, skladen z zakonodajo.
- »Konkretni cilji: … določitev strnjenih naselij kot enot urejanja prostora, kamor se
usmerja nova poselitev, za vsa strnjena naselja« (4. odstavek). Gruča, ob kateri se
nahaja pripomba, ne ustreza kriterijem za formiranje novega naselja
- »Pri pripravi (novih) prostorskih aktov bo Občina Braslovče ohranjala dosedanji
vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in varovala kulturno dediščino ter naravno okolje in
naravne vrednote v občini. Razvoj bo načrtovan tako, da se nove prostorske ureditve
predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave. S tem bo sledila cilju
ohranjanja narave, ki ga bo zagotavljala tudi z varstvom zavarovanih območij, naravnih
vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti (ekološko pomembna območja, Natura
2000)….« (5. odstavek). Pripomba se nahaja znotraj zavarovanega območja s področja
ohranjanja narave in sicer v Ekološko pomembnem območju Žovneško jezero (Uredba,
19.4.2013). S tega vidika je neskladna s ciljem OPN, ki razvoj načrtuje izven območij
ohranjanja narave z namenom doseganja trajnostnega prostorskega razvoja.
3. Kot je predhodno navedeno, dejanska raba na območju pobude (gozd, kmetijsko
zemljišče, drugo) ni odločujoč kriterij pri presoji po urbanističnih merilih. Pripomba je – ne
glede na stanje v naravi – neskladna glede na prepoznane vzorce poselitve in drugimi
kriteriji kot je navedeno v točkah 1 in 2.
Podatek, da se pobuda nahaja v ekološko pomembnem območju, je povzet iz uradnih
evidenc in posredovan s strani Zavoda za varstvo narave (vrsta zavarovanja: ekološko
pomembno območje, ime: Žovneško jezero, ID območja: 17600). Pravilnost podatka
lahko pripombodajalec preveri v Atlasu okolja (uradna spletna stran:
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso).
Podatek, da se pobuda nahaja v erozijskem območju, je povzet iz uradnih evidenc in
posredovan s strani Agencije RS za okolje (vrsta zavarovanja: erozijska območja,
oznaka: erozija_ukrepi_obicajni_poligon, opis: opozorilno območje - običajni zaščitni
ukrepi, vsebina: opozorilna obmocja varovanj in zascitnih ukrepov, datum: 19.9.2014).
Pravilnost podatka lahko pripombodajalec preveri pri pristojni Agenciji RS za okolje.
Pri analizi pobud je načrtovalec dolžan navesti vse varstvene režime in varovalne
omejitve v prostoru, ki veljajo na območju pobude. Med varstvene režime in varovalne
omejitve v prostoru sodijo tudi območja državnih prostorskih aktov, med njimi tudi
državnih prostorskih aktov v pripravi. Navedba varstvenih režimov in varovalnih omejitev
v postopkih presoje pobud ne more biti selektivna po načelu, da se navajajo samo tiste,
ki bi bile za presojo »ugodnejše«. Zato sklicevanje na neprofesionalnost na tem mestu ni
primerna.
Kakšni bodo pogoji za gradnjo po sprejemu državnega prostorskega načrta (DPN), ki
bodo vplivali na posege na parcelah južno od pobude, bo znano po sprejemu DPN, ki ga
mora občina skladno z zakonom prevzeti v občinske prostorske akte (»Z uveljavitvijo
[opomba: državnega prostorskega] načrta se šteje, da so spremenjeni oziroma
dopolnjeni občinski prostorski akti, v delih in za ureditve, ki jih določi uredba iz drugega
odstavka 37. člena tega zakona«, 3. člen Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Ur.l. RS, št. 80/2010).
4. Območje gruče ob pripombi ni bilo nikoli prepoznano kot strnjeno naselje. Ime naselja
Podvrh se vseskozi nanaša na poimenovanje območja skladno z registrom prostorskih
enot (RPE), kot ga vodi Geodetska uprava RS (GURS) in nima neposredne analogije s
poimenovanjem poselitvenih vzorcev v občini. Za razumevanje pojasnila naj se prebere
tabela 1 v 21. členu OPN, kjer je razvidno, kaj se smatra kot naselje po RPE in kaj kot
okvirno območje (strnjenega) naselja po OPN. Omenjena gruča je prepoznana kot
avtohtona razpršena poselitev (v obliki razloženih kmetij in drugih objektov) in je kot taka
določena tudi v OPN (22. člen).
Kot je torej že večkrat navedeno in utemeljeno, je gruča ob pripombi prepoznana kot
razpršena poselitev. Njen razvoj v naselje bi bil može le, če bi bila določena kot
razpršena gradnja, ki jo je mogoče sanirati na način, da se bodisi priključi obstoječemu
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naselju (kar prostorsko ni možno, ker ni v bližini nobenega strnjenega naselja), bodisi se
razpršena gradnja sanira na način formiranja novega naselja. Vendar pa umestitev
novega naselja v širše območje pobude ni predvideno, saj niso zagotovljene možnosti za
določitev naselja oz. novega naselja kot območja sanacije razpršene gradnje, ki se
opredeli kot novo naselje (območje ne izpolnjuje urbanističnih in drugih pogojev za
prevzem funkcije naselja v sistemu poselitve v občini, poleg tega ne obstaja možnost
zagotovitve dostopa do obstoječe družbene infrastrukture z javnim potniškim prometom
– na območju gruče ni postaje JPP, ne gre za območje, ki bi ga bilo možno zaradi
njegove zaključenosti območja oblikovati v novo naselje skladno z 29. členom Pravilnika
o vsebini, obliki in načinu priprave OPN…, Ur.l. RS, št. 99/07 in podobno). Za
ponazoritev, kaj je dejansko lahko opredeljeno kot strnjeno naselje v OPN, predlagamo
pripombodajalcu, da si ogleda dve strnjeni naselji v bližini njegove pripombe in sicer
naselje Kamenče in naselje Šmatevž. Po primerjavi bo morda pripombodajalcu lažje
razumeti, kaj se v urbanističnem smislu smatra kot strnjeno naselje.
5. Pripomba je bila ponovno proučena. Stališče načrtovalca akta (Urbanisti, d.o.o.)
ostaja enako.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče
Obrazložitev

16
Pisno po pošti
6.12.2017
336 in 338
Pripomba se nanaša na ŠE03 in na zemljišča parc. št. 451/1, 451/2, 452/6 in 452/7 k.o.
Orla vas za gradnjo »Poslovnega centra Cizej« in sicer na A/ razširitev pobude in B/
spremembo namenske rabe v osrednja območja centralnih dejavnosti.
A/ Pripomba se ne upošteva.
B/ Pripomba se ne upošteva.
A/ Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številkama
336 (za parceli št. 452/6 in 452/7) in 338 (za parceli št. 451/1 in 451/2, vse k.o. Orla vas).
V predhodni fazi presoje pobud sta bili obe pobudi presojani kot ustrezni (sprememba iz
kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe parkirišč vzhodno od naselja Šentrupert),
ustrezno utemeljeni in obrazloženi ter kot taki tudi uvrščeni v osnutek OPN. Osnutek
OPN je bil nato usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudi 336 in 338 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-42/2005/100, datum
4.8.2017 (točka 7)
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.
B/ V pripombi je nadalje podan tudi predlog, da se za območje EUP ŠE03 določi
namenska raba kot osrednja območja centralnih dejavnosti (in ne kot območja prometnih
površin). Območja namenske rabe so bila v OPN prevzeta iz veljavnega prostorskega
akta (Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine Braslovče - SPRO (Ur.l. RS, št.
16/08), Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče - PRO (Ur.l. RS, št. 16/08, 46/11) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Braslovče – SD PRO
(Ur.l. RS, št. 8/2015). V SPRO in PRO je bilo območje opredeljeno kot strateško
območje za rešitev parkirnih težav kamionov na nivoju celotne občine (z namensko rabo
ostale prometne površine). Po razveljavitvi Ustavnega sodišča je bila s strani nosilca za
področje kmetijstva (MKGP) dana zahteva, da se za območje določi namenska raba kot
kmetijska zemljišča. V postopku usklajevanja SD PRO je bil z nosilcem (MKGP) dosežen
dogovor, da se lahko kot območje prometnih površin določi zgolj tisti del, za katerega je
bilo izdano gradbeno dovoljenje. Le-to je bilo izdano zgolj za manjši del parcele 452/6,
16

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

k.o. Orla vas in zanj je bilo izvedeno ažuriranje skladno z grafično prilogo gradbenega
dovoljenja. Zahteva nosilca (MKGP) je bila tudi, da je namenska raba lahko zgolj taka,
za katero je izdano gradbeno dovoljenje (torej parkirišča za tovornjake oz. namenska
raba ostale prometne površine). V fazi priprave OPN je bila podana pobuda za ponovno
širitev parkirišč tudi na parcele, na katere se nanaša pripomba in so bile do faze osnutka
tudi predmet OPN, zaradi negativnega mnenja MKGP pa nato izločene (razen v
manjšem delu za pobudo 337). Kot je opisano, je bil v vseh preteklih letih in fazah
priprave prostorskih aktov izražen namen pobude in razvoja tega območja izrecno kot
parkirišče za tovornjake in nikakor ne za kakršenkoli drug namen. S tega stališča ni bila
nikoli presojana možnost razvoja centralnih dejavnosti v tem delu občine. Tak predlog
predstavlja povsem novo pobudo in razmislek o postavljenem konceptu razvoja in kot
tak ne more biti predmet nadaljnjega postopka OPN, saj gre vsebinsko za povsem novo
pobudo.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče
Obrazložitev

17
Pisno po pošti
7.12.2017
/
Pripomba se nanaša ažuriranje obstoječega stanja, kjer na zemljišču parc. št. 14/8 k.o.
Gomilsko že stoji stanovanjski objekt z gradbenim dovoljenjem.
Priloženo je GD (št. 35102-186/2004, 29.12.2004) za stanovanjsko hišo in pisarniški
objekt na parceli 14/1 in 335, k.o. Gomilsko.
(opomba načrtovalca akta: parceli 14/1 in 335 v k.o. Gomilsko ne obstajata, saj je bila
očitno izvedena parcelacija. Glede na to, da pripombodajalec v pripombi navaja parcelo
14/8, k.o. Gomilsko, načrtovalec sklepa, da je to območje, na katerega se nanaša
gradbeno dovoljenje. Za pravilnost povezave med izdanim gradbenim dovoljenjem in
sedanjim parcelnim stanjem je odgovoren pripombodajalec.)
Pripomba se upošteva.
Predmet OPN so bila tudi območja ažuriranja obstoječih legalno zgrajenih odjekov, v
kolikor je Občina Braslovče pridobila ustrezna dokazila (gradbena dovoljenja). Za
območje pripombe je bilo predloženo gradbeno dovoljenje v času javne razgrnitve.
Pripomba se upošteva.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se doda nova pobuda z namenom ažuriranja stanja obstoječega
objekta na delu parcele 14/8, k.o. Gomilsko tako, da se za objekt in funkcionalno
zemljišče določi namenska raba stavbna zemljišča oz. stanovanjske površine kot širitev
enote urejanja prostora GO01.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

18
Pisno
8.12.2017
140
Pripomba se nanaša na manjše povečanje stavbnega zemljišča že obstoječega
predloga parc. št. 1068/2 in 1199 k.o. Podvrh, in sicer da se na severu razširi do poti, na
delu parc. št. 1198 in 1193 k.o. Podvrh.
Pripomba se upošteva.
Pripomba se nanaša na razširitev pobude št. 140, za katero je bil priložen KSS in se
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nanaša na širitev stavbnih zemljišč za potrebe kmetije.
Glede na to, da se pristojni nosilec s področja kmetijstva na podlagi utemeljitve KSS
strinja s pobudo brez pripomb (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 35242/2005/100, datum 4.8.2017 (točka 5), se v fazi predloga OPN lahko preveri, ali se
2
strinja tudi z njeno razširitvijo za pribl. 90 m (zaradi bolj funkcionalne izrabe – razširitev
do dovozne ceste) na del parcele 1198, k.o. Podvrh. Na delu parcele 1193, k.o. Podvrh,
kjer je na grafiki pripombodajalca tudi označen predlog širitve – površina cca 30 m2, je
že voden predlog za spremembo namenske rabe in sicer pobuda št. 143.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se pobuda za širitev stavbnih zemljišč pod številko 140 razširi na
2
severu do ceste (v naravi) po priloženi grafiki pripombodajalca v pribl. velikost 90 m na
del parcele 1198, k.o. Podvrh.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

19
Pisno
8.12.2017
83
Pripomba se nanaša na manjše povečanje stavbnega zemljišča že obstoječega
predloga parc. št. 1221/1 k.o. Letuš.
Pripomba se ne upošteva.
2
Območje pripombe (kot širše območje in sicer v površini 648 m ) se je v postopku
priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko 83.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba iz
kmetijskih zemljišč v stavbna za širše območje obstoječega objekta), ustrezno
utemeljena in obrazložena ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil
nato usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 83 je podal pogojno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-42/2005/100, datum
4.8.2017 (točka 4)
Pogoj se glasi, da je pobuda 83 sprejemljiva samo v primeru, da se uskladi z dejansko
rabo. Pobuda je bila zato zmanjšana in sicer tako, da se je uskladila z evidenco
dejanske rabe (vir: MKGP, 31.12.2015), kjer so opredeljena pozidana in sorodna
zemljišča na območju pripombe v bistveno manjšem obsegu od prvotno predlagane
2
pobude na 648 m . Zaradi zahtevane uskladitve se je tako pobuda uskladila z dejansko
2
2
rabo in zmanjšala iz 648 m na 252 m .
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da je potrebno upoštevati vse pogoje iz mnenj
vseh nosilcev.

