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1 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  

 

Izhodišča so pripravljena skladno z 108. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 
61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 99. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 127/20; v nadaljnjem besedilu: 
ZIUOPDVE) in skladno z 110. členom ZUreP-2 predstavljajo podlago za sprejem sklepa o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske 
Toplice. Izhodišča ne obravnavajo spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč za več kot 
10 ha. 

Občina Moravske Toplice je pripravila izhodišča v katerih se ob upoštevanju: 

 ciljev urejanja prostora,  
 podatkih iz prikaza stanja prostora,  
 zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in  
 poznavanju sedanjih in oceni prihodnjih potreb v prostoru 

 
opredeli in utemelji zlasti:  

− namen in potrebo po pripravi SD OPN OMT1,  
− ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih 

namerava urediti z SD OPN OMT1, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem 
upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi razvojni in varstveni dokumenti,  

− potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske 
rešitve iz prejšnje alineje,  

− okvirne roke za izvedbo priprave SD OPN OMT1 in investicij iz prejšnje alineje.  

Z občinskim prostorskim načrtom se določi cilje prostorskega razvoja občine in načrtuje 
prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa namensko rabo prostora in prostorske 
izvedbene pogoje za umestitev načrtovanih posegov v prostor. Namenska raba prostora je 
določena s prostorskimi akti, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo prostorskih 
aktov.  

SD OPN OMT1 se pripravi za celotno območje občine Moravske Toplice. Spremembe in 
dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je predpisano 
v ZUreP-2, v členih od 106 do 115.  

Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN bodo naslednje vsebine:  
 
− pobude in potrebe občine za nadaljnji prostorski razvoj na območju občine 

Moravske Toplice,  
− razvojne potrebe, ki so jih podali občani, gospodarske družbe ali lastniki 

zemljišč,  
− izboljšava tistih delov OPN, za katere se je pri uporabi OPN ugotovilo, da so 

potrebni izboljšave. 
 
Občina Moravske Toplice ima sprejet OPN z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Moravske Toplic (Uradni list RS, št. 67/17, 66/20, 108/2021, 184/2021). 

Potreba po pripravi SD OPN OMT1 se je pokazala na podlagi prejetih pobud pravnih in fizičnih 
oseb. Občina pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta upošteva le pobude, ki 
izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja 



Izhodišča SD OPN1 Občina Moravske Toplice                                          Matrika ZVO d.o.o. 
 

stran 5 od 48 

varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in 
možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.  

V letu 2017 je bila sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja. Gradbeni zakon (GZ) in 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) sta se začela uporabljati 1.6.2018. Ugotavljamo, da se 
je pokazala potreba, da se akt zopet nekoliko dopolni glede na določila nove prostorske in 
gradbene zakonodaje, ki se postopoma implementira. Preveriti je potrebno določila dopolniti 
in sinhronizirati z novimi predpisi na državni ravni. 

Nameravane spremembe in dopolnite se nanašajo zgolj na manjše popravke in ne na strateški 
koncept akta.  

ZUreP-2 določa temeljna pravila urejanja prostora, ki se jih upošteva pri pripravi OPN. V 
skladu z 266. členom ZUreP-2 sta ostala v veljavi Odlok o strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredba o prostorskem redu 
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: PRS), ki se 
ju upošteva pri pripravi tega OPN. Ker se spreminja izvedbeni del OPN, hierarhično višji akt 
predstavlja strateški del OPN.  

Načrtovani posegi so skladni s strateškim delom OPN. Predmetne spremembe ne spreminjajo 
strateških ciljev prostorskega razvoja v Občini Moravske Toplice.  

Skladno z 6. členom Odloka OPN Moravske Toplice se ustvarjajo kvalitetni pogoji bivanja z 
zagotovitvijo dodatnih bivalnih površin in dodatnih rekreacijskih površin, zagotavlja 
opremljenost vseh naselij z gospodarsko javno infrastrukturo, predvsem v gričevnatem delu 
občine, utrjuje se vloga vodilne turistične občine v območju regije ter ohranja prostorsko 
identiteto naselij. 
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KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI IN NAMERAVANE 
REŠITVE 
 

1.1 Spremembe PIP 
 
Na podlagi potreb in pobud občanov ter lokalne skupnosti se v SD OPN OMT1 predlagajo 
naslednje spremembe izvedbenega tekstualnega dela Odloka: 

- 57. in 58.člen OPN (namembnost in vrste posegov na kmetijska zemljišča): Za 
umestitev izvajanja začasnih športnih dejavnosti (kot so paintball, adrenalinski park, 
ki ne predvidevajo trajnih ureditev ali posegov v tla in vegetacijo) bi se dopolnil 57 in 
58.člen OPN. 

- Izjeme v EUP PR 3 – industrijska cona zaradi omogočanja gradnje na celotni površini 
cone. 

- Izjeme v EUP MT 3. 
- Dopustnost gradnje apartmajev (spremembe namembnosti obstoječih objektov) na 

območju namenske rabe SK. 
- 50., 57., in 58. člen – uskladitev z dopisom ZRSVN. 
- Preučitev dopustnosti gradnje ravnih streh. 
- Določitev prostorsko izvedbenih pogojev na območju, kjer je predvidena izdelava 

OPPN in ukinitev teh območij. OPPN se z PIP nadomesti v naslednjih enotah urejanja 
prostora: AD 12, FI 1, IN 3, KA 3, MA 3, MA 4, PR 8, SE 18, SR 4, VG 5, VG 6, VG 14, 
VG 17. 

