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Zadeva: Dopolnilno prvo mnenje s področja razvoja poselitve na dopolnjeni 
osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Ana (OPN Sv. 
Ana)

Zveza: Vaš dopis št. 35051-02/2011 z dne 8. 1. 2020 (datum knjiženja 10. 1. 2020 -
vloga za dopolnilno prvo mnenje), 

Na podlagi drugega odstavka 47.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljnjem 
besedilu: ZPNačrt) in v povezavi z 2. odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) izdaja Ministrstvo za okolje in 
prostor naslednje negativno

DOPOLNILNO PRVO MNENJE
S PODROČJA RAZVOJA POSELITVE

K DOPOLNJENEMU OSNUTKU OPN SV. ANA

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je preverilo, ali je občina pri 
pripravi dopolnjenega osnutka OPN Sv. Ana upoštevala prvo mnenje s področja razvoja 
poselitve in ugotovilo, da ni bilo ustrezno upoštevano.
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OBRAZLOŽITEV:

1. Vloga občine
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10. 1. 2020 prejelo vlogo, ki jo je podala Občina Sveta 
Ana (dopis št. 35051-02/2011 z dne 8. 1. 2020), za izdajo dopolnilnega prvega mnenja s 
področja razvoja poselitve. Dopolnjeni Osnutek OPN Sv. Ana v digitalni obliki je bil priložen z 
namenom usklajevanja na tem področju in se ne objavi na spletnem strežniku. V analogni 
obliki je bil posredovan elaborat z obrazložitvami upoštevanja prvega mnenja ministrstva (v 
nadaljnjem besedilu: Obrazložitve) in dodatnimi obrazložitvami k načrtovanim prostorskim 
ureditvam. Dopolnjeni osnutek OPN je izdelalo podjetje ZUM d.o.o. Maribor (št. naloge 18050, 
december 2019), odgovorna prostorska načrtovalka je Vesna Polanc Marinič, univ. dipl. inž. 
arh., ZAPS A-0749. 

2. Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja s področja razvoja poselitve
K osnutku OPN je bilo podano prvo mnenje s področja razvoja poselitve št. 35016-
21/2011/24–10922-04 z dne 7. 6. 2019, v katerem je bilo ugotovljeno, da splošne smernice s 
področja razvoja poselitve niso bile upoštevane. Občina je v vlogi za pridobitev dopolnilnega 
prvega mnenja navedla, da gradivo dopolnjenega osnutka integrira vse spremembe, ki so 
posledica usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Priloženo strokovno gradivo ni 
novelirano (UN, strokovne podlage za poselitev), dodane pa so podrobnejše strokovne 
podlage za tri razvojna območja v krajini. Iz Obrazložitev je razviden način upoštevanja 
pripomb ministrstva v dopolnjenem osnutku, občina je podala pojasnila, dodatne obrazložitve 
in stališča, tudi glede opredelitve ureditvenih območij naselij (v nadaljnjem besedilu: UON) in 
območij za dolgoročni razvoj naselij (v nadaljnjem besedilu: ODRN), v skladu z določbami 
ZUreP-2, ki so vključene v dopolnjeni osnutek OPN. Na podlagi navedenega gradiva je 
ministrstvo v dopolnilnem mnenju preverilo, ali je občina v predloženem odloku ustrezno 
odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v prvem mnenju s področja razvoja poselitve. 

Pripombe ministrstva v prvem mnenju so bile podane k določenim členom osnutka OPN, v fazi 
dopolnjenega osnutka pa je prišlo do preštevilčenja členov, zato so v dopolnilnem mnenju za 
isto vsebino navedene številke členov iz dopolnjenega osnutka. Iz grafičnega dela 
dopolnjenega osnutka je razvidno, da je občina preštevilčila tudi oznake nekaterih EUP, 
povezave med oznakami pa niso jasne. Navedeno naj občina preveri, saj so se pripombe 
nosilcev urejanja prostora v prvih mnenjih lahko nanašale na konkretna območja, tudi v 
Obrazložitvah so mestoma oznake EUP iz osnutka, čeprav se nanašajo na spremenjene EUP 
iz dopolnjenega osnutka. 

Občina ni upoštevala predloga ministrstva, da se v OPN Sv. Ana ne vključuje novih 
sprememb, ki v objavljenem osnutku akta niso bile obravnavane. Čeprav v vlogi občine za 
podajo dopolnilnega mnenja to ni posebej omenjeno, so nove pobude razvidne iz gradiva 
dopolnjenega osnutka OPN. Ministrstvo jih je preverilo z vidika upoštevanja splošnih smernic s 
področja razvoja poselitve in sicer z navedbo konkretnih oznak (npr. A-18, 19; F-51,54, 55, 
56, 57, 58; G-56, 57, 58…), občino pa ponovno opozarja na pravilno postopanje. V kolikor 
občina meni, da so nove pobude smiselne in utemeljene, naj nosilce urejanja prostora seznani 
z novo verzijo osnutka OPN in ponovno pridobi njihova prva mnenja, sicer pa naj jih umakne.
Pri pripravi predloga OPN naj glede morebitnih pobud za vključitev dodatnih sprememb 
upošteva usmeritve ministrstva, podane v zaključku prvega mnenja.

2.1.    Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij
Občina je upoštevala pripombo iz prvega mnenja ministrstva in dopolnila strateško Karto 1, 
sicer pa so bile splošne smernice glede te vsebina upoštevane že v osnutku OPN.

2.2.    Razvoj naselij in razpršene poselitve
2.2.1. Ureditvena območja naselij
V dopolnjenem osnutku je občina deloma upoštevala pripombe ministrstva v zvezi z določitvijo 
ODRN in na strateški Karti IV izvzela ODRN v JZ delu naselja Sveta Ana ter v naseljih Zgornja 
Ročica in Ledinek, vztraja pa pri določitvi ODRN na dveh območjih v naselju Sveta Ana, 
čeprav po Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, razen poglavja Ukrepi za 
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izvajanje prostorske strategije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljnjem besedilu: SPRS) ne gre 
za naselje, pomembno za razvoj regije. S tem v zvezi je občina podala stališče, da naselje 
razvija svojo vlogo v smislu konkurenčnosti s sosednjimi občinskimi središči, kar ni jasno, saj 
so med njimi tudi naselja, ki se razvijajo kot središča višje ravni od lokalnega središča. 
Besedilo 31. in 98. člena odloka je v dopolnjenem osnutku popravljeno, vendar neustrezno:
- 31.(1) - Razvojne površine se lahko načrtuje kot zapolnitve v okviru notranjega razvoja, 

»zaokrožitve in širitve naselij na osnovi utemeljenih potreb na prostorsko najustreznejših 
lokacijah« pa v primeru opredeljenega ureditvenega območja naselja (v nadaljnjem 
besedilu: UON) niso v skladu z določbami 27. člena ZUreP-2 (le na površine ODRN).