20
Po e-pošti
10.12.2017
147
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 469/229 k.o. Letuš.
Ne strinja se, da plan ne predvideva možnosti zazidave počitniškega objekta in da ostaja
namenska raba gozda.
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Stališče
Obrazložitev

Pripomba se ne upošteva.
Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko 147.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba v
stavbna zemljišča na robu naselja Letuš), ustrezno utemeljena in obrazložena ter kot
taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil nato usklajevan z nosilci urejanja
prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 147 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, št.
35032-26/2015/22/1092-02, datum 29.6.2016 (točka 3.5, b)
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.

Pripomba št.

21

Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

Pisno po pošti
11.12.2017
/
Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča parc. št. 359/3 k.o. Male
Braslovče za gradnjo stanovanjske hiše.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba se nanaša na spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno na povsem novi
lokaciji, kjer do sedaj v postopku priprave OPN še ni bila podana nobena pobuda. Ne
nanaša se niti ne na ažuriranje in niti na kakršnokoli že podano pobudo. Zato predstavlja
povsem nov predlog za spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno, vendar pa žal
postopkovno podajanje take vrste pobud ni več mogoče. Občina Braslovče je v mesecu
marcu 2013 na spletni strani občine in v mesečnem obvestilu za mesec marec javno
objavila poziv, da se pobude, vezane na spremembo namembnosti zemljišč, zbirajo do
vključno 2. aprila 2013. Zaradi časovnega zamika rednega postopka SD PRO in SPRO
ter spremembe postopka priprave v OPN je občina kljub roku v pozivu v obravnavo in
pripravo osnutka OPN vključila še vse pobude, ki jih je prejela do vključno 31.12.2015. V
kolikor bi Občina v postopek priprave OPN vključila tudi take vrste pobude, ki
predstavljajo povsem nove predloge za širitev stavbnih zemljišč, bi bilo potrebno ponoviti
postopek izdelave OPN vse od začetne faze osnutka dalje, kar pomeni, nov osnutek
OPN (oz. njegova dopolnitev), ponovno pridobivanje 1. mnenj, ponovna presoja glede
izdelave okoljsko poročilo in ponovna javna razgrnitev. Vse te faze OPN so se doslej
pripravljale od leta 2013, zato Občina ne namerava ponavljati postopka priprave OPN in
ga želi čim prej zaključiti, kar pomeni, da pripombe ni možno obravnavati.
Spremembe namembnosti zemljišč iz kmetijske oz. gozdne v stavbno rabo so tudi sicer
sprejemljive le v primeru nujno potrebne širitve obstoječega naselja ali ko je širitev
stavbnega zemljišča nujno potrebna zaradi razširitve obstoječe kmetijske dejavnosti, o
čemer se izreče Kmetijsko svetovalna služba, ali za dopustne dejavnosti izven naselij po
44. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12,
109/12) in podobno, kar se presoja na začetku priprave OPN ali njegovih sprememb in
dopolnitev. Tako ima pripombodajalec možnost, da svojo pobudo poda v začetni fazi
naslednjega postopka sprememb in dopolnitev OPN, ko se bo v začetni fazi priprave
akta presojalo, ali je pobuda sploh skladna z zakonodajo in posledično, ali jo je sploh
možno uvrstiti v prostori akt.
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Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče
Obrazložitev

22
Pisno po pošti
11.12.2017
288
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 1268 k.o. Grajska vas. Pobuda je bila delno
spremenjena v stavbno zemljišče, A/ razširitev še za cca. 500 m2 in B/ namen naj bo
poleg poslovne dejavnosti in obrti ali proizvodnje tudi širitev stanovanjske gradnje ter C/
Uskladitev v tekstualnem delu z omejitvami gradnje vezanimi za RPE in DPN v pripravi,
če je to potrebno.
A/ Pripomba se upošteva.
B/ Pripomba se upošteva.
C/ Pripomba je že upoštevana v OPN.
A/ Pobuda pod št. 288 je bila v predhodnih analizah zmanjšana na vzhodu zaradi
ugotovitve, da se nahaja v poplavnem območju. V analizi so bili za področje poplavne
ogroženosti pregledani vsi dostopni podatki, mdr. tudi podatki o poplavnosti Bolske iz
veljavnih prostorskih aktov občine (Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine
Braslovče - SPRO (Ur.l. RS, št. 16/08), Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče PRO (Ur.l. RS, št. 16/08, 46/11) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega
reda občine Braslovče – SD PRO (Ur.l. RS, št. 8/2015), iz katerih je razvidno, da je
območje parcele 1268, k.o. Grajska vas v celoti poplavno. Zato je bila pobuda
zmanjšanja in omejena samo na vzhodni del, ki po navedenih podatkih ni poplavno
ogrožen.
Pripombodajalec oporeka ustreznosti uporabe virov o poplavah in predlaga, da se za
oceno uporabi podatek iz Atlasa okolja, Integralna karta poplavne nevarnosti oz.
Opozorilna karta poplav.
Za merodajnost uporabljenega podatka je odgovoren pristojni nosilec urejanja prostora s
področja varstva pred poplavami, zato predlagamo, da se ga s pripombo seznani v fazi
predloga in sicer kot razširitev pobude 288. V kolikor parcela 1268, k.o. Grajska vas po
podatkih pristojnega nosilca ni poplavno ogrožena, se pripomba lahko upošteva, saj
ustreza vsem ostalim urbanističnim kriterijem presoje ustreznosti pobude. Zaradi posega
na kmetijska zemljišča bo kot širitev pobude 288 presojana tudi z drugih vidikov s strani
vseh nosilcev urejanja prostora, predvsem nosilca, pristojnega za kmetijstvo, zaradi
povečanja območja stavbnih zemljišč pa tudi predvsem nosilca, prisojnega za poselitev.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se pobuda za širitev stavbnih zemljišč pod številko 288 razširi
proti zahodu na preostali del parcele 1267 in na del parcele 1268, k.o. Grajska vas in
2
sicer v skupni dodatni površini 500 m tako, kot je označeno na grafični predlogi podane
pripombe.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno. Glede na obrazložitev je še posebej pomembna uskladitev s pristojnim
nosilcem urejanja prostora s področja varstva pred poplavami.
B/ enaka obrazložitev kot za pripombo pod št. 8
Območje pripombe se nahaja izven strnjenega naselja, ob regionalni cesti, v odprtem
prostoru, na zemljiščih z namensko rabo območja centralnih dejavnosti oz. osrednja
območja centralnih dejavnosti, v EUP GR08, kjer se v naravi nahajajo objekti obrti ter
proizvodnje in starejši stanovanjski objekti. Pripomba se nanaša na dopustnost nove
stanovanjske gradnje v tem območju.
Ker so po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12,
109/12) in njegovih podzakonskih aktih »osrednja območja centralnih dejavnosti«
opredeljena kot območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje
trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih,
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izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje se pripomba lahko
upošteva.
Način upoštevanja pripombe:
V tekstualnem delu OPN (odloku) se v 63. členu, ki se nanaša na urejanje EUP GR08,
dopolni točka 1.2 tako, da se po spremembi glasi:
»1.2. ne glede na določila točke 1.1. tega člena, je na mestu obstoječih stanovanjskih
stavb in v celotni EUP Grajska vas: GR08 dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija,
odstranitev ter gradnja novih objektov in sicer:
- 111 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe«
C/ Zahteve glede potrebnih odmikov od gospodarske javne infrastrukture so določene za
vse EUP enako v členu 47., od tega odmiki od elektrovodov še posebej v tabeli 6, 4.
odstavek navedenega člena. Omejitve zaradi državnega prostorskega načrta v pripravi
se v odloku posebej ne določajo, se pa ta območja prikažejo v prilogi OPN, t.j. v prikazu
stanja prostora. Kakšni bodo pogoji za gradnjo po sprejemu državnega prostorskega
načrta (DPN), ki bodo vplivali na posege na območju pobude, bo znano po sprejemu
DPN, ki ga mora občina skladno z zakonom prevzeti v občinske prostorske akte (»Z
uveljavitvijo [opomba: državnega prostorskega] načrta se šteje, da so spremenjeni
oziroma dopolnjeni občinski prostorski akti, v delih in za ureditve, ki jih določi uredba iz
drugega odstavka 37. člena tega zakona«, 3. člen Zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Ur.l. RS, št. 80/2010).

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
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Pisno
7.12.2017
/
Pripomba se nanaša ažuriranje obstoječega stanja, kjer na zemljišču parc. št. 119/9 in
119/3 k.o. Podvrh že stoji stanovanjski objekt z gradbenim dovoljenjem.
Priloženo je GD (št. 351-654/81-6/9, datum 3.8.1981) za stanovanjsko hišo na parceli
119/3, k.o. Podvrh.
Pripomba se delno upošteva.
Predmet OPN so bila tudi območja ažuriranja obstoječih legalno zgrajenih odjekov, v
kolikor je Občina Braslovče pridobila ustrezna dokazila (gradbena dovoljenja). Za
območje pripombe je bilo predloženo gradbeno dovoljenje v času javne razgrnitve.
Pripomba se upošteva, vendar le za del, na katerem stoji stanovanjski objekt, t.j. za
parcelo št. 119/9, k.o. Podvrh. Ta parcela je v evidenci dejanske rabe (vir: MKGP,
31.12.2015) opredeljena kot pozidana in sorodna zemljišča, medtem ko je dejanska raba
parcele 119/3 evidentirana kot vinogradi in ekstenzivni sadovnjaki. Zato se lahko predlog
za določitev stavbnega zemljišča na parceli 119/3 šteje le kot povsem nova pobuda za
širitev stavbnih zemljišč in ne kot ažuriranje stanja.
Podajanje novih pobud žal postopkovno ni več mogoče. Občina Braslovče je v mesecu
marcu 2013 na spletni strani občine in v mesečnem obvestilu za mesec marec javno
objavila poziv, da se pobude, vezane na spremembo namembnosti zemljišč, zbirajo do
vključno 2. aprila 2013. Zaradi časovnega zamika rednega postopka SD PRO in SPRO
ter spremembe postopka priprave v OPN je občina kljub roku v pozivu v obravnavo in
pripravo osnutka OPN vključila še vse pobude, ki jih je prejela do vključno 31.12.2015. V
kolikor bi Občina v postopek priprave OPN vključila tudi take vrste pobude, ki
predstavljajo povsem nove predloge za širitev stavbnih zemljišč, bi bilo potrebno ponoviti
postopek izdelave OPN vse od začetne faze osnutka dalje, kar pomeni, nov osnutek
OPN (oz. njegova dopolnitev), ponovno pridobivanje 1. mnenj, ponovna presoja glede
izdelave okoljsko poročilo in ponovna javna razgrnitev. Vse te faze OPN so se doslej
pripravljale od leta 2013, zato Občina ne namerava ponavljati postopka priprave OPN in
ga želi čim prej zaključiti, kar pomeni, da pripombe za parcelo 119/3 ni možno
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obravnavati.
(opomba načrtovalca akta: GD je izdano za gradnjo na parceli 119/3, v prilogi
pripombodajalca je označeno ažuriranje objekta, ki stoji na parceli 119/9. Pripombi je
priložena odločba o razdelitvi parcele 119/3 na dve novi parceli, 119/3 in na 119/9, na
kateri dejansko stoji stanovanjska stavba, ki je predmet ažuriranja.)
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se doda nova pobuda z namenom ažuriranja stanja obstoječega
2
objekta na parceli 119/9, k.o. Podvrh (pribl. 500 m ) tako, da se za objekt in funkcionalno
zemljišče določi namenska raba stavbna zemljišča oz. površine razpršene poselitve ter
razširi enota urejanja prostora SD78.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