 

1.2 Spremembe namenske rabe prostora (NRP) 
 
Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijske namenske rabe v stavbno: 

- SD OPN OMT1 predvideva manjše zaokrožitve naselij in korekcije stavbnih zemljišč 
skladno s stanjem na terenu v velikosti 88196,99 m2, kar znaša malo manj kot dobrih 
8,8 ha. Posegi so označeni s številko posega in črko S (stavbno). 

- SD OPN OMT1 predvideva vračanja stavbnega zemljišča v kmetijsko zemljišče na 
območju delov parcel, ki zaradi svoje oblike in velikosti niso primerne za pozidavo ali 
nimajo več investicijskega interesa (območja širitev pokopališč). Iz stavbnega se vrača 
v kmetijska zemljišča 16.106,42 m2, kar znaša dobrih 1,6 ha površin. Delno se s temi 
površinami nadomeščajo nove zaokrožitve in spremembe kmetijskega zemljišča v 
stavbna zemljišča. Posegi so označeni s številko posega in črko V (vračanje). 

- Spremembe med stavbnimi zemljišči, predvsem zaradi uskladitve dejanskega stanja 
na terenu (parkirišča) ter manjših širitev za centralne dejavnosti. Posegi so označeni 
s številko posega in črko SS (stavbno v stavbno). 

- Spremembe med nestavbnimi zemljišči zaradi prilagoditev parcelnim mejam.  Posegi 
so označeni s številko posega in črko NN (nestavbno v nestavbno). 

- Manjše korekcije stavbnih zemljišč zaradi zamika parcelnih meja. 

  



Izhodišča SD OPN1 Občina Moravske Toplice                                          Matrika ZVO d.o.o. 
 

stran 7 od 48 

1.3 Opis posegov 
 
Posegi spreminjajo v manjšem delu območja razpršene gradnje, oziroma posamične 
poselitve, ki je avtohtona v prostoru ter se jim z širitvijo stavbnega zemljišča omogoča širitev 
obstoječe dejavnosti. V nekaterih primerih gre tudi za preoblikovanje stavbnih zemljišč 
oziroma vračanje v kmetijska zemljišča. 
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V odprtem prostoru je predvidenih tukaj nekaj posegov, vezanih na društva in na dejavnosti, 
ki se prvenstveno izvajajo v odprtem prostoru: lokski dom, kinološko društvo, vodni 
zadrževalnik, parkirišče za potrebe pokopališča ter prilagoditev (izbir) stavbnih zemljišč ob 
pokopališčih, razvoj obstoječe turistne dejavnosti. 
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Za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor sta opredeljeni dve novi enoti 
urejanja prostora, ki ne spreminjata namenske rabe prostora. Dopustni bodo posegi sklčadno 
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
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Spremembe namenske rabe pa se dotikajo naslednjih naselij: 
 
Moravske Toplice  
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Martjanci 
 

 
 
 
Ivanovci 
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Kančevci 
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Ratkovci 
 

 
 
 
Lončarovci 
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Ivanjševci 
 

 
 
 
 
Središče 
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Berkovci 
 

 
 
 
Prosenjakovci 
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Fokovci 
 

 
 
Selo 
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Suhi vrh 
 

 
 
Tešanovci 
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Mlajtinci 
 

 
 
 
 
Bogojina 
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Vučja Gomila in Bogojina 
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Andrejci 
 

 
 
Filovci 
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Bukovnica 
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Motvarjevci 
 

 
 
 
 
Pordašinci 
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Čikečka vas 
 

 
 

 
 
 
 
 
Tabela z obrazložitvijo obravnavanih posegov se nahaja v prilogi. 
  



Izhodišča SD OPN1 Občina Moravske Toplice                                          Matrika ZVO d.o.o. 
 

stran 36 od 48 

2 UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z NADREJENIMI 
PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI DOKUMENTI 

 
 

2.1 Vsebinska uskladitev veljavnega OPN z zahtevami ZUreP-2  
 
Prvi odstavek 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 127/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) določa, 
da ne glede na določbo druge alineje drugega odstavka 278. člena ZUreP-2 Občini ni treba 
ob prvih spremembah OPN določiti UON in ODRN, kadar se ne predlaga sprememba namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 10 ha. Četrti odstavek 99. člena ZIUOPDVE določa, 
da določbe 99. člena ZIUOPDVE veljajo za tiste spremembe in dopolnitve OPN, za katere 
občina sprejme sklep o pripravi sprememb in dopolnitev OPN do 31. decembra 2021.  

 
Ugotovitve: Izhodišča za pripravo SD OPN OMT1 upoštevajo interventni zakon in se v tem 
postopku ne določa ureditvenih območij naselij. 
 
Načrtuje se skupno 9,74 ha posegov (določitev stavbnega zemljišča in vračanje v kmetijska 
zemljišča, skupaj). 
 
 

2.2 Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 

 
17. člen (sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in sprejemanju odločitev glede 
prostorskega razvoja)  
(1) Usklajevanje interesov poteka od prvega oblikovanja razvojne zamisli dalje, pri čemer se 
zagotovijo preglednost in odprtost postopka ter sodelovanje udeležencev. 
(2) Pri urejanju prostora morajo država in občine ter drugi udeleženci v okviru svoje 
organiziranosti in pristojnosti sodelovati in se usklajevati. 
(3) Država mora za uresničevanje ciljev urejanja prostora v okviru svoje organiziranosti 
zagotoviti sodelovanje in usklajevanje med resorji in interesnimi področji. 
(4) Usklajevanje interesov poteka tako, da se doseže trajnostni prostorski razvoj glede na 
potrebe družbe, razpoložljivost in kakovost prostorskih potencialov za posamezne dejavnosti 
ter da se upoštevajo obstoječe kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin. 
 