- 31.(5) – Navedba: »Vmesne površine, ki ostajajo v primarni rabi, se fazno vključujejo v 
naselje«, ni v skladu z definicijo UON v 3. členu ZUreP-2 (niso namenjena graditvi 
objektov).

- 98. člen - Za kmetijska zemljišča, vključena v UON treh naselij, v izvedbenem delu akta 
manjkajo PIP (ni jasno, v kakšnem smislu so v funkciji poselitve).

V zvezi z zaselki, ki so tudi v dopolnjenem osnutku označeni kot razpršena poselitev, čeprav
matematično dosegajo kriterij za opredelitev UON, je občina podala stališče, da ob 
upoštevanju ohranjenosti značilne avtohtone poselitve ni utemeljeno določati novih naselij. Po 
uveljavitvi novega Pravilnika o OPN na podlagi ZUreP-2, ki je v pripravi, pa bo potrebno 
dosledno upoštevati predpisane kriterije za določitev UON. 

Ministrstvo ugotavlja, da prvo mnenje glede določitve UON in ODRN ni upoštevano, veljajo
že podane usmeritve. V zvezi ugotovitvami glede morebitnih območij sanacije razpršene 
gradnje, ki se vključijo v naselja, pa je občina upoštevala pripombe ministrstva s podajo 
pojasnila in dopolnitvijo odloka v 30. členu z navedbo, da na območju občine razpršena 
gradnja ni prisotna. 

2.2.2. Razvoj naselij
Občina je na pripombe glede notranjega razvoja naselij odgovorila z navedbo, da se 
upoštevajo, kar iz strateškega dela dopolnjenega osnutka OPN ni jasno razvidno. Karta IV je 
popravljena tako, da je območij kompleksov nezazidanih zemljišč manj kot v osnutku akta 
(brez pojasnila), v besedilu 31. člena odloka pa ni dopolnjen del, ki se nanaša na naselje 
Lokavec. Glede spremembe rabe v okviru notranjega razvoja je podano pojasnilo, glede 
morebitnih območij delne prenove pa tudi v gradivu dopolnjenega osnutka ni navedb. Občina 
naj preveri navedene ugotovitve in ustrezno dopolni gradivo.  

Občina je v zvezi s širitvami naselij pojasnila pojem »nadomeščanja« kot prerazporeditve 
stavbnih zemljišč in s tem povezanimi izvzemi iz stavbnih zemljišč. V Obrazložitvah je 
navedeno, da so v preglednici pobud za izvzeme dodane obrazložitve glede razloga 
sprememb v primarno rabo, ki pa so za območja naselij pomanjkljive. V skladu z že podano 
usmeritvijo v prvem mnenju naj občina dopolni gradivo s prostorsko utemeljitvijo tistih pobud 
za izvzeme iz stavbnih zemljišč v naseljih, ki so v neskladju z usmeritvami iz splošnih smernic 
s področja razvoja poselitve.

V zvezi načrtovanim razvojem posameznih naselij, kot izhaja iz dopolnjenega osnutka OPN, 
ministrstvo ugotavlja sledeče pomanjkljivosti, ki naj jih občina odpravi v nadaljevanju postopka: 
- Sveta Ana 
Občina je v Obrazložitvah navedla, da se pripombe glede notranjega razvoja naselja Sveta 
Ana upoštevajo, kar je razvidno le iz dopolnitve besedila strateškega dela odloka. Omenjeni 
so manjši kompleksi nezazidanih površin, ki na strateški karti niso označeni (v EUP SA-01, 
SA-05 na S in Z niso bili označena niti v osnutku, v EUP SA-05 V in SA-04 SZ so bili v 
osnutku označeni, v dopolnjenem osnutku umaknjeni). Kot je bilo ugotovljeno že v prvem 
mnenju, podrobnejši del UN ne obravnava območij notranjega razvoja, v izvedbenem delu 
zanje niso določene posebne EUP oz. podenote in podrobnejši PIP (za »EUP ob cesti« le 
opisani v Obrazložitvah), zato veljajo že podane usmeritve. 
V Obrazložitvah je podano pojasnilo, da občina vztraja pri večjih širitvah naselja, predlaganih v 
osnutku, kar je razvidno tudi iz tekstualnega dela akta, v grafičnem izvedbenem delu 
dopolnjenega osnutka pa sta izvzeti širitvi EUP SA-10 in SA-09. Slednja je bila predmet 
pripomb ministrstva glede fazne širitve naselja na SV, zato bi izvzem pomenil upoštevanje 
prvega mnenja. Občina naj navedeno preveri in uskladi odlok.
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V zvezi z načrtovano širitvijo v JV delu naselja je občina v Obrazložitvah podala dodatna 
pojasnila, iz katerih izhaja, da gre za razvojno primerno površino za širitev naselja v okviru 
zagotavljanja dolgoročnih potreb občinskega središča za njegov prostorski razvoj. Glede na 
to, da se naselju Sveta Ana ODRN ne more določiti, ministrstvo meni, da je predlagana širitev 
proti JV ustrezno utemeljena.  

Občina je v dopolnjenem osnutku predložila dve dodatni pobudi (A-18, 19) za manjši širitvi 
naselja Sveta Ana ob prostih površinah, kar ni jasno niti s funkcionalnega niti z morfološkega 
vidika, splošne smernice niso upoštevane (2.2.2.3). Občina naj navedeno preveri in uskladi 
odlok. Nove pobude za izvzeme iz stavbnih zemljišč so predlagane na robu naselja in niso v 
nasprotju s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve (G-56, 57, 58).