24
Pisno po e-pošti
13.12.2017
/
Neoštevilčeno: pripomba se nanaša na uporabo SPRS, novo prostorsko zakonodajo,
zbiranje pobud.
1. V grafični del niso vključeni sprejet DPN F2-2 in DPN za umestitev
protipoplavnih ukrepov.
2. V dopisu št. 35409-96/2016/27 MOP z dne 6.11.2017 ni opozoril npr. na
neustrezno umeščen cestni priključek v območju zaščitene naravne dediščine
lipe v Topovljah. Odločba 6.11.2017 št. dokumenta 35409-96/2016/27 je
nepodpisana s strani odgovorne osebe generalne direktorice, Direktorata za
okolje mag. Tanje Bolte in kot tak neveljaven.
3. Prikaz stanja prostora, datum izdelave 7.6.2017 ne prikaže celovito območja v
Parižljah pri križanju z HC.
4. V prvem mnenju Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za kopenski promet je
opozorilo, da mora biti v OPN vnesena ustrezna namenska raba prostora –
površina ceste (PC) oz. enota urejanja DPN F2-2. Za pobude 168, 342, 280, 355
in 299, kjer so zahtevani ukrepi pasivne zaščite in naveden vpliv hrupa ni
razviden izvor hrupa, oz. za katero območje so ti ukrepi potrebni.
5. Usmeritve občine, ki sledijo umestitvi DPN za HC Šentrupert-Velenje jug in DPN
protipoplavnih ukrepov. Za oba dokumenta je potrebno prikazati namensko rabo.
Kje in koliko je enot urejanja za katere so potrebni OPPN-ji, ki so vezani na HC
in protipoplavne ukrepe. Vsebina predloženega prvega mnenja MZI ne
obravnava odseka HC F2-2. Predložiti je potrebno ustrezno prvo mnenje MZI,
Direktorata za kopenski promet.
6. Kje na območju občine so prepoznana pomembnejša enota urejanja in
prednostne naloge, za katere so v OPN-ju podana prostorska izhodišča,
določena namenska raba, dopustna izraba prostora, ki zahteva širšo javno
obravnavo z izvedbo natečaja v skladu z 26. členom pravilnika?
7. Kje na območju občine so prepoznana degradirana območja in kakšni so
predvideni ukrepi za sanacijo?
8. Kako je enoti urejanja za območje Dvorec Žovnek in Žovneško jezero upoštevan
21. člen pravilnika, ki določa prostorske izvedbene pogoje glede oblikovanja,
dimenzioniranja in umeščanja površin za mirujoči promet?
Pripomba na 3.4.9. 50. Člen (4) umestitev nove ceste v vplivnem območju
naselbinskega spomenika Braslovče- Trško jedro. Kdo je pobudnik, kdaj je bila
podana pobuda, pod katero številko je vodena, kakšen je namen in pomen te
nove ceste, ali je izdelan elaborat upravičenosti posega, ali je bila pobuda
obravnavana in usklajena pri vseh mnenjed-dajalcih?
9. pod to št. ni pripombe
10. pod to št. ni pripombe
11. Strategija prostorskega razvoja SPRS 2004…
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Stališče