SKLADNOST: DA 
Osnutek izhodišč za SD OPN OMT1 je bil v fazi izdelave izhodišč javno razgrnjen na spletni 
strani Občine Moravske Toplice. 

 
 

18. člen (vrednotenje vplivov) 
(1) Pri urejanju prostora se odločitve sprejemajo na podlagi vrednotenja njihovih vplivov na 
gospodarstvo, družbo in okolje. Vrednotenje vplivov se izvaja v postopku priprave prostorskih 
aktov, ko so še odprte različne možnosti rešitev in se lahko izbere takšna rešitev, ki je 
vsestransko sprejemljiva in ugodno ovrednotena.  
(2) Pri vrednotenju vplivov se analizira in ovrednoti vpliv na naslednja področja:  

– krepitev in varovanje zdravja ljudi,  
– razvoj družbenih dejavnosti,  
– gospodarski razvoj,  
– varstvo okolja,  
– ohranjanje narave,  
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– poselitev,  
– krajino,  
– kulturno dediščino in arheološke ostaline,  
– varstvo kmetijskih zemljišč in varovanje gozdov,  
– obrambo države,  
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in  
– druga relevantna področja za posamezen primer.  

(3) Če je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave, za prostorske 
akte treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje ali presojo sprejemljivosti, se presoji 
izvedeta v postopku priprave prostorskega akta. Ti presoji predstavljata smiselni del 
vrednotenja vplivov za področja, katere obravnavata.  
(4) Celovita presoja vplivov na okolje se izvede v skladu s predpisi s področja varstva okolja, 
presoja sprejemljivosti aktov pa v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave. Presoja 
sprejemljivosti prostorskih aktov se izvaja v okviru celovite presoje vplivov na okolje. Če v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, 
presojo sprejemljivosti pa je treba izvesti, se ta izvede v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave. Obveznosti glede celovite presoje vplivov na okolje, kot so določene v tem 
zakonu, se smiselno uporabljajo tudi za obveznosti glede presoje sprejemljivosti prostorskih 
aktov.  
(5) Če je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave, v združenem 
postopku načrtovanja in dovoljevanja za prostorske ureditve državnega pomena treba izvesti 
presojo vplivov na okolje ali presojo sprejemljivosti posega, se ti presoji izvedeta v postopku 
izdaje celovitega dovoljenja. Presoja vplivov na okolje se v tem primeru izvede v skladu s 
predpisi s področja varstva okolja, presoja sprejemljivosti posega pa v skladu s predpisi s 
področja ohranjanja narave, če ta zakon ne določa drugače. Ti presoji predstavljata 
vrednotenje vplivov za obravnavani področji. 

 
SKLADNOST: DA 
Načrtovani posegi so preverjeni skladno za varstvenimi režimi in ne predstavljajo negativnega 
vpliva na obstoječe omejitve in varovanja. 
 
 
 
19. člen (prevlada javne koristi)  
(1) Če v postopku priprave prostorskih aktov kljub usklajevanju med državnimi 
nosilci urejanja prostora ni mogoče oblikovati vsestransko strokovno sprejemljive in ustrezne 
rešitve, se kot skrajno sredstvo lahko uporabi institut prevlade ene javne koristi nad drugo 
javno koristjo (v nadaljnjem besedilu: prevlada javne koristi). 
(2) Prevlada javne koristi se lahko uporabi, če: 

– gre za nujne razloge uresničevanja javne koristi, določene z zakonom ali drugim 
državnim razvojnim ali varstvenim aktom, 
– ni drugih strokovno sprejemljivih in ustreznih rešitev za uresničevanje te javne 
koristi, ki ne bi škodovale drugim izkazanim javnim koristim, 
– je predvideni učinek javne koristi, ki prevlada, bistveno večji od škodljivih 
posledic za javno korist, ki je bila prevladana, in 
– so bili predhodno izvedeni postopki usklajevanja interesov. 

(3) O prevladi javne koristi odloča vlada s sklepom na podlagi mnenja Komisije vlade za 
prostorski razvoj. Postopek se začne na zaprosilo pripravljavca prostorskega akta, če ta po 
prejemu negativnega mnenja nosilca urejanja prostora presodi, da je nastalo strokovno 
nerešljivo navzkrižje javnih interesov, zaradi katerega nadaljevanje postopka ni mogoče, in 
so izpolnjeni pogoji za prevlado javne koristi iz prejšnjega odstavka. V postopku se predhodno 
pridobi mnenje ministrstva, ki zastopa javno korist, ki naj bi bila prevladana. Odločitev o 
prevladi se opravi na podlagi vrednotenja vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje in mora 
biti obrazložena. Pri vrednotenju vplivov na gospodarstvo se kot prednostna merila 
upoštevajo: 

– spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja, 
– spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja, 
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– spodbujanje raziskav in inovacij, 
– razvoj novih zelenih tehnologij, 
– vzpostavitev novih delovnih mest za nedoločen čas za bolj strokovno izobražene 
posameznike ali na območjih z večjo stopnjo brezposelnosti, 
– učinkovito in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, 
– večja energetska učinkovitost in 
– spodbujanje izobraževanja in uporabe znanja. 