- Lokavec
Občina je v Obrazložitvah navedla, da se upoštevajo pripombe glede notranjega razvoja
naselja, kar je razvidno le iz manjših dopolnitev besedila izvedbenega dela (100. člen). 
Podano je pojasnilo v zvezi z določitvijo predvidenih OPPN, podrobnejši PIP za večja 
nepozidana območja, za katera  OPPN ni predviden, pa niso določeni. Občina naj dopolni 31. 
člen odloka z obrazložitvijo in opisom območij notranjega razvoja. Ministrstvo predlaga, da se 
OPPN določi za celotni nepozidani dislocirani del naselja in ne le za EUP L-15.  
- Zgornja Ročica 
Občina je v Obrazložitvah podala ustrezno pojasnilo glede predvidenega zmanjšanja 
obstoječih stavbnih zemljišč v osrednjem delu naselja in navedla, da se po ponovni proučitvi 
opusti načrtovana širitev naselja v EUP ZR-05, kar je razvidno le iz grafičnega izvedbenega 
dela, ne pa tudi iz besedila odloka. Izvzem bi pomenil upoštevanje prvega mnenja ministrstva, 
zato naj občina uskladi odlok. V primeru predvidene širitve naselja v EUP ZR-02 pa prvo 
mnenje ni upoštevano. V Obrazložitvah je navedeno, da je naselje upravičeno do 
zagotavljanja potrebnih razvojnih površin, da bi se mu »ohranjala funkcija oskrbnega 
središča«, kar ni jasno, saj se nahaja v neposredni bližini občinskega središča, v priloženih 
strokovnih podlagah in odloku je opredeljeno kot naselje v brez vloge in funkcije v omrežju 
naselij. Ministrstvo navedenega ne šteje za novo dejstvo, veljajo že podane usmeritve.
- Ledinek
Občina je v Obrazložitvi podala ustrezno pojasnilo glede širitve EUP LE-03 proti SV, ki 
predstavlja zapolnitev zajede in skrajno meja naselja v tem delu, širitev proti J pa zapolnitev 
do dostopne ceste, kar ni v nasprotju s splošnimi smernicami. Glede postopne zapolnitve 
kraka naselja ob državni cesti do lokalne ceste je pojasnilo ministrstva navedeno v točki 2.2.1. 
tega mnenja – gre namreč za površine v primarni rabi, ki so vključene v UON in po določbah 
ZUreP-2 niso namenjene graditvi objektov.

2.2.3. Razpršena poselitev
Okvirna območja in ohranjanje poselitve
Občina je upoštevala prvo mnenje ministrstva in dopolnila določbe strateškega dela odloka 
(35. člen), vendar pomanjkljivo glede ohranjanja poselitvenega vzorca in nejasno glede 
zagotavljanja arhitekturne prepoznavnosti (»pretežno« pomeni dopustne izjeme, ki niso 
opredeljene), kar naj se preveri in dopolni.

V dopolnjenem odloku je občina v zvezi z ohranjanjem poselitve upoštevala pripombo 
ministrstva in izvzela določbo glede odstopanj od oblike stavbnih zemljišč razpršene poselitve 
(103. člen), ugotovljene pa so še nekatere nejasnosti, ki naj jih občina odpravi v nadaljevanju 
postopka:
- 11. člen, 35.(2) – Glede navedbe »bolj enakovrednih pogojev bivanja in dela na domu« ter 

»dejavnosti za zagotavljanje ustreznega bivalnega standarda« ministrstvo ponovno 
poudarja, da gre za ohranjanje poselitve kot dejavnika za ohranjanje kulturne krajine, 
primarno je treba varovati naravno krajino in kmetijsko dejavnosti. Usmeritve za 
zagotavljanje primerne opremljenosti stanovanjskih območij z različnimi dejavnostmi veljajo 
za naselja.  

- 57.(7)(10)A – Navedba »drugih« dopustnih dejavnosti ni jasna; veljajo že podane 
usmeritve.

Občina je v Obrazložitvah podala pojasnilo, da na območju občine ni izkazanih potreb za nove 
posamične vinogradniške objekte v odprtem prostoru, sicer pa bo pobude za zagotavljanje 
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pogojev za potrebe kmetijskih dejavnosti vključila v dopolnjeni osnutek po uskladitvi na 
področju kmetijstva. 

Na pripombo ministrstva glede ohranjanja obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč razpršene 
poselitve je občina v Obrazložitvah odgovorila, da so namenjena za pozidavo kmetijskih 
gospodarstev ali za namen funkcionalnih zaokrožitev obstoječih gradenj za dejavnosti, ki so 
dopustne z odlokom. Usmeritev ministrstva, naj se ta zemljišča ali umakne ali ustrezno 
redefinira, ni upoštevana, saj ni iz grafičnega dela dopolnjenega osnutka dodatno izvzeto  
nobeno obstoječe območje s PNRP A, občina tudi ni določila posebnih PIP za manjše 
nepozidane enote v odprtem prostoru oziroma za večje nepozidane dele EUP s PNRP A. 
Ministrstvo ponovno opozarja, da v skladu z določbami ZPNačrt širitev stanovanjske gradnje 
zunaj območij naselij ni dopustna (44. člen). Glede na določbe 45. člena ZPNačrt je 
načrtovanje novih posegov v prostor zunaj območij naselij možno le, če se s tem ohranja 
prepoznavne značilnosti prostora (npr. stanovanjska gradnja za potrebe kmetijskih 
gospodarstev). Občina naj upošteva že podane usmeritve, tudi za primer načrtovanja nove 
kmetije.

V zvezi z opredelitvijo novih stavbnih zemljišč na območju razpršene poselitve je občina v 
Obrazložitvah podala pojasnila glede upoštevanja pripomb ministrstva v dopolnjenem osnutku:
- Novo stavbno zemljišče s PNRP A: V Obrazložitvah je navedeno nedokončano pojasnilo 

glede stanovanjske gradnje za potrebe kmetij. Iz grafičnega dela je občina izvzela območji 
EUP OP-156 in OP-382, kar bi pomenilo upoštevanje mnenja ministrstva, a je slednja 
pobuda vključena v dodatne obrazložitve. Občina ni upoštevala mnenja ministrstva glede 
EUP OP-385 - »uskladitev« nepozidanega zemljišča ni jasna. Navedeno velja tudi za novo 
pobudo F-56 - EUP OP-405 s PNRP A je vrisana v dopolnjeni osnutek, iz gradiva pa objekt 
ni razviden. 

- »Preoblikovanje«: Občina je glede prestavitve celotnega nepozidanega zemljišča 
razpršene poselitve EUP OP-25 podala pojasnilo, da gre za ohranjanje vzpostavljenega 
poselitvenega vzorca, dodatna obrazložitev pa ni razvidna. Splošne smernice s področja 
razvoja poselitve niso upoštevane, saj obstoječa gradnja ne obstaja, torej se ne ohranja.  