Obrazložitev

12. Zaradi neustreznih grafičnih prikazov je potrebno dopolniti dokumentacijo, izvesti
vsebinsko obravnavo le te in zagotoviti podaljšanje roka javne razgrnitve.
Neoštevilčeno / Pripomba se ne upošteva
1. Pripomba se upošteva.
2. Pripomba se ne upošteva
3. Pripomba se ne upošteva
4. Pripomba se ne upošteva
5. Pripomba se ne upošteva
6. Pripomba se ne upošteva
7. Pripomba se ne upošteva
8. Pripomba se ne upošteva
9. pod to št. ni pripombe
10. pod to št. ni pripombe
11. Pripomba se ne upošteva
12. Pripomba se ne upošteva
Neoštevilčeno: Pripomba sicer ni jasna, sklepamo pa, da Prostorska strategija republike
Slovenije v pripombi pomeni bodisi (veljavno) Strategijo prostorskega razvoja Slovenije SRPS (Ur.l. RS, št. 76/2004) bodisi (novo, še nesprejeto) Strategijo prostorskega razvoja
Slovenije kot jo predvideva nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l. RS, št.
61/2017). Ne glede na to podajamo pripombodajalcu obrazložitev, da se skladno z
ZUreP-2 (266. člen) veljavna SPRS šteje kot nova SPRS: »Po uveljavitvi tega zakona
ostane v veljavi Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije(Uradni list RS, št. 76/04
in 33/07 – ZPNačrt) in se šteje kot Strategija iz 66. člena tega zakona.«. Iz podane
pripombe torej ni razumljivo, zakaj je OPN neučinkovit, nepopoln in neaktualen. Za drug
del pripombe (roki zbiranja pobud) podajamo pojasnilo: Občina Braslovče je v mesecu
marcu 2013 na spletni strani občine in v mesečnem obvestilu za mesec marec javno
objavila poziv, da se pobude, vezane na spremembo namembnosti zemljišč, zbirajo do
vključno 2. aprila 2013. Zaradi časovnega zamika rednega postopka SD PRO in SPRO
ter spremembe postopka priprave v OPN je občina kljub roku v pozivu v obravnavo in
pripravo osnutka OPN vključila še vse pobude, ki jih je prejela do vključno 31.12.2015.
1. Priloga prikaz stanja prostora se ažurira v fazi izdelave predloga OPN, kar pomeni,
da je pripomba upoštevana že skozi sam postopek priprave OPN. Enako velja za
vso drugo vsebino OPN, ki mora povzeti veljavne DPN.
2. Vse postopke v zvezi s celovito presojo planov na okolje vodi Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP), zato naj se pripombodajalec v zvezi s tolmačenjem in vsebino
dopisov s strani MOP obrača direktno nanj. Obstoječ priključek v Topovljah je
izveden na namenski rabi »kmetijska zemljišča«. Načrtovalec OPN ni naslovni organ
za pojasnila, kako je bil priključek izveden in s kom je bil usklajevan (gre za zatečeno
stanje). Varstvo naravnih vrednot zagotavlja OPN na več mestih, na izvedbeni ravni
pa še posebej v 52. členu, Skupna določila glede ohranjanje narave. Vsa vsebina iz
naslova ohranjanja narave je usklajena s pristojnim nosilcem urejanja prostora,
konkretno z Zavodom RS za varstvo narave, OE Celje (ZVN), kar lahko
pripombodajalec preveri v prvem mnenju nosilca (ZVN, št. 1-III-159/2-O-16-LS,
21.4.2016) in v spisu postopka, ki ga vodi Občina (zapisniki usklajevalnih sestankov
in drugih usklajevalnih postopkov). Logarska dolina se ne nahaja v Občini Braslovče
zato ni jasno, na kaj točno se nanaša pripomba in kako bi jo bilo mogoče v OPN
upoštevati. Skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(ZEPEP, Ur. l. RS, št. 98/04, 61/06, 46/14) je varen elektronski podpis, overjen s
kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden
lastnoročnemu podpisu ter ima enako veljavnost in dokazno vrednost, zato je
odločba z dne 6.11.2017, št. 35409-96/2016/27 kot taka veljavna (digitalni podpis se
nahaja na dokumentu desno zgoraj). Zavod za prostor Savinjske regije ni opredeljen
kot nosilec urejanja prostora in kot tak ne sodeluje v nobenih postopkih OPN
(seznam državnih nosilcev urejanja prostora lahko pripombodajalec preveri na
spletni strani MOP, razdelek: delovna področja, podrazdelek: Prostorski načrti,
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Občinski prostorski načrti, povezave: Nabor državnih nosilcev urejanja prostora
(zadnji objavljen dokument z dne 16.2.2017). Skladno z Zakonom o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) so nosilci
urejanja prostora »ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov. Nosilci
urejanja prostora so državni in lokalni. Državni nosilci urejanja prostora so
ministrstva in drugi državni organi oziroma organizacije, določene z zakoni.« (2. člen
ZPNačrt). V pripombi omenjen Zavod ne ustreza nobenemu od zakonsko določenih
pogojev.
3. Vsi ukrepi glede križanja cest z načrtovano hitro cesto so stvar državnega
prostorskega načrtovanja skladno z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor – ZUPUDPP (Uradni list RS št. 80/10, 106/10, 57/12),
zato naj se pripombodajalec na vse ureditve iz tega naslova obrača direktno na
nosilca priprave državnih prostorskih aktov. Obrazložitev glede možnosti
vključevanja Zavoda za prostor Savinjske regije v postopek OPN je podana v točki 2.
4. Prvi del pripombe bo upoštevan v sklopu pripombe pod številko 1. Drug del
pripombe (izvor hrupa) je v OPN usklajen z mnenjem nosilca urejanja prostora za
področje avtocest (DARS), ki za naštete pobude v mnenju (in pripombi) zahteva
omejitve zaradi vpliva avtoceste, kar je razvidno tudi iz odloka (npr. ŠM07, 99. člen
OPN: »Pri načrtovanju pasivne protihrupne zaščite te EUP zaradi bližine
avtoceste…«) Območja, za katera so ti ukrepi potrebni, so razvidna iz povezave
med št. pobude (grafični načrti) in EUP (odlok), v kateri se pobuda nahaja, npr. za
pobudo 342 je ustrezno dopolnjen 69. člen, točka 5. varstvo pred hrupom, podtočka
5.1. v EUP Orla vas: OR01:
- »pri načrtovanju pasivne protihrupne zaščite v jugo-vzhodnem delu EUP zaradi
bližine avtoceste je potrebno upoštevati obremenitve s hrupom v dolgoročnem
obdobju 20 let,
- ustrezna zvočna zaščita novega objekta mora biti izkazana v Elaboratu zaščite pred
hrupom v stavbah (v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah, Ur.l. RS,
št. 10/12), iz katerega mora biti razvidno tudi, da je s predvidenim stavbnim
pohištvom (okna, balkonska vrata, rolete ipd.) zagotovljeno, da dovoljene ravni
hrupa v varovanih prostorih objekta ne bodo presežene,
- izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov je obveznost investitorjev teh
objektov.«
Pripombodajalec v pripombi št. 4 (poudarjena pisava na dnu druge strani) sicer
navaja neko drugo mnenje (MzI, Direktorat za kopenski promet, št. 350-51/2016/700721216, datum 21.4.2016) v katerem izrecno piše, da je osnutek OPN »usklajen s
predpisi s področja državne cestne infrastrukture«, zato ni točno jasno, kaj naj bi bila
vsebina pripombe.
Skladno z ZPNačrt sicer način upoštevanja 1. mnenj v OPN ugotavljajo nosilci
urejanja prostora v fazi postopka izdaje 2. mnenja na predlog OPN in ne javnost v
fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN.
Za vso ostalo vsebino pripombe, ki se nanaša na umeščanje hitre ceste, naj se
pripombodajalec obrača direktno na nosilca priprave državnih prostorskih aktov.
DPN mora Občina skladno z zakonom prevzeti v občinske prostorske akte: »Z
uveljavitvijo [opomba: državnega prostorskega] načrta se šteje, da so spremenjeni
oziroma dopolnjeni občinski prostorski akti, v delih in za ureditve, ki jih določi uredba
iz drugega odstavka 37. člena tega zakona«, 3. člen Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - ZUPUDPP (Ur.l. RS, št.
80/2010).
Z OPN je zagotovljen zadosten fond nezazidanih stavbnih zemljišč, ki omogočajo
novo poselitev. Za postopke glede razseljevanja naj se pripombodajalec obrne
direktno na nosilca priprave državnih prostorskih aktov oz. nosilca investicije hitre
ceste.
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5. Za vse pripombe, ki se nanašajo na umeščanje hitre ceste in protipoplavne ukrepe,
naj se pripombodajalec obrača direktno na nosilca priprave državnih prostorskih
aktov oz. pristojno ministrstvo za infrastrukturo in pristojno ministrstvo za področje
poplavne varnosti. Drug del pripombe bo upoštevan v sklopu pripombe pod številko
1. Za območja hitre ceste in protipoplavnih ukrepov se ne predvideva izdelava
OPPN, saj gre za ureditve državnega pomena, te pa skladno z ZUPUDPP (2. člen)
načrtuje država. Občina je zgolj obligirana, da skladno z 3. členom ZUPUDPP te
ureditve prevzame v občinske prostorske akte: »Z uveljavitvijo [opomba: državnega
prostorskega] načrta se šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni občinski
prostorski akti, v delih in za ureditve, ki jih določi uredba iz drugega odstavka 37.
člena tega zakona«.
Javno razgrnjena so bila vsa prva mnenja, ki jih je Občina prejela v postopku
priprave OPN. Razgrnjeno je bilo mnenje Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za
kopenski promet (št. 350-51/2016/7-00721216, 21.4.2016), ki se sklicuje na mnenje
Direkcije RS za infrastrukturo (št. 35001-20/20/201311 (91, 8.4.2016), ki je bilo prav
tako razgrnjeno, ter na mnenje Družbe za avtoceste v RS d.d. (št. 351/D-23/14PTPP/VD-1427, 15.4.2016), ki je bilo prav tako razgrnjeno. V kolikor ima
pripombodajalec pripombo glede formulacije posameznih mnenj, naj se obrne
direktno na dotičnega nosilca urejanja prostora, Občina za izdajo mnenj nosilcev ni
odgovorna (gl. 11.a člen ZPNačrt).
6. 26. člen Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega
načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij – Pravilnik OPN (Ur.l. RS, št. 99/07) ne določa, kdaj je natečaj
obvezen, pač pa določa, da se za EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN,
določijo usmeritve glede zahtev glede natečajev. Tako je npr. za EUP BR01 v 59.
členu, 3. odstavek, točka 3. usmeritve glede zahtev glede natečajev, podtočka 3.1.
obveznost natečaja, določeno »ne«. S tem v zvezi je potrebno upoštevati 7.
odstavek 5. člena OPN, ki določa »določilo glede obveznosti natečajev, ki se glasi
kot »ne«, pomeni, da natečaji niso obvezni, vendar pa ob tem niso prepovedani«.
Torej je izvedba natečaja možna tudi v primerih, kot je naveden za EUP BR01.
Nadalje je potrebno upoštevati določbo 9. odstavka 7. člena OPN: »V odloku
uporabljeni izraz »okvirne usmeritve za izdelavo novih OPPN« pomenijo navedbo
zgolj okvirnih usmeritev za nadaljnje, podrobnejše prostorsko načrtovanje, in so
lahko podane na podlagi urbanističnih načrtov ter niso zavezujoče, pač pa
predstavljajo strokovno osnovo za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov
…«. Slednje pomeni, da lahko Občina natečaje izvede tudi na drugih območjih
predvidenih OPPN, kjer v usmeritvah zahteve glede natečajev niso izrecno
predpisane. Ob tem podajamo še opombo, da minister ni izdal potrebnih meril za
določitev območij javnega natečaja (vezano na 41. člen ZPNačrt) [na območju
urbanističnega načrta], so pa ta območja lahko tudi predmet podrobnejšega
prostorskega načrtovanja (56. člen ZPNačrt določa, da se z OPPN mdr. podrobneje
določijo tudi območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem),
kar Občini omogoča izvedbo natečajev tudi v kasnejših fazah, pri pripravi OPPN-jev.
V kolikor se v pripombi navedeni mostovi nahajajo na območju predvidenega OPPN,
se območje obveznosti izdelave natečaja lahko določi v sklopu priprave OPPN (56.
člen ZPNačrt). 26. člen Pravilnika OPN, na katerega se sklicuje pripomba, ne
določa, kdaj so natečaji obvezni, pač pa da se v OPN za območja, za katere je
predvidena izdelava OPPN določijo usmeritve glede zahtev glede natečajev, kar pa
je pojasnjeno v prvem delu te točke.
Občina je ne glede na določbe OPN zavezana izvajanju javnih natečajev za
območja in objekte, kot jih sicer določa zakonodaja s tega področja.
7. Degradirana urbana območja (in/ali stavbe) so prepoznana v OPN na več mestih,
prav tako je z OPN predviden način njihove sanacije, npr. razdelek 2.7 Usmeritve za
razvoj poselitve in za celovito prenovo, podrazdelek 2.7.1. Razvoj naselij, 23. člen,
odstavek 6, točke A, B, C, razdelek 2.8.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in
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razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, 29. člen, točka B.3.
Del pripombe se nanaša na konkretno območje dvorca Žovnek in OPPN v izdelavi,
kar pa ni predmet javne razgrnitve OPN, zato se pojasnila za ta del pripombe ne
podajo. Prav tako se pripomba ukvarja s podrobno vsebino OPPN, ki pa še ni bila
niti javno razgrnjena in zato ni poznano, na kak način pripombodajalec sploh
razpolaga z njo. Pripombodajalec naj se s tem delom pripombe vključi v ustrezne
postopke in na ustrezen način v ustreznem času. Priporočamo, da prouči postopek
priprave prostorskih aktov po ZPNačrt in sicer konkretno postopek priprave OPPN
od razdelka 4.3.2. Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(57. člen) dalje.
Konfliktna situacija glede stavbe trgovine Jager (vožnja viličarjev in drugo) ni
predmet izdelave OPN. Območje trgovine Jager se ureja z OPPN PA2 – Braslovče
Trg (Ur. l. RS, št. 106/11). Pripombe, kot jih na OPN naslavlja pripombodajalec, bi
bile smiselne v postopku priprave prvotnega OPPN ali v njegovih spremembah in
dopolnitvah (kadar bodo).
Vse ostale pripombe glede trgovine Jager (ponoven tehten premislek glede ureditve
pripadajočega prostora stavbi, širša javna obravnava in podobno) niso predmet
OPN.
26. člen Pravilnika OPN ne določa, kdaj so natečaji obvezni, pač pa določa povsem
drugačno vsebino, kot je navedeno podrobneje v točki 6.
Pripomba se nanaša tudi na zahtevo, da se za trško jedro izdela urbanistični načrt.
Urbanistični načrt se ne izdeluje za posamezne majhne prostorske enote, pač pa
skladno z 41. členom za območja posameznih mest ali naselij mestnega značaja ter
drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala mesta ali
naselja mestnega značaja. Glede razumevanja namena in vsebine urbanističnega
načrta (UN) pripombodajalcu priporočamo, da prouči 41. člen ZPNačrt ter Pravilnik
OPN, poglavje V. Urbanistični načrt od 37. člena dalje. Pravilnik OPN mdr. določa,
da je UN »podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč. Urbanistični
načrt se lahko izdela tudi za tista naselja, kjer je zaradi posebnosti razvoja ali drugih
razlogov izdelava urbanističnega načrta utemeljena (npr. celovita prenova, večje
širitve, turistična naselja)…« (37. člen). Nadalje Pravilnik OPN določa, da se pri
določanju urbanih središč upoštevajo usmeritve, določene v državnem strateškem
prostorskem načrtu (37. člen). V SPRS so urbana naselja opredeljena kot velika,
večja in manjša mesta ter druga urbana naselja. Posledično v OPN Braslovče v
poselitvenem tipu ni določenih urbanih naselij (opomba glede opredelitev strnjene
grajene strukture v OPN, 7. člen: Braslovče z Rakovljami je skladno s SPRS
opredeljeno kot občinsko središče, ostala poselitev pa kot podeželska naselja, vasi
in zaselki; določitev stopnje središčnosti in vrste naselij je usklajena z nosilcem s
področja poselitve). Iz navedenega sledi, da pripomba glede obveznosti izdelave
urbanističnega načrta za trško jedro Braslovče nima zakonske podlage.
To, da bo za trško jedro Braslovč zagotovljeno doseganje ciljev prostorskega razvoja
skladno s 3. členom ZPNačrt, je v okviru veljavne zakonodaje mogoče doseči z
načrtovanjem na podrobnejšem nivoju, zato je za EUP, ki obsega trško jedro,
predpisan način urejanja z OPPN.
8. Vsi prostorski pogoji izvedbeni pogoji v EUP ŽO01 (dvorec Žovnek) bodo
podrobneje načrtovani v OPPN, kar je predpisan način urejanja te enote v OPN. Vsa
ostala pojasnila glede OPPN Žovnek so enaka kot v točki 7.
Drug del pripombe se nanaša na 50. člen, 4. odstavek (umestitev ceste vzhodno od
trškega jedra Braslovč). Pojasnjujemo, da ne gre za nobeno novo spremembo
namenske rabe, pač pa so območja prometne infrastrukture oz. površine cest (in s
tem tudi nova cesta vzhodno od trškega jedra) povzeta iz veljavnih prostorskih aktov
(Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine Braslovče - SPRO (Ur.l. RS, št.
16/08), Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče - PRO (Ur.l. RS, št. 16/08,
46/11) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Braslovče –
SD PRO (Ur.l. RS, št. 8/2015).
Pripombodajalcu predlagamo, da prouči grafične načrte OPN, iz katerih je nadalje
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razvidno, da se ne načrtuje nobenih novih širitev naselja Braslovče vzhodno od
obstoječega naselja ter da se cesta ne načrtuje na kmetijskih zemljiščih, kar pomeni,
da pripomba v tem delu ni relevantna. 4. odstavek 50. člena je v OPN določen na
podlagi zahtev glede oblikovanja prometne površine v vplivnem območju
naselbinskega spomenika Braslovče – Trško (Ministrstvo za kulturo, št. 350116/2016/7, 9.5.2016, priloga: Tabela stališč po enotah urejanja prostora, stran 19,
eVRD_ID1216).
Pripomba navaja, da gre za kršitev prostorske zakonodaje. Ni jasno, kateri člen
katerega zakona naj bi bil kršen in s katero vsebino OPN konkretno je kršen, zato se
pripomba ne obravnava.
Na vsa ostala vprašanja glede ceste (kdo je pobudnik, kdaj je bila pobuda podana
ipd.) lahko pripombodajalec dobi odgovore v arhivu Občine, kjer je shranjen spis
postopka sprejema ter sprememb in dopolnitev (zgoraj navedenih) veljavnih
prostorskih aktov, v okviru katerih se je v prostor umeščala in z nosilci urejanja
prostora usklajevala mdr. tudi cesta.
Pojasnilo glede vključevanja Zavoda za prostor Savinjske regije v postopek OPN je
podano v točki 2.
9. pod to št. ni pripombe
10. pod to št. ni pripombe
11. Ni jasno navedeno, na kateri del OPN se nanaša pripomba. Odlok OPN ne vsebuje
citatov iz pripombe. Pripomba bi se lahko nanašala na prilogo OPN in sicer na
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta – v nadaljevanju: priloga OPN. V
tem kontekstu je podana obrazložitev. V prilogi Izvleček iz hierarhično višjega
prostorskega akta, datum 19.2.2016 na strani 5 v uvodu jasno piše, da je pri izdelavi
OPN »potrebno upoštevati izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, t.j.
izhodišča strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki ji Zakon o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/2012, 109/12) v 91. členu
podaljšuje veljavnost do uveljavitve državnega strateškega prostorskega načrta po
ZPNačrt.« Kot je pojasnjeno v uvodu pod Neoštevilčeno, SPRS velja tudi po srejemu
ZUReP-2. Nadalje sledi tekst: »Strategija prostorskega razvoja Slovenje (v
nadaljevanju: SPRS) je bila sprejeta v letu 2004 (Ur.l. RS, št. 76/2004) in predstavlja
»temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru«, pri pripravi občinskih
prostorskih aktov je potrebno upoštevati vsa izhodišča dokumenta. V nadaljevanju
so povzeta nekatera temeljna izhodišča SPRS, ki jih je potrebno še posebej skrbno
upoštevati na območju občine Braslovče…« Iz navedenega je jasno razvidno, da je
vsa nadaljnja vsebina priloge OPN povzeta iz SPRS in da je jasno naveden datum
javne objave tea akta ter številka uradnega lista. V nadaljevanju priloge sledi 8 strani
teksta in slik, povzetega iz SPRS in že zaradi preglednosti ni možno za vsak stavek
posebej navajati, od kod iz SPRS je povzet. Kdor SPRS dobro pozna, bo korelacije
iz priloge OPN in SPRS takoj našel, za laično javnost pa podajamo odgovor za dve
konkretni navedbi v pripombi:
- Navedba iz priloge OPN »Večji obseg zemljišč je potrebno nameniti razvoju
gospodarstva, zlasti na območjih z dobrimi prometnimi povezavami in primernimi
prostorskimi možnostmi.« je povzeta iz navedbe v SPRS »Večji obseg zemljišč
se nameni razvoju gospodarstva, zlasti na območjih z dobrimi prometnimi
povezavami in primernimi prostorskimi možnostmi.«, poglavje III Razvoj
prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni,
podpoglavje 1 Razvoj poselitve, odstavek 5.
- Navedba iz priloge OPN »Na območjih kvalitetne stavbne dediščine in/ali
kulturne krajine, ki jim grozi odmiranje ali propad, je mogoče – ob upoštevanju
določenih usmeritev – spremeniti namembnost v območja počitniških hiš.« je
povzeta iz navedbe v SPRS »Na območjih kvalitetne stavbne dediščine in/ali
kulturne krajine, ki jim grozi odmiranje in propad, je možno spremeniti
namembnost območij in objektov v območja počitniških hiš. Spremembo
namembnosti teh območij in objektov se načrtuje skladno s strokovnimi
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usmeritvami pristojnih državnih organov in na podlagi celovitega razvoja širšega
območja, turizma in drugih prostočasnih dejavnosti ter ohranjanja stavbne
dediščine.«, poglavje III Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na
regionalni in lokalni ravni, podpoglavje 1 Razvoj poselitve, podpoglavje
1.1 Razvoj mest in drugih naselij 1.1.6 Območja počitniških hiš, odstavek 2
Vse povzetke lahko pripombodajalec preveri sam s pomočjo funkcije »najdi« na
spletnih straneh, kjer je objavljena SPRS (predlagamo, da citiran niz besed vstavi v
iskalnik besedila).
Identiteta kulturnih krajin je določena v SPRS na kartah Arhitekturne prepoznavnosti
kot obvezni podlagi za OPN, kar je prikazano v prilogi OPN. V kolikor se
pripombodajalec ne strinja z vsebino karte, naj se obrne direktno na pripravljalca
SPRS oz. na Ministrstvo za okolje in prostor. ZPNačrt v 38. členu določa, da je pri
pripravi OPN potrebno upoštevati usmeritve državnih prostorskih aktov, pravno
podlago SPRS pa daje ZPNačrt v členih, kot je navedeno v uvodu obrazložitev te
pripombe (pod Neoštevilčeno). Ustreznost izdelane priloge OPN in ustreznost
upoštevanja usmeritev državnih prostorskih aktov (in SPRS) je v prvem mnenju
preveril in pozitivno potrdil nosilec s področja poselitve. Menimo, da je pripomba
podana zaradi nerazumevanja vsebine, ki se nanaša na arhitekturno prepoznavnost
in vsebine, ki se nanaša na varstvo kulturne dediščine (gre za dve različni vsebini).
Pripombe v delu, ki se nanaša na hmeljišča, ni možno upoštevati. Kot je že večkrat
navedeno, priloga OPN Izvleček hierarhično višjega prostorskega akta povzema
ključna izhodišča SPRS. V SPRS niso nikjer konkretno navedene usmeritve glede
hmeljišč in hmeljarstva, zato jih v prilogi ne moremo navajati kot povzetek SPRS. V
kolikor pripombodajalec meni, da je vsebina SPRS pomanjkljiva iz naslova
hmeljarstva, naj se obrne direktno na pripravljalca SPRS oz. na Ministrstvo za okolje
in prostor.
12. Grafični prikazi bodo dopolnjeni, kot je navedeno v točki 1. Dopolnitev v ničemer
bistveno ne spreminja vsebine OPN. O vseh postopkih glede priprave DPN na
območju Občine so bili občani že ustrezno obveščeni v samih postopkih priprave in
sprejema DPN (oz. v kolikor menijo, da niso bili, je to predmet priprave DPN). Že po
samem zakonu (ZUPUDPP) se s sprejemom DPN spremenijo občinski prostorski
akti, kot je pojasnjeno v predhodnih točkah 3., 4. in 5., kar pomeni, da DPN velja,
tudi če ga Občina takoj po njegovem sprejemu ne prikaže v OPN (če npr. ni v
postopku priprave OPN ali njegovih sprememb in dopolnitev).
OPN je bil ustrezno javno razgrnjen skladno z 50. členom ZPNačrt. Podaljšanje
njegove javne razgrnitve ni potrebno, tako z vidika zakona ne, kot tudi ne z vidika
sprememb zaradi podanih pripomb v času javne razgrnitve (nobena pripomba nima
bistvenega vpliva na vsebino OPN).
Priloga kopija elektronske pošte: Pripombodajalec navaja, da podaja pripombe na
osnutek OPN. Postopkovno je bil razgrnjen dopolnjen osnutek OPN. Pripombe so kljub
temu obravnavane, saj se smatra, da gre za napako zaradi nepoznavanja zakonodaje.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