(4) V primeru prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave se glede pogojev 
za uvedbo postopka prevlade in za prevlado, glede izravnalnih ukrepov, poročanja in 
pridobivanja mnenj od pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ter 
postopka uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, pri čemer o prevladi 
javne koristi odloča vlada na podlagi mnenja Komisije vlade za prostorski razvoj. 
(5) Odločitev vlade o prevladi javne koristi je zavezujoča za vse organe, ki sodelujejo v 
postopku priprave prostorskega akta, in druge organe, na katere se nanaša. 
(6) Odločitev o prevladi javne koristi vsebuje tudi navedbo ukrepov, s katerimi se izravna 
škoda glede javne koristi, ki je bila v zadevi prevladana, ter usmeritve in pogoje za njihovo 
izvedbo. 
(7) Vlada podrobneje predpiše merila za vrednotenje vplivov iz tretjega odstavka tega člena 
in postopek prevlade javne koristi. 

 
SKLADNOST: DA 
Z SD OPN se ne načrtujejo posegi za katere bi bilo treba uveljavljati javno korist, saj ne 
predstavljajo bistvenih ali celo uničujočih vplivov na zavarovana območja. 

 
 

20. člen (racionalna raba prostora)  
(1) Pri urejanju prostora se racionalna raba prednostno dosega s prenovo ter spremembo 
rabe obstoječih razvrednotenih in poseljenih območij, pri čemer ima prenova prednost pred 
novo pozidavo. 
(2) Dejavnosti se v prostoru razmeščajo tako, da se prepletajo rabe prostora, ki so 
medsebojno združljive ali ne motijo druga druge. 
(3) Racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi 
površinami. 
(4) Območjem ali objektom se lahko omogoči začasna raba, ki ne sme spremeniti lastnosti 
prostora tako, da bi bila v prihodnje onemogočena izvedba sprejetih prostorskih načrtov. 
Začasna raba ne sme biti v nasprotju s strateškimi odločitvami v razvojnih aktih države in 
občine. 
(5) Na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih je ne glede na določbe 
prostorskih izvedbenih aktov dovoljeno: 

– vzdrževanje, vključno z zagotovitvijo toplotnega ovoja objekta, 
– rekonstrukcija, če se z njo ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in 
zunanji videz objekta, in 
– nadomestna gradnja, ki glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega 
videza objekta ne odstopa od obstoječega objekta; če gre za nadomestno gradnjo 
zaradi naravne ali druge nesreče v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, mora biti vloga za izdajo gradbenega dovoljenja 
vložena v petih letih od nastanka naravne ali druge nesreče. 

 
SKLADNOST: DA 
S spremembami in dopolnitvami se zaokrožuje obstoječa poselitvena območja in predlaga 
manjše spremembe, ki izboljšujejo izkoriščenost obstoječih stavbnih zemljišč. 

 
 

 
 
21. člen (prepoznavnost naselij in krajine)  
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(1) Pri prostorskem načrtovanju naselij je treba varovati podobo, merilo in krajinski okvir, 
predvideti sanacijo razvrednotenih območij in ustvarjati novo arhitekturno in krajinsko 
prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kakovostmi prostora. Prostorski razvoj naselij se 
prilagaja reliefnim oblikam, omrežjem vodotokov, smerem gospodarske javne infrastrukture 
ter smerem in konfiguraciji pozidave. Pri tem je treba spoštovati značilnosti prostora, varovati 
naravo in kulturno dediščino, poudarjati oblikovne vrednote naselja in varovati kakovostne 
dominantne poglede. 
(2) Pri prostorskem načrtovanju v krajini je treba ohranjati in vzpostavljati vrednote ter 
prepoznavne značilnosti prostora in razmeščati dejavnosti tako, da je mogoče krepiti 
prepoznavnost prostora in njegovo upravljanje. 
(3) Pri umeščanju dejavnosti in prostorskih ureditev ter pri njihovem širjenju, oblikovanju in 
funkcionalni razmestitvi se upoštevajo: 

– značilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz njihove rabe, funkcije in 
podobe; 
– povezanost ekosistemov; 
– ohranjanje značilnih stikov naselij in krajine ter kakovostnih grajenih struktur; 
– ohranjanje vizualno privlačnih delov krajine in značilnih vedut; 
– potrebnost sanacije razvrednotenih območij; 
– varstvo kulturne dediščine; 
– varstvo kmetijskih zemljišč. 

 
SKLADNOST: DA 
Predvidene zaokrožitve stavbnih zemljišč ohranjajo značilnosti obstoječih naselij in ne 
predstavljajo novih posegov v odprti krajini. Nove posamične poselitve niso predvidene. Vse 
zaokrožitve so načrtovane izven območij kulturne dediščine. 
 
 
22. člen (urejanje prostora na območjih z omejitvami)  
(1) Prostorski razvoj na območjih z omejitvami je treba načrtovati v skladu z omejitvami, 
določenimi v področnih predpisih, če ta zakon ne določa drugače. Območja z omejitvami so: 

– ogrožena območja v skladu s predpisi, ki urejajo vode (poplavna, erozijska, 
plazljiva, plazovita območja); 
– območja tveganj večjih nesreč zaradi delovanja obrata v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja; 
– varnostna območja v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo. 

(2) Pri urejanju prostora se tveganje zaradi naravnih in drugih nesreč zmanjšuje z: 
– umeščanjem dejavnosti v prostor izven območij z omejitvami, 
– ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v območjih z omejitvami, 
– spremljanjem in analiziranjem procesov in dejavnikov, ki lahko povzročajo 
naravne in druge nesreče. 