- Nejasne širitve:
- Občina je podala dodatno obrazložitev širitve EUP OP-90 kot zaokrožitve »posamične 

poselitve«, s čimer naj bi se ohranjala poseljenost podeželja in posledično vzdrževanje 
kulturne krajine. Namen načrtovane gradnje z navezavo na kmetijsko dejavnost ni jasen 
tudi v nekaterih drugih primerih (npr. EUP OP-346, 364, novi pobudi F-54, 55…), 
splošne smernice niso upoštevane. Glede na nekatere obrazložitve pobud ministrstvo 
pojasnjuje, da se v postopku priprave predmetnega OPN ne opredelijo območja 
stavbnih zemljišč na posamični poselitvi v skladu z določbami ZUreP-2, pogoji za njeno 
ohranjanje niso enaki pogojem za ohranjanje razpršene poselitve. Občina naj upošteva 
predpise, ki se nanašajo na ohranjanje razpršene poselitve kot izhaja iz ZPNačrt.

- V primeru načrtovane širitve EUP OP-203 je prvo mnenje ministrstva upoštevano, 
pobuda je izvzeta.

- Občina je v Obrazložitvah podala svoje stališče glede vzdrževanja kulturne krajine. 
Ministrstvo ponovno poudarja, naj občina pri tem upošteva usmeritve iz splošnih 
smernic, po katerih je na območjih razpršene poselitve treba razvoj poselitve usmerjati v 
prenovo in nadomeščanje dotrajanih objektov ter gradnjo objektov, ki so povezani z 
varovanjem narave in vzdrževanjem kmetijske proizvodnje in gozdarstva. 

- V zvezi s predlaganima širitvama EUP OP-263 za turistično dejavnost je občina 
upoštevala usmeritve ministrstva in območju določila svojo EUP TO-03, PNRP BT in 
podrobnejše PIP.

Razpršena gradnja 
Občina je upoštevala pripombe iz prvega mnenja v zvezi z obravnavo pojava razpršene 
gradnje in v odloku (30. člen) jasno navedla, da na območju občine ni prisotna, omembe 
legalno zgrajenih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih pa izbrisala iz besedila.

2.3.    Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora
2.3.1. Naselja
Občina je upoštevala prvo mnenje in podala pojasnilo glede oblikovanja objektov po 
avtohtonih vzorcih v naseljih Sveta Ana, Lokavec in Ledinek, določila glede oblikovanja 
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objektov so vključena tudi v podrobnejše PIP za območja za turizem. V 33. členu so 
dopolnjene usmeritve v zvezi z zelenim sistemom naselij Sveta Ana in Lokavec, strateška 
Karta IV je ustrezno dopolnjena z oznakami zelenih ločitvenih pasov med naselji oziroma 
njihovimi deli.

Občina je v zvezi z ugotovljenimi pomanjkljivostmi glede ohranjanja prepoznavnih značilnosti 
naselij upoštevala prvo mnenje s podajo sledečih pojasnil: 
- Občinsko središče
Možnosti za izvedbo usmeritev iz UN je pojasnjena preko določb splošnih PIP (npr. poteze 
zasaditev), nekatere usmeritve pa naj bi se dosegale s postopnim razvojem naselja (npr. 
vzpostavljanje čitljivih robov). Glede na to, da naselju ODRN ni mogoče določiti, naj občina 
dopolni odlok v 100. členu z usmeritvijo za formiranje Z roba načrtovanih prostorskih ureditev 
v EUP SA-11.   
- Lokavec
Za odločitev glede različnega oblikovanja na nekaterih nepozidanih območjih notranjega 
razvoja so podani razlogi tudi s prostorskega vidika - gre za naselje s funkcijo oskrbnega
središča, obstoječa gradnja ne predstavlja reprezentativnega avtohtonega vzorca stavbarstva. 
- Izvzemi
Občina je podala pojasnilo, da se zaradi predlaganih izvzemov stavbnih zemljišč bistveno ne 
spremeni podoba naselij, pogojeni so npr. s kmetijsko proizvodnjo, z reliefnimi značilnostmi, 
možnostjo zraščanja naselij, neznačilno vizualno izpostavljenostjo. Glede na to so nekateri 
izvzemi, za katere je ministrstvo ugotovilo neskladje s splošnimi smernicami, utemeljeni, za 
sledeče pa naj občina dopolni pojasnila:
Zg. Ročica – V Obrazložitvah je podana konkretna utemeljitev za enega od izvzemov, vendar 
brez oznake območja, za ostale obrazložitev s prostorskega vidika manjka. 
Zg. Bačkova – Obrazložitev ni podana.

Občina naj preveri in dopolni odlok tudi v zvezi z razvojnimi območji naselij za stanovanjsko 
gradnjo. Zaradi vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti naselij in krajine se v
izvedbenem delu (podrobnejši PIP, usmeritve za OPPN) za posamezna območja jasno 
določijo omejitve glede dopustnih tipologij stanovanjskih objektov (npr. večstanovanjska 
gradnja), glede na to, ali gre za glavno identifikacijsko os urbanega naselja ali za katero od 
priključnih slemen, oziroma za nepozidan dislocirani del podeželskega naselja.

2.3.2. Razpršena poselitev
Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja v zvezi z ohranjanjem prepoznavnih značilnosti 
prostora na območjih razpršene poselitve so navedene v točki 2.2.3. tega mnenja.

2.3.3. Krajina 
Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja v zvezi z ohranjanjem prepoznavnih značilnosti 
prostora na območjih prostorskih ureditev v krajini so navedene v točki 2.4.2. tega mnenja.