25
Pisno
13.12.2017
303
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 313 in 314/3 k.o. Grajska vas. Pobuda je bila
delno spremenjena v stavbno zemljišče, potrebna nujna širitev za obstoječo obrtno
dejavnost na že obstoječe stanje, kjer stoji kozolec.
Pripomba se ne upošteva.
Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko 303.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba iz
kmetijskih zemljišč za potrebe steklarstva Lukanc), ustrezno utemeljena in obrazložena
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ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil nato usklajevan z nosilci
urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 303 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-42/2005/100, datum
4.8.2017 (točka 7)
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.
Ob tem dodajamo, da je Občina naknadno obvestila o dejanskem namenu pobude dva
nosilca, ki sta izdala negativno mnenje, poleg Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano - MKGP tudi Ministrstvo za okolje in prostor - MOP. Na podlagi podrobnejše
dodatne obrazložitve, da se namen pobude nanaša na širitev obstoječe gospodarske
dejavnosti (prizidek za potrebe steklarstva), je MOP v dopolnilnem prvem mnenju
spremenil stališče in se s pobudo (prizidkom) strinjal, medtem ko je MKGP vztrajal pri
prvotnem negativnem mnenju, kljub dodatnim pojasnilom. Ta so bila podana ne samo v
pisni, pač pa tudi v ustni obliki na usklajevalnih sestankih. MKGP je bil z dejanskim
namenom pobude ustrezno seznanjen, kar je razvidno tudi iz spisa postopka, ki ga vodi
Občina Braslovče. Kljub temu pozitivnega mnenja MKGP na pobudo ni bilo mogoče
pridobiti.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

26
Pisno
13.12.2017
/
Pripomba se nanaša ažuriranje obstoječega stanja, kjer na zemljišču parc. št. 841 na
stavbišču *38 k.o. Letuš že stoji objekt zgrajen pred letom 1967.
Priložena je izjava lastnika, da je objet starejši od leta 1967.
Pripomba se upošteva.
Predmet OPN so bila tudi območja ažuriranja obstoječih legalno zgrajenih odjekov, v
kolikor je Občina Braslovče pridobila ustrezna dokazila. Za območje pripombe je bila
predložena izjava o starosti objekta (pred letom 1967) v času javne razgrnitve. Pripomba
se upošteva.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se doda nova pobuda z namenom ažuriranja stanja obstoječega
objekta na parceli št. *38, k.o. Letuš tako, da se samo za objekt določi namenska raba
stavbna zemljišča oz. površine razpršene poselitve - stanovanjska raba (s) ter nova
enota urejanja prostora ST31 ter temu ustrezno korigira odlok OPN.
Razume se, da je dejanska lega stavbe št. 293 na parceli št. *38, k.o. Letuš v površini 14
2
m , skladno z uradno evidenco GURS, Prostorski portal RS, podatek preverjen dne
10.1.2018.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

27
Pisno po e-pošti
13.12.2017
227
Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti območja bivše tovarne Biva hiše v
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Stališče
Obrazložitev

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče
Obrazložitev

Šmatevžu 26 v območje stanovanjske gradnje.
Pripomba se ne upošteva.
Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko 227.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba
podrobnejše namenske rabe iz stanovanjskih površin v proizvodno območje v naselju
Šmatevž), ustrezno utemeljena in obrazložena ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN.
Osnutek OPN je bil nato usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1.
mnenj.
Na pobudo 227 je v postopku presoje o potrebnosti izdelave okoljskega poročila podal
negativno strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje
naslednji nosilec:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, št. 354-97/2017-4, datum
24.7.2017 oz.
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-17/NP646060, datum 18.7.2017
Občina se je odločila, da ne bo izdelovala okoljskega poročila za celotno občino zaradi
zgolj te pobude, zato je pobudo izločila in ohranila namensko rabo stavbnih zemljišč iz
veljavnega prostorskega akta. Pobudniku je Občina že predlagala, da kot investitor
poslovne cone (za katero je bila predlagana tudi večja širitev) sam pristopi k izdelavi
ustreznih strokovnih podlag ter okoljskega poročila zgolj za njegovo lokacijo. V kolikor bo
okoljsko poročilo potrdilo, da predvidena poslovna cona ne bo imela pomembnih vplivov
na varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja oz. da je cono možno locirati v prostor
skladno z doktrino in zakonodajo s področja vplivov plana na okolje, bo Občina pričela z
ločenim postopkom sprememb in dopolnitev ustreznega prostorskega akta zgolj za
lokacijo pripombe.