(3) Na območjih z omejitvami se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti 
ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali 
povečale ogroženost prostora. 
(4) Z namenom preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic za ljudi in 
okolje je treba upoštevati pravila za določitev najmanjše razdalje med obratom iz druge 
alineje prvega odstavka tega člena in območji, na katerih se stalno ali začasno zadržuje večje 
število ljudi, pomembnejšo infrastrukturo in varovanimi ter zavarovanimi območji po 
predpisih o ohranjanju narave, kot to določajo predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 
(5) Na območjih teles odlagališč odpadkov je do izdaje odločbe o prenehanju 
okoljevarstvenega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, dopustno 
načrtovati in izvajati zgolj tiste posege v prostor, ki so potrebni zaradi obratovanja odlagališča 
in spremljanja stanja na njih, pri čemer je za izvedbo teh posegov treba pridobiti mnenje 
ministrstva, pristojnega za okolje. Ne glede na določbe veljavnih prostorskih aktov gradnja 
drugih objektov ali izvajanje drugih posegov v prostor ni dovoljena. 

 
SKLADNOST: DA 
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Načrtovani posegi so preverjeni skladno za varstvenimi režimi in ne predstavljajo negativnega 
vpliva na obstoječe omejitve in varovanja. 
 
 
 
23. člen (urejanje morja)  
(1) Pri urejanju morja se spodbuja rast in soobstoj dejavnosti in rab na morju tako, da se ob 
proučitvi gospodarskih, okoljskih, družbenih in varnostnih vidikov ter ob upoštevanju 
medsebojnega vplivanja in soodvisnosti kopnega in morja dosega trajnostni razvoj. 
(2) Urejanje morja se izvaja predvsem s prostorskim načrtovanjem na morju, katerega 
namen je določiti vrste, obseg, čas izvajanja in območja določenih dejavnosti ter rab na 
morju. 
(3) Prostorsko načrtovanje na morju vsebuje tudi usmeritve za pripravo prostorskih aktov na 
kopnem. 
 
SKLADNOST: NI RELEVANTNO 
 
 
24. člen (razvoj poselitve)  
(1) Razvoj poselitve se praviloma načrtuje znotraj ureditvenih območjih naselij, izjemoma pa 
kot njihova širitev. 
(2) V ureditvenih območjih naselij se razvoj poselitve prednostno načrtuje kot notranji razvoj 
na prostih, razvrednotenih in nezadostno izkoriščenih območjih na način zgoščevanja in 
prenove, vendar upoštevajoč uravnoteženo razmerje zelenih in grajenih površin ter varovano 
tipologijo in morfologijo naselij. 
(3) V drugih ureditvenih območjih se načrtujejo prostorske ureditve, za katere je 
zaradi tehničnih, tehnoloških, funkcionalnih in prostorskih razlogov primerneje, da se 
umeščajo izven ureditvenih območij naselij. 
(4) Obstoječa posamična poselitev se ohranja pod pogoji iz 31. člena tega zakona. Nova 
posamična poselitev, ki ni funkcionalno povezana z obstoječo posamično poselitvijo, ni 
dopustna. 

 
SKLADNOST: DA 
Načrtovane so manjše zaokrožitve naselij, ki pomenijo razvoj poselitve na obstoječih stavbnih 
zemljiščih in uskladitev z obstoječim stanjem v prostoru. 
 
 
26. člen (notranji razvoj naselja)  
Pri načrtovanju notranjega razvoja naselja je treba zagotavljati: 

– kakovostno prenovo naselja ali njegovega dela, ki ima prednost pred novo 
pozidavo ali nadomestno gradnjo; 
– boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih ali 
razvrednotenih zemljišč v ureditvenem območju naselja; 
– ohranitev ali vzpostavitev uravnoteženega razmerja med grajenimi in zelenimi 
površinami v naselju; 
– zgoščanje ekstenzivno izrabljenih zemljišč do dopustne stopnje izkoriščenosti 
zemljišč; 
– ohranitev in razvoj kakovostnih urbanističnih vzorcev ter prepoznavnih 
značilnosti naselja in krajine; 
– varovanje tipologije in morfologije kulturne dediščine v naseljih; 
– ohranjanje narave in varovanje povezanosti ekosistemov; 
– zadostno povezanost na infrastrukturo. 

 
SKLADNOST: DA 
S predvidenimi zaokrožitvami se bo povečala boljša izkoriščenost obstoječih stavbnih 
zemljišč, znotraj obstoječih naselij. 
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27. člen (širitev ureditvenega območja naselja)  
(1) Širitev ureditvenega območja naselja je dopustna, če: 

– razvoja ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem v ureditvenem območju 
naselja in je izkoriščena večina prostih površin, ki so primerne za zgostitve, 
prenovo ali spremembo rabe, 
– je v regionalnem prostorskem planu utemeljeno izkazano, da se zaradi 
demografskih gibanj in razvojne zmogljivosti naselja večajo potrebe po zazidljivih 
zemljiščih in 
– je skladna s pravnimi režimi in področnimi predpisi. 

(2) Ureditveno območje naselja se širi na območje za dolgoročni razvoj naselja. 
(3) Širitev ureditvenega območja na območje za dolgoročni razvoj poteka etapno, skladno z 
utemeljenimi potrebami posameznega naselja, in to tako, da se najprej širi na tisti del 
območja za dolgoročni razvoj naselja, ki je glede na lego in funkcionalnost bližje naselju. 

 
SKLADNOST: DA 
Posegi ne predstavljajo novih širitev naselij temveč le manjše zaokrožitve obstoječih stavbnih 
zemljišč. 
 