2.4.    Razmestitev dejavnosti v prostoru
2.4.1. Naselja
Občina je upoštevala prvo mnenje s pojasnili in dopolnitvami odloka:
- Usmeritve v 32. in 64. členu odloka, v zvezi s kmetijsko dejavnostjo v naseljih, so ustrezno 

dopolnjene.
- V 57. členu odloka so dodani PIP za PNRP BT, IK in PO.
- Glede na navedbe v Obrazložitvah ministrstvo pojasnjuje pripombo v prvem mnenju, v 

zvezi z naborom dejavnosti po PNRP: Osnovne dejavnosti se povzamejo po definiciji 
posamezne PNRP (v odloku npr. za ZS manjka navedba, da gre za športne dejavnosti »na 
prostem«, v BT »nastanitev«). S PIP se v skladu s pretežno namensko rabo določi tudi 
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti in ob tem obvezne deleže posamezne dejavnosti 
(lahko se jih navede kot »spremljajoče« ali »dopolnilne«; IK - predelava ne sodi v kmetijsko 
proizvodnjo). Gre za določitev konkretnih dejavnosti, le navedba »druge dopustne
dejavnosti« ni ustrezna (npr. v primeru PNRP A, ZS). Občina naj navedeno preveri in 
dopolni odlok. 

- V Obrazložitvah je podano pojasnilo glede upoštevanja pripombe v zvezi z določitvijo 
deležev »spremljajočih« dejavnosti in glede zagotavljanja pretežnosti PNRP v EUP, 
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določba glede sprememb namembnosti večjih objektov v stanovanjske pa je iz odloka 
umaknjena.

2.4.2. Krajina 
Občina je upoštevala pripombe iz prvega mnenja in v Obrazložitvah podala pojasnilo glede 
prikaza območij za zaščito in reševanje, v zvezi z obstoječimi in načrtovanimi prostorskimi 
ureditvami v krajini pa dopolnila strateško Karto V. in besedilo odloka v 37. členu, pojem 
»drugo ureditveno območje« je umaknjen. 

V zvezi s posameznimi prostorskimi ureditvami v krajini je občina upoštevala prvo mnenje na 
sledeči način: 
- Območja okoljske infrastrukture
Občina je preverila ugotovljena neskladja glede ravnanja z odpadnimi vodami, popravila 
besedilo 24. člena in dopolnila strateško Karto II.1. z vrisom ČN S od naselja Sveta Ana.
- Turistično rekreacijski center - kamp (TO Lokavec)
Občina je popravila strateške karte v zvezi s prikazom turističnih območij v krajini. Besedilo 
odloka je dopolnjeno v 37. (usmeritve za razvoj v krajini) in 57. členu (PIP za PNRP BT). V 
Obrazložitvah je navedeno, da so dopolnjeni tudi podrobnejši PIP za EUP TO-2, kar iz 97. 
člena odloka ni razvidno, npr. glede ohranjanja prepoznavnosti območja, občina je le 
pojasnila, da prostorska ureditev ne bo vplivala na vidno razvrednotenje prostora. Občina naj 
dopolni podrobnejše PIP (vrste objektov kot izhaja iz strokovne podlage, velikost, materiali, 
zunanje ureditve…). 
- Športno rekreacijsko območje – motokros (ŠRC Korunič)
Občina se je odločila, da ŠRC Korunič opusti.
- Turistično območje – glamping (TO Žice 1 - Perko)
Občina je v Obrazložitvah pojasnila, da gre za širitev obstoječega gostinsko-turističnega 
območja. V izvedbenem delu odloka (97. člen) so za EUP TO-1 določeni podrobnejši PIP, ki 
naj jih občina dopolni v skladu z že podanimi usmeritvami glede ohranjanja prepoznavnih 
značilnosti prostora.
- Turistično območje – parkirišče za kamperje (TO Žice 2 - Bolšec)
Kot je ugotovljeno v točki 2.2.3 tega mnenja, je občina upoštevala pripombe ministrstva v 
prvem mnenju in načrtovano širitev območja razpršene poselitve opredelila z EUP TO-03, 
PNRP BT in podrobnejšimi PIP. Iz obrazložitve izhaja, da gre za širitev obstoječe turistične 
dejavnosti, zato ni jasna opredelitev turističnega območja le v obsegu širitev, kar naj občina 
preveri. V skladu z obrazložitvami naj dopolni tudi podrobnejše PIP, saj iz odloka ni razvidno, 
da gre za načrtovano parkirišče za kamperje s spremljajočimi objekti in ureditvami.
- Gospodarska cona Žice (GC Žice)
Občina je dopolnila besedilo usmeritev za razvoj v krajini in strateške karte. Širitev cone na 
drugo stran ceste je opustila, vendar le v izvedbenem delu, na teh površinah se razvojne 
površine zagotavljajo dolgoročno. Pri tem mnenje ministrstva ni upoštevano.

Občina je v dopolnjenem osnutku OPN predlagala tudi novi prostorski ureditvi v krajini
(pobude F-51, 57, 58), za kateri je predložila podrobnejše obrazložitve. Območji sta omenjeni
v usmeritvah za razvoj v krajini in prikazani na strateških kartah. Ugotovitve glede upoštevanja 
splošnih smernic: 
- Turistično območje – zdravstveni turizem (TO Dražen vrh - Mohanji Ashram)
V izvedbenem delu odloka je določena EUP TO-04, ki poleg spremembe in povečanja 
območja PNRP A v BT obsega še večje kmetijske in gozdne površine. V podrobnejših PIP ni 
označeno, na katero PNRP se nanašajo, navedene so dejavnosti in objekti, ki so dopustni 
»poleg določenih s splošnimi PIP«. Ministrstvo ugotavlja, da opredelitve v odloku niso v skladu 
s priloženim strokovnim gradivom, ki predvideva objekte tudi na območju kmetijskih zemljišč, 
njihov namen pa je natančno določen. Razvojna območja v krajini se praviloma določijo za 
posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire, kar v konkretnem primeru ni razvidno, 
gradnja objektov pa je dopustna le na opremljenih stavbnih zemljiščih. Načrtovanje prostorskih 
ureditev zunaj območij naselij, ki neposredno služijo turistični dejavnosti, sicer ni v nasprotju z 
določbami 44. člena ZPNačrt, zato naj občina v primeru nadaljnje obravnave pobude F-57
dopolni gradivo in odlok, ob upoštevanju usmeritev iz splošnih smernic (zlasti 2.2.4., 2.3.3). 
- Turistično območje – vinogradniški turizem (TO Krivi vrh - Hafner)
V izvedbenem delu odloka je določena EUP TO-05, ki poleg novo opredeljene  PNRP BT 
vključuje tudi površine obstoječe razpršene poselitve in kmetijska zemljišča. PNRP in 



8

podrobnejši PIP niso povsem v skladu s priloženim strokovnim gradivom, saj za območje golf 
igrišča ni določena ustrezna PNRP (ZS). Načrtovanje prostorskih ureditev, ki neposredno 
služijo dopolnilni turistični dejavnosti na kmetiji, ni v nasprotju z določbami 44. člena ZPNačrt, 
zato naj občina v zvezi s pobudama F-51 in F-58 preveri gradivo in ob upoštevanju splošnih 
smernic (2.2.4., 2.3.3) ustrezno dopolni odlok. 