28
Pisno po pošti
13.12.2017
Pripombe se nanašajo na A/ GR05 – 75. Člen odloka o OPN in B/ GR06 – 76. Člen
odloka o OPN, za katerega je predviden sprejem OPPN. Pripombe so izredno podrobno
pojasnjene in so v celoti na voljo kot priloga v spisu postopka priprave OPN ter se na
tem mestu zaradi obširnosti ne navajajo v celoti.
A/ Pripomba se delno upošteva.
B/ Pripomba se ne upošteva.
A/ Pripombodajalci navajajo, da se s predvidenim načrtovanjem na območju EUP GR05
poslabšujejo bivalni pogoji v sosednjih EUP.
A1/ Pri tem se sicer sklicujejo na lastniško stanje zemljišč v EUP GR05, kar za presojo
načrtovanih ureditev ni relevantno, ter na 38. člen v delu, ki se nanaša na avtohtono
razpršeno poselitev (razdelek b), čemur EUP GR05 sicer ne ustreza (pač pa je ta EUP
del strjenega naselja in zadnjo posledično veljajo usmeritve razdelka A, 38. člena). Vse
ostale ugotovitve (skupna določila glede neskladnih in nelegalnih gradenj, 42. člen ter
tolerance, 113. člen) so s strani pripombodajalca pravilno razumljene. Pravilno je torej
razumljeno, da je na podlagi določb 42., 75. in 113. člena možna legalizacija stavb v
EUP GR05. Nadalje pripombodajalci pravilno ugotavljajo, da je nabor dopustnih objektov
v 75. členu zelo širok in da presega dejavnost konjeništva. Pripombodajalci menijo, da
novo načrtovanje v EUP GR05 povzroča negativne vplive v okolici in neposredni bližini.
Ponovno so bile proučene vse okoliščine in namen pobude na območju EUP GR05.
Pobudnik, Konjeniško društvo Mustang, je podal pobudo za namen konjeništva. Na
podlagi pripomb pripombodajalcev pa sklepamo, da dejavnost v EUP GR05 presega
namen pobude in koncept razvoja tega dela naselja.
Za skoraj celotno območje EUP GR05 (razen parcele št. 527/4, k.o. Grajska vas) je bil
že v preteklosti postavljen koncept razvoja konjeniške dejavnosti, ne pa tudi
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spremljajoče gostinske, športne ali podobne hrupnejše dejavnosti. Izrecno z namenom
razvoja konjeništva so bile tako na območju EUP že v veljavnih prostorski aktih (Odlok o
Strategiji prostorskega razvoja občine Braslovče - SPRO (Ur.l. RS, št. 16/08), Odlok o
Prostorskem redu Občine Braslovče - PRO (Ur.l. RS, št. 16/08, 46/11) in Odlok o
spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Braslovče – SD PRO (Ur.l. RS, št.
8/2015) določene površine za rekreacijo in šport in kot take povzete v OPN.
Pripomba, da nabor dopustnih objektov v 75. členu presega nujno potrebne objekte za
izvajanje oz. podporo dejavnosti konjeništva, je upravičena, zato se pripomba upošteva.
Predvsem zaradi neposredne bližine strnjenega naselja Grajska vas je potrebno še
posebej skrbno načrtovati stična območja, da ne prihaja do konfliktov v prostoru. Omeji
se nabor dopustnih objektov v EUP GER05.
A2/ Poseg v poplavno območje. Prvotno je pobuda 263 v osnutku OPN, ki je bil
posredovan v prva mnenja nosilcem urejanja prostora, predstavljala spremembo
namenske rabe iz površine za rekreacijo in šport (ZS) v površine podeželskega naselja
(SK) na celotnem območju EUP GR05. V prvem mnenju je pristojni nosilec s področja
varstva pred poplavami (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, št. 35001202/2016-3, datum 19.5.2016) ugotovil, da se EUP GR05 oz. njen del (pobuda št. 263)
nahaja na območju poplav, določenih na podlagi opozorilne karte poplav in evidence
poplavnih dogodkov. Točen vir podatkov za presojo v mnenju ni naveden. Dne
10.8.2016 je bil zato izveden usklajevalni sestanek med Občino in nosilcem, kjer je bil
med drugim usklajen še dopusten obseg in lokacija stavbnih zemljišč z namensko rabo
površine podeželskega naselja (SK) v EUP GR05 (zmanjšanje samo na del, ki ni
poplavno ogrožen, torej na vzhodu EUP) ter dodana vsebina 3. odstavka 75. člena.
Dogovorjena rešitev je bila nato predmet javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka
OPN; na prostorski akt v fazi izdaje drugega mnenja ustreznost in upoštevanje prvih
mnenj in usklajevanj OPN ponovno preverjajo nosilci urejanja prostora, torej bo vsebine
s področja poplavne varnosti ponovno preverjal pristojni nosilec urejanja prostora.
Zato se del pripombe, ki se nanaša na poseg v poplavno območje, ne upošteva.
Vezano na obrazložitev te točke dodajamo tudi pojasnilo, zakaj je za večji del EUP
GR05 določena namenska raba kot površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), za manjši
del pa površine podeželskega naselja (SK). Kot je navedeno, je bila prvotna pobuda v
osnutku OPN za celotno EUP GR05 podana kot sprememba iz ZS v SK. Z nosilcem
urejanja prostora s področja poplavne varnosti pa je bilo usklajeno, da se v EUP GR05
dopusti zgolj manjši del SK na območju, ki ni poplavno ogroženo. Posledično je gradnja
stavb možna samo na tem območju (na SK), drugod v EUP GR05 (na ZS) pa ne. Ker
dejavnost konjeništva potrebuje za svoje delovanje vsaj kmetijsko stavbo (hlev), je v
EUP potrebno dopustiti vsaj del zemljišč, kjer je gradnja takih stavb mogoča. Lokacija in
obseg takih zemljišč so torej usklajena z nosilcem s področja varstva pred poplavami.
Del pripombe, ki se v nadaljevanju nanaša na predlog, da se celotna EUP GR05
spremeni v ZS pa ni upravičen zaradi že navedenega razloga, da je za konjeništvo
potrebno dopusti vsaj gradnjo ustrezne kmetijske stavbe za oskrbo konj, gradnja stavb
pa na območju ZS ni možna.
A3/ Preseganje hrupa. Pripombodajalci pravilno ugotavljajo, da v EUP GR05 (namenska
raba površine za oddih, rekreacijo in šport ter delno površine podeželskega naselja)
velja III. stopnja varstva pred hrupom, v sosednji, mejni EUP GR01 (namenska raba
stanovanjske površine) pa nižja, II. stopnja varstva. Pripombodajalci predlagajo
izenačenje stopnje varstva pred hrupom za obe EUP na II. stopnjo in to utemeljujejo z
lokalno konfiguracijo terena. Stopnje varstva pred hrupom so bile v OPN praviloma
določene po mejah namenskih rab, kjer pa se je to pokazalo za neustrezno zaradi
lokalne specifike, pa tudi posebej znižane v odloku za posamezno EUP. Konfiguracija
terena na širšem območju EUP GR05 in izjave lastnikov nepremičnin na območju EUP
GR01 so bile ponovno proučene in ugotovljeno je, da je pripomba upravičena, saj
prekomeren hrup iz območja EUP GR05 negativno vpliva na zdravje ljudi z vidika
varstva pred hrupom v EUP GR01. Zato je pripomba upravičena. Stopnja varstva pred
hrupom se v EUP GR05 iz III. stopnje zniža na II.
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Vezano na obrazložitev te točke dodajamo tudi pojasnilo glede izdelave strokovne ocene
glede vpliva hrupa na okolje. OPN je bil v fazi pridobivanja odločbe o potrebnosti
izdelave okoljskega poročila pregledan tudi z vidika varovanja zdravja s strani prisotnega
nosilca in sicer s strani Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje oz. s strani
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. V dopisih in usklajevanjih oz.
izdanih strokovnih mnenjih o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje (na
vpogled so v spisu postopka) ni bilo ugotovljeno, da bi bilo za EUP GR05 (pa tudi za
druga območja v občini ne) potrebno izdelati strokovne ocene glede vpliva hrupa na
okolje. V primeru prireditev (vezano na omenjeno Uredbo o načinu uporabe zvočni
narav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup) se strokovne ocene hrupa izdelajo v
drugih postopkih (in ne morejo biti predmet OPN). Mejne vrednosti kazalcev hrupa v
okolju (vezano na omenjeno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju)
ustrezno povzema OPN v 53. členu. Pripomba se zato ne upošteva v delu, kjer se za
EUP GR05 zahteva izdelava strokovne ocene glede vpliva hrupa na okolje v postopku
OPN.
A4/ Javni interes. Pripombodajalci menijo, da opredelitev javnega interesa v 116. členu
omogoča kakršnokoli dejavnost v EUP GR05. Načrtovalec pojasnjuje, da temu ni tako in
da je potrebno v vsaki EUP upoštevati določbe konkretnega člena, ki predpisujejo
dopustne dejavnosti. Kontekst javnega interesa je v OPN uporabljen v smislu možnosti
razlastitve ali omejitve lastninske pravice, kadar je namen razlastitve javna korist,
vezano na 92. in 93. člen Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Ur.l. RS, 110/02). V
povezavi z 109. členom ZPNačrt, ki določa, da je javna korist izkazana, če so v
grafičnem delu občinskega prostorskega načrta (OPN) ali občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) nepremičnine določene tako, da jih je mogoče identificirati v
zemljiškem katastru, daje OPN v 116. členu neposredno podlago za uporabo javnega
interesa za območja, določena v 1. odstavku (vsa navedena območja so v grafičnem
delu OPN prikazana tako, da jih je mogoče identificirati v zemljiškem katastru). Za druge
lokacije, ki so navedene v 2. odstavku 116. člena, pa se lahko javni interes za namen
razlastitve v javno korist izkazuje skozi grafične prikaze novih ali obstoječih OPPN. Kot
opombo dodajamo, da se sicer nepremičnine lahko razlastijo tudi za namene, ki jih
določajo drugi zakoni (5. odstavek 93. člena ZUreP-1).
Glede na to, da je pripomba (gl. A1) upoštevana v delu, ki se nanaša na omejitev nabora
objektov in dopustnih dejavnosti v EUP GR05, je s tem strogo omejeno, katere vrste
gradenj so dopustne v tej EUP in določbe glede javnega interesa tega ne morejo
presegati.
Tudi sicer ZPNačrt v 7. členu določa prevlado javnega interesa nad zasebnim in sicer
»Pri prostorskem načrtovanju in opremljanju stavbnih zemljišč morajo pristojni državni 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«. Javni interes pa je posredno opredeljen tudi skozi splošne cilje
prostorskega načrtovanja, med katerimi (3. člen ZPNačrt) so določene tudi kakovostne
bivalne razmere. Navedeno pomeni, da mora Občina pri izkazovanju javnega interesa za
potrebe gradnje javnih objektov, navedenih v 116. členu, pretehtati tudi javni interes
zagotavljanja kakovostnih bivalnih razmer.
Način upoštevanja pripombe:
Omeji se nabor možnih objektov in dejavnosti. Stopnja hrupa se zniža iz III. na II.
75. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se po spremembi glasi:
(1) V EUP Grajska vas: GR05 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev
ter gradnja novih objektov, ki so namenjeni izrecno konjeništvu, med njimi
izrecno:
- 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe na območju z namensko rabo površine
podeželskega naselja (SK) in
- 2 Gradbeni inženirski objekti.
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(2) Dopustna je izrecno konjeniška dejavnost.
(3) Dopustna je postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo
samo za potrebe konjeniške dejavnosti, in sicer: pomožni objekt v javni rabi
(samo objekt za razsvetljavo, drog in pomožni cestni objekti), ograja, podporni
zid, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna grenica, rezervoar, priključek
na objekt GJI in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, objekt za rejo
živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, pomožni komunalni objekt, pomožni
objekt, namenjen obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
(4) Izrecno je prepovedana postavitev začasnih objektov (šotori in podobno).
(5) Gradnja objektov je možna le izven poplavnih območij. V delu EUP, ki se nahaja
znotraj poplavnega območja, so dopustni le posegi, ki so skladni z uredbo, ki
določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posege v prostor na
območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja.
(6) V celotni EUP velja II. stopnja varstva pred hrupom.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.
B/ Območje stavbnih zemljišč za namen gradnje živalskega vrta avtohtonih pasem s
spremljajočo gostinsko in turistično ponudbo je povzeto iz veljavnih prostorskih aktov
(Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine Braslovče - SPRO (Ur.l. RS, št. 16/08),
Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče - PRO (Ur.l. RS, št. 16/08, 46/11) in Odlok
o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Braslovče – SD PRO (Ur.l. RS,
št. 8/2015) in ne predstavlja spremembe namenske rabe v postopku OPN.
Ker koncept razvoja občine z OPN ni bil spremenjen glede na veljavne akte v nobeni od
temeljnih vsebin (tudi za področje turizma ne), je njegov izvedbeni del (in posledično tudi
namenska raba) v celoti povzet iz navedenih veljavnih prostorskih aktov.
Po proučitvi pripombe ugotavljamo, da je izvedbeni del OPN tudi za EUP GR06 še
vedno skladen s strateškim delom OPN (mdr. 10. člen, 11. člen, 28. člen), zato se
pripomba glede omejitve razvoja v EUP GR06 ne upošteva. V fazi sprejemanja veljavnih
prostorskih aktov je bila namreč kot takratna pobuda ustrezno utemeljena in presojana z
različnih vidikov ter usklajena z vsemi nosilci urejanja prostora, kot rečeno, pa OPN ne
spreminja bistvenega koncepta razvoja občine, zato ni potrebe, da bi obstoječa stavba
zemljišča obravnavali kot pobude in izdelovali ponovne presoje in utemeljitve.
Vse pripombe, ki se nanašajo na detajlno prostorsko načrtovanje (mdr. načrtovanje
prometne infrastrukture na območju EUP GR06 ipd.), bodo ustrezno obravnavane v
postopku priprave OPPN, ki ga za to območje predpisuje OPN.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