 

 
28. člen (območje za dolgoročni razvoj naselja)  
(1) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev 
ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, 
dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski 
izvedbeni pogoji. 
(2) Za dolgoročni razvoj naselja se določijo tista zemljišča, ki so v neposredni bližini območja 
naselja in večinoma še niso namenjena poselitvi, in so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, 
ohranjanja kmetijskih zemljišč, varstva okolja, ohranjanja narave, varovanja gozdov ali 
varstva kulturne dediščine manj pomembna, je pa na njih dolgoročno smiselna funkcija 
poselitve glede na: 

– naravne danosti; 
– veljavne pravne režime in področne predpise; 
– dostopnost do gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture 
oziroma možnosti zagotavljanja komunalne opremljenosti; 
– možnost zagotavljanja javnega potniškega prometa; 
– možnosti zagotavljanja stanovanjskih območij z oskrbnimi in storitvenimi 
dejavnostmi; 
– možnost izboljšanja urbanistične urejenosti ter ohranjanja, izboljšanja ali 
oblikovanja nove prepoznavne podobe naselja. 

(3) Območje za dolgoročni razvoj naselja se okvirno določi v regionalnem prostorskem planu 
ali občinskem prostorskem planu. 
(4) Okvirna območja za dolgoročni razvoj naselja so podlaga za odločanje nosilcev urejanja 
prostora o rabi prostora in določanje pravnih režimov na teh območjih. 
 
SKLADNOST: DA 
 
 
29. člen (zagotavljanje zadostnih javnih površin v naseljih)  
(1) Pri načrtovanju razvoja poselitve je treba v ureditvenih območjih naselij in njihovih delih 
zagotavljati zadosten obseg javnih površin. 
(2) Pri načrtovanju in razmeščanju območij javnih površin v ureditvenem območju naselja se 
upoštevajo: 

– enakovredna preskrbljenost in dostopnost za vse prebivalce; 
– potrebe po raznoliki uporabi teh površin (preživljanje prostega časa, šport in 
rekreacija, varna igra otrok, izobraževanje, zagotavljanje drugih specifičnih 
funkcij); 
– funkcionalna vključenost teh površin v okoliški prostor; 
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– naravne in grajene značilnosti prostora naselja (reliefne značilnosti, vode, delež 
in razmestitev naravnih sestavin); 
– potrebe po ustrezni členitvi grajene strukture in prepoznavni podobi naselja; 
– doseganje ugodnih klimatskih in zdravih življenjskih razmer v naselju; 
– zagotavljanje varstva pred hrupom; 
– zeleni sistemi oziroma povezljivost zelenih in grajenih odprtih površin v naselju 
in zunaj naselij, vključno s pešpotmi in kolesarskimi potmi; 
– ohranitev prepoznavnih značilnosti naselja ali delov naselja; 
– kakovostno oblikovanje; 
– velikost naselja in njegov pomen v širšem prostoru; 
– ohranitev življenjskega prostora prostoživečih rastlin in živali. 

(3) Območij javnih zelenih in grajenih odprtih površin se praviloma ne spreminja v drugo 
namensko rabo, razen kadar se zagotovi enakovredno velika in namenu primerna površina 
za nadomestitev opuščenega območja teh površin v ureditvenem območju naselij. 
 
SKLADNOST: DA 
 
 
30. člen (načrtovanje družbene infrastrukture)  
(1) Načrtovanje družbene infrastrukture je načrtovanje novih območij in objektov ter 
posodabljanje obstoječih območij in objektov družbene infrastrukture zaradi zagotavljanja 
dostopnosti in kakovosti do storitev splošnega pomena. 
(2) Z načrtovanjem območij in objektov družbene infrastrukture se zagotavlja: 

– primerna, kakovostna, enakovredna in univerzalna dostopnost dobrin znotraj 
omrežja naselij; 
– zmanjševanje razlik med območji in socialnimi skupinami prebivalstva; 
– kakovost bivanja. 

(3) Pri načrtovanju območij in objektov družbene infrastrukture je treba upoštevati: 
– demografski razvoj ter druge značilnosti in potrebe prebivalstva; 
– razporeditev, vlogo in funkcijo naselij v omrežju naselij; 
– obstoječo razporeditev objektov in območij družbene infrastrukture; 
– mobilnost prebivalstva, medgeneracijsko povezanost; 
– minimalne standarde dostopnosti do kakovostnih storitev. 

 
SKLADNOST: DA 
 
 
31. člen (ohranjanje posamične poselitve)  
(1) Obstoječa posamična poselitev se ohranja z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno 
gradnjo obstoječih objektov ter gradnjo pomožnih objektov, dopušča pa se tudi načrtovanje 
novih objektov za obstoječe dejavnosti, pod naslednjimi pogoji, da: 

– se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve, tako 
da nove površine stavbnih zemljišč ne presežejo obsega obstoječih, 
– je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, dostop do 
javne ceste pa se praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov, 
– se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo bistveno povečal in 
– so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi režimi in varstvenimi 
usmeritvami. 

(2) Občina v občinskem prostorskem planu in OPN predpiše dodatne pogoje za ohranjanje 
posamične poselitve. 
 
SKLADNOST: DA 
 
 
32. člen (načrtovanje prostorskih ureditev v drugih ureditvenih območjih)  
Izven območja naselja se lahko načrtujejo nove prostorske ureditve: 

– za postavitev gospodarske javne infrastrukture; 
– za splošno rabo (državno in lokalno grajeno javno dobro); 
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– za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva 
kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine; 
– za namen turizma, športa in rekreacije; 
– za izvajanje kmetijske in gozdarske dejavnosti; 
– za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja; 
– za namene obrambe; 
– za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
– za izvajanje drugih dejavnosti razen stanovanjskih stavb, ki jih zaradi tehničnih, 
tehnoloških ali prostorsko funkcionalnih razlogov ni smotrno načrtovati v 
obstoječem območju naselja. 