2.5.    Območja namenske rabe prostora
Občina je v Obrazložitvah pojasnila način upoštevanja prvega mnenja. Ministrstvo s tem v 
zvezi ugotavlja sledeče:
- 40. člen – Pripomba se ni nanašala na navedbe glede legalno zgrajenih objektov, pač pa 

na ohranitev obstoječih stavbnih zemljišč (nepozidane enote oz. večja območja s PNRP A 
naj občina ali redefinira ali umakne). Usmeritev v dopolnjenem osnutku je enaka kot v 
osnutku, občina naj jo popravi v skladu z navedbami v točki 2.2.3. tega mnenja.

- 41.(2) – Občina je izbrisala nejasno določbo.
- 55.(1) - Dopolnitev splošnih PIP za območja predvidenih OPPN ni ustrezna. Občina naj 

popravi besedilo tako, da bo jasno, da gradnja novih objektov ne bo onemogočila izvedbe 
OPPN, npr. z možnostjo začasne postavitve pomožnih objektov.

- 55.(5) - Besedilo je v neskladju z določbami člena 2.(3) Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 99/2007; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OPPN), zato naj ga občina izvzame. 

Za pripombe v zvezi s PIP glede namembnosti je v Obrazložitvah navedeno, da se delno 
upoštevajo: 
- PNRP CU – Občina je podala pojasnilo.
- PNRP BT – Dodani so splošni PIP. 
- PNRP IG, O - Občina je iz splošnih PIP za PNRP IG in O izvzela navedbo odlagališča 

odpadkov (zbirnega centra) oziroma objektov za ravnanje z odpadki, v členu 14.(5) 
dodatno navedla, da na območju občine ni odlagališča in pojasnila, da lokacije zbirnega 
mesta v odloku niso opredeljene. 

- PNRP PC - Občina je izvzela navedbo dopustnih objektov, ki ne sodijo na 
površine cest, ohranila pa določbe glede velikosti stavb in gradbene parcele, kar ni jasno.

- PNRP K1/K2 - Občina je izvzela navedbo malih vetrnih elektrarn.

V zvezi s pripombo ministrstva, glede nabora pomožnih objektov, občina v Obrazložitvah ni 
podala pojasnila, pač pa je v besedilo odloka dodala nov 63. člen s splošnimi PIP za gradnjo 
pomožnih objektov in navedbo vrst pomožnih objektov ter Prilogo 1 s preglednico dopustnih 
pomožnih objektov po PNRP (le za stavbna zemljišča) in skupnimi določbami za pomožne 
objekte. Da gre za površine stavbnih zemljišč, je razvidno le iz prvega odstavka tega člena. 
Ministrstvo predlaga, da se to navede v naslov člena, saj bi bile sicer nekatere določbe v 
nasprotju s predpisi s področja prostorskega načrtovanja (npr. nameščanje proizvodnih naprav 
na sončno energijo na pomožne kmetijsko-gozdarske objekte na kmetijskih zemljiščih). Nabor 
pomožnih objektov je v besedilu odloka in v prilogi skoraj enak, tudi skupne določbe se 
pretežno ponovijo, v nekaterih primerih so razširjene v besedilu odloka, v drugih v prilogi.   
Ministrstvo predlaga, da občina navedeno preveri, poenoti določbe in se, v izogib podvajanju 
vsebin, odloči za ustrezno razvrstitev besedila v odlok oziroma v prilogo. 

Občina je v Obrazložitvah pojasnila način upoštevanja pripombe ministrstva glede dopustne 
izrabe prostora, v odloku pa je popravila FZ za EP na PNRP SS in A.

Prehodne in končne določbe
Kljub drugačni obrazložitvi občina ni upoštevala prvega mnenja ministrstva in iz besedila 
odloka v dopolnjenem osnutku ni izvzela vseh določb v 103. (le glede PNRP A) in 104. členu. 
Kot že zgoraj navedeno, odstopanja od PIP, določenih v OPN, z izdelavo OPPN, ni v skladu z 
določbami Pravilnika o OPPN. V zvezi z »izjemami za obstoječe objekte« naj občina upošteva 
že podane usmeritve.

2.7.   Ostalo
Občina je upoštevala prvo mnenje in odpravila »ostale« ugotovljene pomanjkljivosti (razen 
naslova »ureditvena« območja naselij) oziroma podala pojasnilo glede načina upoštevanja 
mnenja v dopolnjenem osnutku.
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3.       Zaključek
Glede na navedene ugotovitve o upoštevanju splošnih smernic je dopolnilno prvo mnenje s 
področja razvoja poselitve k dopolnjenemu osnutku OPN Sv. Ana negativno. 

Ministrstvo občino poziva, da pri pripravi predloga OPN Sv. Ana upošteva to in druga mnenja 
nosilcev urejanja prostora oziroma veljavno zakonodajo ter vsebino dopolnjenega osnutka 
ponovno preveri in odpravi vse navedene ter morebitne druge pomanjkljivosti, ki nimajo 
podlage v veljavnih predpisih ali so v nasprotju z njimi in na katere ni bilo posebej opozorjeno.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Brigita Pernuš Gantar
sekretarka

Barbara Radovan
generalna direktorica Direktorata za 
prostor, graditev in stanovanja

Poslati elektronsko:
- Občina Sveta Ana; obcina@sv-ana.si
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Občina Sveta Ana
Sv. Ana v Slovenskih goricah 17 
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah 
obcina@sv-ana.si

Številka: 35016-21/2011/30–10922-04
Datum: 12. 3. 2020       

Zadeva: Dopolnilno prvo mnenje s področja razvoja poselitve na dopolnjeni 
osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Ana (OPN Sv. 
Ana)

Zveza: Vaš dopis št. 35051-02/2011 z dne 8. 1. 2020 (datum knjiženja 10. 1. 2020 -
vloga za dopolnilno prvo mnenje), 

Na podlagi drugega odstavka 47.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljnjem 
besedilu: ZPNačrt) in v povezavi z 2. odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) izdaja Ministrstvo za okolje in 
prostor naslednje negativno