29
Pisno po pošti
13.12.2017
300
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 1301/1 k.o. Grajska vasi in ponovno preučitev
2
pobude v kvadraturi 2270 m . Pripomba je izredno podrobno pojasnjena in je v celoti na
voljo kot priloga v spisu postopka priprave OPN ter se na tem mestu zaradi obširnosti ne
navaja v celoti.
33

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Stališče
Obrazložitev

Pripomba se ne upošteva.
Pripombodajalec je leta 2008 podal pobudo za spremembo namenske rabe iz kmetijskih
v stavbna zemljišča za parcelo 1301/1, k.o. Grajska vas. Na vlogi je bil podan predlog
2
spremembe naveden kot del parcele v velikosti 2.270 m , medtem ko je bila na grafični
2
prilogi s sivo označena celotna parcela (velikost parcele je 3.270 m ), ne pa tudi del, na
katerega se nanaša pobuda. Ne glede na to, je bila pobuda proučena v fazi analize
pobud, ali je skladna z zakonodajo. Ugotovljeno je bilo, da je del parcele 1301/1 že
2
stavbno zemljišče v veljavnem prostorskem aktu, in sicer v površini pribl. 640 m . Prav
tako je bilo ugotovljeno, da gre za nezazidano stavbno zemljišče. Navedena parcela
sicer predstavlja del območja avtohtone razpršene poselitve izven naselja.
Pobuda, ki se nanaša še na nadaljnjo širitev stavbnih zemljišč, se torej nahaja zunaj
območja naselja, vendar pa ni namenjena za možne dopustne dejavnost, kot jih Zakon o
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) dopušča
zunaj naselij (44. člen): »Zunaj območja naselja se lahko načrtujejo prostorske ureditve
in posamezni posegi v prostor:
1. ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti,
2. ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (gospodarska
javna infrastruktura),
3. ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro),
4. za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine,
5. za namen športa in rekreacije,
6. za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,
7. za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar
so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.«
Iz navedenega je razvidno, da pobuda v fazi presoje sicer že ni imela zadostne
zakonske podlage, da se uvrsti v OPN. Kljub temu pa je bilo v fazi izdelave analiz
nadalje proučeno, da že obstoječih nezazidanih stavbnih zemljišč na delu parcele
1301/1 ni možno optimalno pozidati, saj je potrebno pri gradnji upoštevati minimalne
odmike od lokalne ceste zahodno od parcele ter zahtevane odmike od mej sosednjih
zemljišč na jugu. Tako je bilo ugotovljeno, da je aktivacija gradnje na obstoječih stavbnih
zemljiščih možna le v manjšem obsegu in se zato dopusti njihova minimalna razširitev
proti vzhodu, torej stran od lokalne ceste, da se vzpostavi ustrezna in optimalno velika
2
gradbena parcela (s povečanjem stavbnih zemljišč za pribl. 681 m bi tako formirali
2
gradbeno parcelo v pribl. velikosti 1.200 m , kar pa bi že omogočilo umestitev večjega
stanovanjskega objekta). Ob tem je bilo ugotovljeno, da čeprav ni upoštevan 44. člen
ZPNačrt, pa s tem ne bodo ogrožene prepoznavne značilnosti prostora, kot določa 45.
člen ZPNačrt: »Območje razpršene poselitve se v čim večji možni meri ohranja in varuje
tako, da se načrtuje obnova ali prenova zakonito zgrajenih objektov. Načrtovanje novih
posegov v prostor, kot so določeni v prvem odstavku 44. člena, vključno s
stanovanjskimi objekti, je možno le, če se s tem ohranja prepoznavne značilnosti
prostora, ...«. Tako je bilo v analizah utemeljeno, da se izjemoma predlaga sprememba
namenske rabe jugo-vzhodnega dela parcele 1301/1, k.o. Grajska vas, zaradi zapolnitve
2
pa tudi del parcele 1301/2, k.o. Grajska vas, skupaj v že navedeni pribl. površini 681 m .
Ta predlog je dobil zaporedno številko 300 ter bil uvrščen v osnutek OPN. Osnutek OPN
je bil nato usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 300 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, št.
35032-26/2015/22/1092-02, datum 29.6.2016 (točka 3.5, a)
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.
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Povzetek zgoraj navedenega po točkah pripombodajalca je naslednji:
1.1.1.
Dokument, ki je prikazan na fotografijah 2 in 3 in zaradi katerega pripombodajalec meni,
da je bila njegova pobuda napačno presojana, se nanaša zgolj na informativno gradivo,
ki je bilo ob javni razgrnitvi namenjeno, da se pobudniki seznanijo z izdelanimi analizami
pobude oz. z vidiki presoje njihove ustreznosti glede na 5 kriterijev. Dokument je
predstavljal prvo fazo presoje analiz, na podlagi katere so bile nato pobude uvrščene v
postopek OPN. Kot je razvidno, je bila pobuda pod št. 300 vsebinsko utemeljena kot
2
ustrezna (za manjši del, v površini pribl. 681 m , za preostali del pobude, torej za polno
2
velikost 2.270 m , skladnosti z zakonom ni bilo mogoče utemeljiti). V prvem koraku je bil
zajem parcelnih številk avtomatiziran, zato ponekod prihaja do navedbe dodatnih parcel,
ki se ne nanašajo konkretno na pobudo. Vendar to v fazi analize ni vplivalo na izdelavo
mnenja načrtovalca (ki je bilo, kot je razvidno, že tako pozitivno), saj se je pri presoji
ocenjevala grafična priloga (in ne tekstualni del v tabeli).
V nadaljevanju postopka, po presoji pobud, so bile pozitivne pobude (in tudi pobuda 300)
vnesene v osnutek OPN in posredovanje v prva mnenja nosilcem. V tej fazi je bil izdelan
detajlni pregled obrazložitve pozitivnih pobud, kjer so se odpravljale morebitne
pomanjkljivosti, kot je npr. tudi odvečna navedba parcel (parceli 312/1 in 312/2 sta že
opredeljeni kot stavbo zemljišče, zato je bila njuna navedba kot pobude nepotrebna). V
uradnem dokumentu, ki je dejansko del spisa postopka priprave OPN, in ki so ga dobili
na vpogled nosilci urejanja prostora, sta navedeni le parceli 1301/1 in 1301/2, k.o.
Grajska vas. Slednje lahko preverite na Občini v spisu postopka pod fazo osnutek OPN,
faza o_2, datum 23.3.2016, priloga v mapi 38_podr_nup, dokument OPN
Braslovče_priloga 8_2 PODR NUP.pdf, na strani 266 (slika 1).
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Slika 1

Navedba parcele 1301/2 je na tem mestu upravičena, saj je bila taka pobuda tudi
prikazana na grafiki. Gre za suvereno presojo načrtovalca akta in zahteve prostorske
zakonodaje, da se stavbna zemljišča lahko širijo samo zvezno, ne pa »luknjasto«.
Parcela 1301/2 namreč leži med podano pobudo pripombodajalca na parceli 1301/1 in
stavbnimi zemljišči na jugu. Z njeno nevključitvijo bi nastal »zob« kmetijskih zemljišč, na
tak način pa se širitve stavbnih zemljišč ne načrtujejo.
Kot je pojasnjeno, ne gre za nepravilnost, pač pa za razumevanje vsebine priprave akta
glede na posamezne faze (predpriprava kot presoja pobud), uporabljene vire za
predhodne presoje (grafični in ne pisni del), dokumente, ki postanejo formalni z
uveljavitvijo posamezne faze (dokument iz slike 1 v fazi osnutka), ponekod pa tudi za
suvereno strokovno presojo načrtovalca (zmanjšanje pobude na jugo-vzhodni del
2
parcele 1301/1 in dodatna zaokrožitev v površini cca. 80 m na parceli 1301/2). Zato
pripomba ne vpliva na dosedanji potek postopka OPN in ne na njegovo nadaljnjo
pripravo, kar pomeni, da se terminski plan ne spreminja.
1.1.2.
Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08,
108/09, 57/12, 109/12) ima vsakdo »pravico biti obveščen o postopkih priprave
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prostorskih aktov ter v teh postopkih sodelovati s pobudami, mnenji in na drugačne
načine, …« (5. člen, načelo javnosti)
Vendar pa pobude Občina pri pripravi osnutka OPN upošteva le, »če 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.« (ZPNačrt, 47. člen). Kot je podrobno pojasnjeno, pobuda že v
2
predhodni fazi presoje za podano površino 2.270 m ni imela ustrezne zakonske podlage
(bila je v celoti v nasprotju z 44. členom ZPNačrt), kljub temu je načrtovalec poskušal
2
doseči širitev stavbnih zemljišč vsaj za 681 m , da bi lahko aktivirali obstoječa
nezazidana stavbna zemljišča kot je predhodno podrobno pojasnjeno. Kot je tudi
opisano iz nadaljnjega postopka, se niti s tako minimalno širitvijo ni strinjal ključni nosilec
urejanja prostora s področja poselitve.
1.2.
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN. Ker za pobudo
pod št. 300 niso bila pridobljena pozitivna mnenja vseh nosilcev, se iz nadaljnjega
postopka izloči. Zato v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN pobude ni več in
tudi ni prikazana na skupni karti (fotografija 5).
Kot je že večkrat navedeno, je bila pobuda v postopku OPN obravnavana do faze
osnutek, katerega priloga je prav tako karta »Prikaz pobud kot priloga osnutka OPN« in
v kateri je bila pobuda ustrezno prikazana. Slednje lahko preverite na Občini v spisu
postopka pod fazo osnutek OPN, faza o_2, datum 23.3.2016, priloga v mapi
38_podr_nup, 385_pregledna_karta, dokument pregledna_pobude.tif (slika 2).

Slika 2a
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Slika 2b

2

Pobuda je bila ustrezno obravnavana v osnutku OPN (v površini 681 m oz. na območju,
za katerega je še bilo možno utemeljiti pobudo kot skladno z zakonodajo), kar lahko
pripombodajalec preveri v spisu postopka pod fazo osnutek OPN, faza o_2, datum
23.3.2016, priloga v mapi 38_podr_nup, 383_tif, dokument (karta) G25-23.TIF (slika 3)