 
SKLADNOST: DA 
 
 
33. člen (načrtovanje gospodarske javne infrastrukture)  
(1) Načrtovanje gospodarske javne infrastrukture je načrtovanje nove infrastrukture in 
rekonstrukcij obstoječe infrastrukture, določanje njene lokacije ter naprav in ukrepov v zvezi 
z njeno gradnjo in obratovanjem. 
(2) Gospodarska javna infrastruktura se ob upoštevanju ciljev urejanja prostora načrtuje 
tako, da: 

– je zagotovljena racionalna raba prostora, pri čemer imata prednost 
rekonstrukcija in širitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture; 
– je njena umestitev skladna s potrebami in omejitvami glede na obstoječo in 
načrtovano poselitev; 
– je usklajena s preostalo obstoječo in načrtovano infrastrukturo; 
– se v čim večji možni meri ohranja povezanost ekosistemov; 
– so čim manj prizadete kakovosti naravne in kulturne krajine; 
– se ohranjajo prepoznavne značilnosti naselja in krajine; 
– se ohranjajo kmetijska zemljišča in njihova zaokroženost; 
– tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje. 

(3) Posamezna infrastruktura se praviloma načrtuje tako, da je ob upoštevanju tehnoloških 
zakonitosti in ekonomske učinkovitosti vidno čim manj izpostavljena in da v čim večji meri 
omogoča skupno gradnjo in uporabo drugih infrastruktur. Pri prostorskih ureditvah, kjer je 
vidna izpostavljenost neizogibna (mostovi, viadukti, pregrade, daljnovodi, antenski stolpi, 
ipd.), je treba zagotoviti njihovo pretehtano umestitev in kakovostno oblikovanje ob 
upoštevanju tehnoloških zmogljivosti objektov ali naprav. 
(4) Poteki posameznih koridorjev ali tras gospodarske javne infrastrukture naj v čim večji 
meri izkoriščajo trase in površine istovrstne ali medsebojno združljive infrastrukture (skupni 
poteki infrastrukturnih koridorjev), in porabijo najmanjšo možno površino prostora. 
 
SKLADNOST: DA 
 
 
34. člen (enota urejanja prostora)  
(1) Z enoto urejanja prostora se prostor razčleni glede na enotne oblikovne značilnosti ob 
upoštevanju pravnih režimov. Za enoto urejanja prostora se opredelijo namenska raba 
prostora in prostorski izvedbeni pogoji, izhajajoč iz celovite analize prostora, njegovih 
vrednot, značilnosti, prepoznavnosti in načrtovanih prostorskih ureditev. 
(2) Enota urejanja prostora mora biti določena tako natančno, da je njene meje mogoče 
grafično prikazati v zemljiškem katastru. Enote urejanja prostora pokrivajo celotno območje 
občine. 
 
SKLADNOST: DA 
 
 
 
 
35. člen (določanje namenske rabe prostora)  
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(1) Namenska raba prostora se v skladu z usmeritvami iz prostorskih strateških aktov in ob 
upoštevanju področnih predpisov določi glede na fizične lastnosti prostora in predvideno rabo. 
(2) Območja namenske rabe prostora so območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in 
drugih zemljišč. Ministrica ali minister, pristojen za prostor (v nadaljnjem besedilu: minister) 
podrobneje predpiše vrste, nadaljnjo členitev in način prikazovanja namenske rabe prostora. 
(3) Območja namenske rabe se določajo in prikazujejo po načelu pretežnosti, združljivosti in 
dopolnjevanja posameznih dejavnosti. Določajo se tako natančno, da je njihove meje mogoče 
grafično prikazati v zemljiškem katastru. 
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se natančna oblika in velikost območja stavbnih 
zemljišč pri posamični poselitvi določi v postopku lokacijske preveritve, kadar ta zakon ne 
določa drugače. 
 
SKLADNOST: DA 

 
 
36. člen (določanje prostorskih izvedbenih pogojev)  
(1) Prostorski izvedbeni pogoji se po enotah urejanja prostora določajo glede: 

– namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, 
– velikosti gradbenih parcel in parcelacije, 
– gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter 
obveznosti priključevanja objektov nanje, 
– uveljavljanja varstvenih interesov posameznih resorjev, 
– začasne rabe prostora, 
– etapnosti izvedbe prostorske ureditve in 
– drugih pogojev in zahtev za izvajanje prostorskih izvedbenih aktov, ki so 
pomembni za podrobnejšo projektno obdelavo načrtovane prostorske ureditve v 
projektni dokumentaciji. 

(2) Nabor in vsebinske rešitve prostorskih izvedbenih pogojev morajo temeljiti na strokovnih 
podlagah in biti pripravljene tako, da glede podrobnosti prostorske izvedbene regulacije 
zadostijo javnemu interesu glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta. Drugi izvedbeni 
vidiki se prepustijo nadaljnjim stopnjam prostorskega izvedbenega načrtovanja ter 
projektiranju in gradnji objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. 
(3) V prostorskem izvedbenem aktu se lahko določi velikost odstopanj od prostorskih 
izvedbenih pogojev, ki so dopustna pri izdaji gradbenega dovoljenja in predodločbe, če se z 
novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, ne poslabšajo 
bivalne in delovne razmere na območju izvedbenega akta oziroma na sosednjih območjih ter 
niso v nasprotju z javno koristjo. 
 