DOPOLNILNO PRVO MNENJE
S PODROČJA RAZVOJA POSELITVE

K DOPOLNJENEMU OSNUTKU OPN SV. ANA

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je preverilo, ali je občina pri 
pripravi dopolnjenega osnutka OPN Sv. Ana upoštevala prvo mnenje s področja razvoja 
poselitve in ugotovilo, da ni bilo ustrezno upoštevano.
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OBRAZLOŽITEV:

1. Vloga občine
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10. 1. 2020 prejelo vlogo, ki jo je podala Občina Sveta 
Ana (dopis št. 35051-02/2011 z dne 8. 1. 2020), za izdajo dopolnilnega prvega mnenja s 
področja razvoja poselitve. Dopolnjeni Osnutek OPN Sv. Ana v digitalni obliki je bil priložen z 
namenom usklajevanja na tem področju in se ne objavi na spletnem strežniku. V analogni 
obliki je bil posredovan elaborat z obrazložitvami upoštevanja prvega mnenja ministrstva (v 
nadaljnjem besedilu: Obrazložitve) in dodatnimi obrazložitvami k načrtovanim prostorskim 
ureditvam. Dopolnjeni osnutek OPN je izdelalo podjetje ZUM d.o.o. Maribor (št. naloge 18050, 
december 2019), odgovorna prostorska načrtovalka je Vesna Polanc Marinič, univ. dipl. inž. 
arh., ZAPS A-0749. 

2. Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja s področja razvoja poselitve
K osnutku OPN je bilo podano prvo mnenje s področja razvoja poselitve št. 35016-
21/2011/24–10922-04 z dne 7. 6. 2019, v katerem je bilo ugotovljeno, da splošne smernice s 
področja razvoja poselitve niso bile upoštevane. Občina je v vlogi za pridobitev dopolnilnega 
prvega mnenja navedla, da gradivo dopolnjenega osnutka integrira vse spremembe, ki so 
posledica usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Priloženo strokovno gradivo ni 
novelirano (UN, strokovne podlage za poselitev), dodane pa so podrobnejše strokovne 
podlage za tri razvojna območja v krajini. Iz Obrazložitev je razviden način upoštevanja 
pripomb ministrstva v dopolnjenem osnutku, občina je podala pojasnila, dodatne obrazložitve 
in stališča, tudi glede opredelitve ureditvenih območij naselij (v nadaljnjem besedilu: UON) in 
območij za dolgoročni razvoj naselij (v nadaljnjem besedilu: ODRN), v skladu z določbami 
ZUreP-2, ki so vključene v dopolnjeni osnutek OPN. Na podlagi navedenega gradiva je 
ministrstvo v dopolnilnem mnenju preverilo, ali je občina v predloženem odloku ustrezno 
odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v prvem mnenju s področja razvoja poselitve. 

Pripombe ministrstva v prvem mnenju so bile podane k določenim členom osnutka OPN, v fazi 
dopolnjenega osnutka pa je prišlo do preštevilčenja členov, zato so v dopolnilnem mnenju za 
isto vsebino navedene številke členov iz dopolnjenega osnutka. Iz grafičnega dela 
dopolnjenega osnutka je razvidno, da je občina preštevilčila tudi oznake nekaterih EUP, 
povezave med oznakami pa niso jasne. Navedeno naj občina preveri, saj so se pripombe 
nosilcev urejanja prostora v prvih mnenjih lahko nanašale na konkretna območja, tudi v 
Obrazložitvah so mestoma oznake EUP iz osnutka, čeprav se nanašajo na spremenjene EUP 
iz dopolnjenega osnutka. 

Občina ni upoštevala predloga ministrstva, da se v OPN Sv. Ana ne vključuje novih 
sprememb, ki v objavljenem osnutku akta niso bile obravnavane. Čeprav v vlogi občine za 
podajo dopolnilnega mnenja to ni posebej omenjeno, so nove pobude razvidne iz gradiva 
dopolnjenega osnutka OPN. Ministrstvo jih je preverilo z vidika upoštevanja splošnih smernic s 
področja razvoja poselitve in sicer z navedbo konkretnih oznak (npr. A-18, 19; F-51,54, 55, 
56, 57, 58; G-56, 57, 58…), občino pa ponovno opozarja na pravilno postopanje. V kolikor 
občina meni, da so nove pobude smiselne in utemeljene, naj nosilce urejanja prostora seznani 
z novo verzijo osnutka OPN in ponovno pridobi njihova prva mnenja, sicer pa naj jih umakne.
Pri pripravi predloga OPN naj glede morebitnih pobud za vključitev dodatnih sprememb 
upošteva usmeritve ministrstva, podane v zaključku prvega mnenja.

2.1.    Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij
Občina je upoštevala pripombo iz prvega mnenja ministrstva in dopolnila strateško Karto 1, 
sicer pa so bile splošne smernice glede te vsebina upoštevane že v osnutku OPN.

2.2.    Razvoj naselij in razpršene poselitve
2.2.1. Ureditvena območja naselij
V dopolnjenem osnutku je občina deloma upoštevala pripombe ministrstva v zvezi z določitvijo 
ODRN in na strateški Karti IV izvzela ODRN v JZ delu naselja Sveta Ana ter v naseljih Zgornja 
Ročica in Ledinek, vztraja pa pri določitvi ODRN na dveh območjih v naselju Sveta Ana, 
čeprav po Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, razen poglavja Ukrepi za 
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izvajanje prostorske strategije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljnjem besedilu: SPRS) ne gre 
za naselje, pomembno za razvoj regije. S tem v zvezi je občina podala stališče, da naselje 
razvija svojo vlogo v smislu konkurenčnosti s sosednjimi občinskimi središči, kar ni jasno, saj 
so med njimi tudi naselja, ki se razvijajo kot središča višje ravni od lokalnega središča. 
Besedilo 31. in 98. člena odloka je v dopolnjenem osnutku popravljeno, vendar neustrezno:
- 31.(1) - Razvojne površine se lahko načrtuje kot zapolnitve v okviru notranjega razvoja, 

»zaokrožitve in širitve naselij na osnovi utemeljenih potreb na prostorsko najustreznejših 
lokacijah« pa v primeru opredeljenega ureditvenega območja naselja (v nadaljnjem 
besedilu: UON) niso v skladu z določbami 27. člena ZUreP-2 (le na površine ODRN).