Slika 3
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Opredelitev načrtovalca akta do tako obravnavane pobude je razvidna iz slike 1.
Negativno mnenje na pobudo je podalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za
prostor, graditev in stanovanja, št. 35032-26/2015/22/1092-02, datum 29.6.2016 (točka
3.5, a). Zavrnjena je iz razloga, da gre za »prostorske ureditve, ki pomenijo širitve
površin razpršene poselitve (A) z možnostjo gradnje novih objektov, kjer to ni utemeljeno
s potrebo po razvoju dopolnilnih dejavnosti«.
Pobudi ni bilo priloženo strokovno mnenje kmetijsko svetovalne službe, iz katerega bi
bilo razvidno, da se pobuda širi za namen kmetijske (ali gozdarske) dejavnosti, prav tako
ni bilo priloženo dokazilo, da se pobuda nanaša na turistično dejavnost, iz podane
pobude ni bilo razvidno, da bi bila namenjena opravljanju lokalnih gospodarskih javnih
služb (gospodarska javna infrastruktura), splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro) ali za
izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne
dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine ali za namen športa in
rekreacije ali za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja ali za
namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar so te
prostorske ureditve v pristojnosti občine. Ker torej pobuda ni bila namenjena nobeni od
prostorskih ureditev, kot jih izven strnjenih naselij dopušča ZPNačrt (44. člen), jo je
pristojni nosilec s področja poselitve zavrnil kot neustrezno.
1.3.
93. člen odloka, ki še vsebuje navedbe parcel iz EUP SD115, za katere pa niso bila
pridobljena pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, je bil pri pripravi gradiva za
javno razgrnitev prepozno prepoznan kot neustrezno korigiran (šele sredi že tekoče
javne razgrnitve), zato njegova korekcija tekom faze ni bila mogoča. Gre torej za
tehnično napako, ki bo v fazi predloga OPN odpravljena in sicer tako, da se iz 93. člena
briše možnost gradnje prizidka na parcelah 312/1, 312/3 in 312/4, k.o. Grajska vas.
Pobuda 303 ni bila upoštevana, prav tako kot tudi pobuda 300 ne, čemur sledi korekcija
odloka (medtem ko so bili grafični prikazi v fazi javne razgrnitve ter druge priloge –
obrazložitve in prikazi pobud – tudi za pobudo 303 ustrezne).
Navajanje parcele 312/1, k.o. Grajska vas je predhodno pojasnjena (gre za predhodna
delovna gradiva, ki formalno niso bila nikoli posredovana nosilcem urejanja prostora).
1.4
Predlagatelj je bil o stališču do pobude obveščen tekom javne razgrnitve v času od
13.11. do 13.12.2017.
47. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12,
109/12), na katerega se glede obveščanja o opredelitvi do pobude sklicuje
pripombodajalec, v istem členu in istem odstavku določa tudi naslednje: »Minister
predpiše podrobnejše pogoje za obravnavanje pobud.« V prehodnih in končnih določbah
ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12) je določeno, da »Minister izda predpis iz šestega
odstavka 47. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona«. Naveden
predpis do časa javne razgrnitve še ni bil sprejet, zato Občina ni imela podlage za
obravnavo pobud na podlagi 47. člena ZPNačrt in posledično predpisane vsebine, ki bi
lahko bila predmet obvestila pobudnikom glede opredelitev. Kot opombo dodajamo, da
je Pravilnik o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske
rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu od 15.5.2013 še vedno v medresorskem
usklajevanju, zato je od Občin nemogoče pričakovati, da bodo izvajale zakonodajo
skladno s predpisanimi roki, če država ne sprejme ustreznih podzakonskih aktov v
predpisanih rokih (končni rok za sprejem pravilnika je bil februarja 2013), pa tudi 5 let
kasneje ne.
Občina Braslovče oz. izbrani načrtovalec sta tako izvedla presojo skladnosti pobud v fazi
priprave OPN. Občina je v obravnavo vključila vse pobude, ki jih je prejela do vključno
31.12.2015. V roku 2 let od zadnje prejete pobude je bila, kot je navedeno, izvedena
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javna razgrnitve prostorskega akta, v okviru katere so bile razgrnjene tudi analize pobud,
ki so bile že v začetni fazi zaradi neskladnosti z zakonodajo kot take izločene iz
nadaljnjega postopka, pa tudi analize pobud, ki so bile z zakonodajo skladne in nato
uvrščene v postopek, pa potem v fazi osnutka OPN v mnenjih nosilcev prepoznane kot
negativne, ter na koncu analize pobud, ki so kot pozitivne šle skozi vse predhodne
analize, prva mnenja in nato v fazo dopolnjenega osnutka OPN kot je bil javno razgrnjen.
Obvestilo o javni razgrnitvi je bilo ustrezno objavljeno z javnim naznanilom po svetovnem
spletu in na krajevno običajni način skladno z 50. členom ZPNačrt.
Mnenje, da se pripombodajalcu povzroča škoda, ni upravičeno. Pripombodajalec lahko
vseskozi z nepremičnino (parcelo, za katero je bila dana pobuda za spremembo
namenske rabe) nemoteno razpolaga v skladu z namensko rabo iz veljavnih prostorskih
aktov, torej lahko na delu pobude nemoteno kmetuje (na namenski rabi kmetijska
zemljišča), na delu pa tudi celo že gradi (na namenski rabi stavbna zemljišča). To, da je
kot lastnik parcele podal pobudo za spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v
stavbna zemljišča in s tem pričakuje dvig vrednosti svoje nepremičnine, pa ne daje
nobene podlage, da je pravica gradnje s tem že avtomatično pridobljena.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

30
Pisno
13.12.2017
163
Pripomba se nanaša na zemljišče parc. št. 84/1 k.o. Podvrh in na delno razširitev že
obstoječe pobude za gradnjo kmetijskega objekta.
Pripomba se upošteva.
Pripomba se nanaša na razširitev pobude št. 163, za katero je bil priložen KSS in se
nanaša na širitev stavbnih zemljišč za potrebe kmetije.
Glede na to, da se pristojni nosilec s področja kmetijstva na podlagi utemeljitve KSS
strinja s pobudo brez pripomb (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 35242/2005/100, datum 4.8.2017 (točka 5), se v fazi predloga OPN lahko preveri, ali se
2
strinja tudi z njeno razširitvijo za pribl. 350 m (zaradi bolj funkcionalne izrabe –
umestitev strojne lope in hladilnice bolj proti severu tako, da se pridobi manipulacijski
prostor (večje dvorišče) zaradi varnejše logistike) na del parcele 84/1, k.o. Podvrh po
priloženi grafiki pripombodajalca.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se pobuda za širitev stavbnih zemljišč pod številko 163 razširi na
2
severu po priloženi grafiki pripombodajalca v pribl. velikost 350 m na del parcele 84/1,
k.o. Podvrh.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

31
Pisno
13.12.2017
/
Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti dela zemljišča parc. št. 119/12 k.o.
Podvrh za gradnjo stanovanjske hiše.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba se nanaša na spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno na povsem novi
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lokaciji, kjer do sedaj v postopku priprave OPN še ni bila podana nobena pobuda. Ne
nanaša se niti ne na ažuriranje in niti na kakršnokoli že podano pobudo. Zato predstavlja
povsem nov predlog za spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno, vendar pa žal
postopkovno podajanje take vrste pobud ni več mogoče. Občina Braslovče je v mesecu
marcu 2013 na spletni strani občine in v mesečnem obvestilu za mesec marec javno
objavila poziv, da se pobude, vezane na spremembo namembnosti zemljišč, zbirajo do
vključno 2. aprila 2013. Zaradi časovnega zamika rednega postopka SD PRO in SPRO
ter spremembe postopka priprave v OPN je občina kljub roku v pozivu v obravnavo in
pripravo osnutka OPN vključila še vse pobude, ki jih je prejela do vključno 31.12.2015. V
kolikor bi Občina v postopek priprave OPN vključila tudi take vrste pobude, ki
predstavljajo povsem nove predloge za širitev stavbnih zemljišč, bi bilo potrebno ponoviti
postopek izdelave OPN vse od začetne faze osnutka dalje, kar pomeni, nov osnutek
OPN (oz. njegova dopolnitev), ponovno pridobivanje 1. mnenj, ponovna presoja glede
izdelave okoljsko poročilo in ponovna javna razgrnitev. Vse te faze OPN so se doslej
pripravljale od leta 2013, zato Občina ne namerava ponavljati postopka priprave OPN in
ga želi čim prej zaključiti, kar pomeni, da pripombe ni možno obravnavati.

Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe
Stališče
Obrazložitev

32
Pisno po e-pošti
13.12.2017
201 in 229
Pripomba se nanaša na A/ zemljišče parc. št. 69 k.o. Spodnje Gorče in B/ zemljišče
parc. št. 179 in 180 k.o. Spodnje Gorče, lastnik zemljišča želi konkretno obrazložitev
zavrnjenih pobud.
A/ Pripomba se ne upošteva.
B/ Pripomba se ne upošteva.
A/ Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko
201.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba iz
kmetijskih zemljišč v stavbna južno od naselja Spodnje Gorče), ustrezno utemeljena in
obrazložena ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil nato
usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 201 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, št.
35032-26/2015/22/1092-02, datum 29.6.2016 (točka 3.5, d)
Zavrnjena je iz razloga, da gre za »prostorske ureditve, kjer gre za novo razpršeno
gradnjo in s tem za nadaljnjo degradacijo prostora«.
B/ Območje pripombe se je v postopku priprave OPN vodilo kot pobuda pod številko
229.
V predhodni fazi presoje pobud je bila pobuda presojana kot ustrezna (sprememba iz
kmetijskih zemljišč v stavbna vzhodno od naselja Spodnje Gorče), ustrezno utemeljena
in obrazložena ter kot taka tudi uvrščena v osnutek OPN. Osnutek OPN je bil nato
usklajevan z nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja 1. mnenj.
Na pobudo 229 je podal negativno mnenje naslednji nosilec:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-42/2005/100, datum
4.8.2017 (točka 7)
Zavrnjena je iz razloga, da se ministrstvo s predlogom pobude spremembe namenske
rabe »ne strinja«.
Dopolnjen osnutek OPN se na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) pripravi ob upoštevanju mnenj
nosilcev urejanja prostora, kar pomeni, da se pobude, za katera niso pridobljena
pozitivna mnenja vseh nosilcev, izločijo iz nadaljnjega postopka OPN.
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Pripomba št.
Pripombodajalec
Pripomba podana
Datum
Št. pobude v dop.
osnutku OPN
Vsebina pripombe

Stališče
Obrazložitev

33
Občina iz arhiva pobud (zaradi nadomeščanja kmetijskih zemljišč)
13.12.2017
/
Pripomba se nanaša na spremembo stavbnega zemljišča v kmetijsko namensko rabo, in
sicer zemljišč parc. št. 865, 874/4, 874/3 in del 874/1 ter del 874/5 k.o. Podvrh. Lastnik
zemljišča želi, da se zemljišča in deli zemljišč po priloženi grafiki izvzamejo iz stavbnega
zemljišča in spremeni v kmetijsko zemljišče.
Pripomba se upošteva.
Območje pripombe se nanaša na stavbna zemljišča na območju razpršene poselitve
(EUP SD47) in sicer se predlaga njihovo zmanjšanje oz. sprememba namenske rabe iz
stavbnih v kmetijska zemljišča.
Pripomba se nanaša na predlagano spremembo namenske rabe iz nezazidanih stavbnih
zemljišč v kmetijska zemljišča. Zmanjšanje je predvideno na robu območja stavbnih
zemljišč. Območje pripombe obdajajo območja kmetijskih zemljišč.
Sprememba iz stavbnih v kmetijska zemljišča na območju pripombe je ustrezna tudi
glede na cilje prostorskega razvoja občine, ki predvidevajo krepitev razvoja naselij,
opredeljenih v sistemu poselitve, čemur pa območje razpršene poselitve, ob robu
katerega se nahaja pripomba, ne ustreza. Poleg tega območje pripombe zaradi
neprimernih naravnih danosti potencialno ni primerno za pozidavo, prav tako bi bila
njegova komunalna oprema in druga infrastruktura predraga.
Pripomba predstavlja zmanjšanje stavbnih zemljišč ob robu območja razpršene
poselitve, ki v sistemu poselitve občine nima bistvene vloge, zato njegov razvoj in
krepitev niti nista predvidena. Zmanjšanje stavbnih zemljišč na območju pripombe prav
tako ne vpliva na obstoječo poselitveno enoto, saj na pobudi niso urejene površine, ki bi
enoti kakorkoli služile. Pripomba se nadalje nahaja na robu stavbnih zemljišč, kar
pomeni, da z njeno uresničitvijo ne bodo okrnjene bistvene lastnosti območja razpršene
poselitve. Pripombe je tako ustrezna tudi z vidika urbanističnih meril.
Pripomba se kot nova pobuda za spremembo namenske rabe izjemoma lahko upošteva,
saj se nanaša na zmanjšanje stavbnih zemljišč in spremembo namenske rabe v
kmetijska zemljišča.
Način upoštevanja pripombe:
V grafičnem delu OPN se v delu EUP SD47 spremeni namenska raba iz stavbnih
zemljišč v druga kmetijska zemljišča, kar se evidentira kot povečanje površine pobude
85 v postopku priprave OPN. Sprememba namenske rabe se izvede za območja, ki po
evidenci dejanske rabe (vir: MKGP) niso opredeljena kot »pozidana in sorodna
zemljišča«, t.j. na parcelah 865, 874/5 (del), 874/4, 874/1 (del), 874/3 (del), k.o. Podvrh.
Opomba: k predlagani spremembi je potrebno pridobiti pozitivna druga mnenja nosilcev
urejanja prostora na predlog OPN, kar pomeni, da stališče Občine do pripombe ni
dokončno.

Branimir Strojanšek
župan
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