SKLADNOST: DA 
 
 
37. člen (merila za določanje gradbenih parcel stavb)  
Pri določanju meril za velikost in obliko gradbenih parcel stavb v prostorskih izvedbenih aktih 
je treba upoštevati zlasti: 

– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, da se zagotovijo razmere 
za normalno uporabo in vzdrževanje stavb; 
– tlorisno zasnovo, tipologijo pozidave in predpisano stopnjo izkoriščenosti 
gradbene parcele stavbe; 
– krajevno značilno parcelacijo, če je to osnova za kakovostno morfologijo naselja; 
– naravne in ustvarjene sestavine prostora; 
– možnost priključevanja na komunalno opremo in objekte in omrežja druge 
gospodarske javne infrastrukture; 
– možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele stavbe; 
– možnost zagotavljanja zahtev s področja varnosti pred požarom; 
– možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest; 
– možnost postavitve pomožnih objektov; 
– možnost zagotavljanja primerne oblike in velikosti odprtih bivalnih površin; 
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– svetlobno-tehnične in druge zahteve; 
– omejeno uporabo zemljišča v skladu z drugimi predpisi. 

 
SKLADNOST: DA 

 
 
 

2.3 Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 
61/17 – ZUreP-2) 

 
6. člen  (splošna pravila prostorskega načrtovanja): 

»(2) Pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov je treba: 
7. zagotavljati skladnost prostorskih aktov.« 

 
SKLADNOST: DA 
S spremembami in dopolnitvami se izpolnjuje zahteva po zagotavljanju skladnosti prostorskih 
aktov.  
 
 
17. člen (pravila določitve in prikaza namenske rabe prostora): 

»(2) Meja območij in površin namenske rabe prostora se določi glede na pretežno 
dejansko rabo, načrtovano namensko rabo, funkcijo obstoječih in načrtovanih objektov 
in strukturno urejenost prostora. Pri določanju meje se praviloma upoštevajo obstoječe 
parcelne meje.« 

 
SKLADNOST: DA 

 

 

2.4 Splošne smernice nosilcev urejanja prostora  
 
Pri načrtovanju posegov v SD OPN OMT1 so upoštevane tudi naslednje splošne smernice NUP: 

- Splošne smernice s področja razvoja poselitve, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
št.: 35001- 14/2013/1, datum: 29.1.2013. Območja nadomestnih kmetijskih zemljišč 
na poselitev nimajo vpliva. 

- Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano - MKGP, št.: 350-24/2013/25, datum: 19.8.2019. 

- Splošne smernice za področje trajnostne mobilnosti, Ministrstvo za infrastrukturo, št.: 
350- 47/2018/43-00191223, datum: 29.1.2013. 

- Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija Republike Slovenije za vode, datum: 30.6.2018. 

- Splošne smernice s področja obrambe za pripravo prostorskih aktov, Ministrstvo za 
obrambo, št. 350-5/2013-1, datum: 28.1.2013. 

- Splošne smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta ali medobčinskega 
prostorskega načrta, Ministrstvo za obrambo, št. 350-17/2013-12-DGZR, datum: 
5.1.2017. 

- Splošne smernice s področja energetike, Ministrstvo za infrastrukturo, št.: 350-
139/2017/2013, datum: 1.6.2018. 
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2.5 Zaključek k preveritvi skladnosti pobude s splošnimi smernicami 
nosilcev urejanja prostora  

 
Pobude se skladne s splošnimi smernicami. 
V nadaljnjem postopku priprave SD OPN OMT1 je potrebno aktivno sodelovanje predvsem z 
nosilci iz naslednjih področij: 

- Ministrstvo pristojno za kmetijstvo, zaradi nekaj manjših posegov na območja 
kmetijskih površin z višjo boniteto, 

- z Direkcijo RS za vode ter z ARSO, zaradi umestitve zelenih površin v poplavno 
območje, 

- z nosilci za vso potrebno gospodarsko infrastrukturo, zaradi njene izgradnje na novih 
območjih širitve stavbnih zemljišč, 

- s pristojno enoto Zavoda RS za varstvo narave, zaradi posegov v Naturo 2000 ter 
Krajinski park Goričko.    
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3 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN 
DRUGO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER 
DRUŽBENO INFRASTRUKTURO 

 
 
Območja, ki so predmet zaokrožitev, so že opremljena s komunalno infrastrukturo, oziroma 
poteka ob cesti v neposredni bližine posega. 
 
Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter 
družbeno javno infrastrukturo bodo opredeljeni v elaboratu ekonomike, ki se bo izdelal v 
postopku izdelave SD OPN OMT1.  
Podatki o komunalni infrastrukturi bodo pridobljeni v sodelovanju z upravljavci gospodarske 
javne infrastrukture in s pristojnimi oddelki Občine. 
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4 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO SD OPN OMT1 
 
 
Okvirna časovnica postopka je podana na podlagi zahtev Zurep-2 in se lahko spreminja glede 
na odzivnost nosilcev urejanja prostora ter dinamiko občine:  
 
Faza Rok 
Priprava izhodišč za pripravo SD OPN OMT1 December 2021 
Priprava sklepa o pripravi SD OPN OMT1 December 2021 
Pridobitev ID št.  December 2021 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora Januar 2022 
Izdelava osnutka SD OPN OMT1 Marec 2022 
Objava osnutka in posredovanje v prva 
mnenja NUP 

Marec 2022 

Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN OMT1 Maj 2022 
Javna razgrnitev in javna obravnava Maj, junij 2022 
Priprava in objava predloga SD OPN OMT1 Avgust 2022 
Pridobivanje drugih (končnih) mnenj NUP September 2022 
Priprava usklajenega predloga SD OPN OMT1 Oktober 2022 
Obravnava na občinskem svetu in sprejem November 2022 

 
 
 
 
 