- 31.(5) – Navedba: »Vmesne površine, ki ostajajo v primarni rabi, se fazno vključujejo v 
naselje«, ni v skladu z definicijo UON v 3. členu ZUreP-2 (niso namenjena graditvi 
objektov).

- 98. člen - Za kmetijska zemljišča, vključena v UON treh naselij, v izvedbenem delu akta 
manjkajo PIP (ni jasno, v kakšnem smislu so v funkciji poselitve).

V zvezi z zaselki, ki so tudi v dopolnjenem osnutku označeni kot razpršena poselitev, čeprav
matematično dosegajo kriterij za opredelitev UON, je občina podala stališče, da ob 
upoštevanju ohranjenosti značilne avtohtone poselitve ni utemeljeno določati novih naselij. Po 
uveljavitvi novega Pravilnika o OPN na podlagi ZUreP-2, ki je v pripravi, pa bo potrebno 
dosledno upoštevati predpisane kriterije za določitev UON. 

Ministrstvo ugotavlja, da prvo mnenje glede določitve UON in ODRN ni upoštevano, veljajo
že podane usmeritve. V zvezi ugotovitvami glede morebitnih območij sanacije razpršene 
gradnje, ki se vključijo v naselja, pa je občina upoštevala pripombe ministrstva s podajo 
pojasnila in dopolnitvijo odloka v 30. členu z navedbo, da na območju občine razpršena 
gradnja ni prisotna. 

2.2.2. Razvoj naselij
Občina je na pripombe glede notranjega razvoja naselij odgovorila z navedbo, da se 
upoštevajo, kar iz strateškega dela dopolnjenega osnutka OPN ni jasno razvidno. Karta IV je 
popravljena tako, da je območij kompleksov nezazidanih zemljišč manj kot v osnutku akta 
(brez pojasnila), v besedilu 31. člena odloka pa ni dopolnjen del, ki se nanaša na naselje 
Lokavec. Glede spremembe rabe v okviru notranjega razvoja je podano pojasnilo, glede 
morebitnih območij delne prenove pa tudi v gradivu dopolnjenega osnutka ni navedb. Občina 
naj preveri navedene ugotovitve in ustrezno dopolni gradivo.  

Občina je v zvezi s širitvami naselij pojasnila pojem »nadomeščanja« kot prerazporeditve 
stavbnih zemljišč in s tem povezanimi izvzemi iz stavbnih zemljišč. V Obrazložitvah je 
navedeno, da so v preglednici pobud za izvzeme dodane obrazložitve glede razloga 
sprememb v primarno rabo, ki pa so za območja naselij pomanjkljive. V skladu z že podano 
usmeritvijo v prvem mnenju naj občina dopolni gradivo s prostorsko utemeljitvijo tistih pobud 
za izvzeme iz stavbnih zemljišč v naseljih, ki so v neskladju z usmeritvami iz splošnih smernic 
s področja razvoja poselitve.

V zvezi načrtovanim razvojem posameznih naselij, kot izhaja iz dopolnjenega osnutka OPN, 
ministrstvo ugotavlja sledeče pomanjkljivosti, ki naj jih občina odpravi v nadaljevanju postopka: 
- Sveta Ana 
Občina je v Obrazložitvah navedla, da se pripombe glede notranjega razvoja naselja Sveta 
Ana upoštevajo, kar je razvidno le iz dopolnitve besedila strateškega dela odloka. Omenjeni 
so manjši kompleksi nezazidanih površin, ki na strateški karti niso označeni (v EUP SA-01, 
SA-05 na S in Z niso bili označena niti v osnutku, v EUP SA-05 V in SA-04 SZ so bili v 
osnutku označeni, v dopolnjenem osnutku umaknjeni). Kot je bilo ugotovljeno že v prvem 
mnenju, podrobnejši del UN ne obravnava območij notranjega razvoja, v izvedbenem delu 
zanje niso določene posebne EUP oz. podenote in podrobnejši PIP (za »EUP ob cesti« le 
opisani v Obrazložitvah), zato veljajo že podane usmeritve. 
V Obrazložitvah je podano pojasnilo, da občina vztraja pri večjih širitvah naselja, predlaganih v 
osnutku, kar je razvidno tudi iz tekstualnega dela akta, v grafičnem izvedbenem delu 
dopolnjenega osnutka pa sta izvzeti širitvi EUP SA-10 in SA-09. Slednja je bila predmet 
pripomb ministrstva glede fazne širitve naselja na SV, zato bi izvzem pomenil upoštevanje 
prvega mnenja. Občina naj navedeno preveri in uskladi odlok.
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V zvezi z načrtovano širitvijo v JV delu naselja je občina v Obrazložitvah podala dodatna 
pojasnila, iz katerih izhaja, da gre za razvojno primerno površino za širitev naselja v okviru 
zagotavljanja dolgoročnih potreb občinskega središča za njegov prostorski razvoj. Glede na 
to, da se naselju Sveta Ana ODRN ne more določiti, ministrstvo meni, da je predlagana širitev 
proti JV ustrezno utemeljena.  

Občina je v dopolnjenem osnutku predložila dve dodatni pobudi (A-18, 19) za manjši širitvi 
naselja Sveta Ana ob prostih površinah, kar ni jasno niti s funkcionalnega niti z morfološkega 
vidika, splošne smernice niso upoštevane (2.2.2.3). Občina naj navedeno preveri in uskladi 
odlok. Nove pobude za izvzeme iz stavbnih zemljišč so predlagane na robu naselja in niso v 
nasprotju s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve (G-56, 57, 58).

- Lokavec
Občina je v Obrazložitvah navedla, da se upoštevajo pripombe glede notranjega razvoja
naselja, kar je razvidno le iz manjših dopolnitev besedila izvedbenega dela (100. člen). 
Podano je pojasnilo v zvezi z določitvijo predvidenih OPPN, podrobnejši PIP za večja 
nepozidana območja, za katera  OPPN ni predviden, pa niso določeni. Občina naj dopolni 31. 
člen odloka z obrazložitvijo in opisom območij notranjega razvoja. Ministrstvo predlaga, da se 
OPPN določi za celotni nepozidani dislocirani del naselja in ne le za EUP L-15.  
- Zgornja Ročica 
Občina je v Obrazložitvah podala ustrezno pojasnilo glede predvidenega zmanjšanja 
obstoječih stavbnih zemljišč v osrednjem delu naselja in navedla, da se po ponovni proučitvi 
opusti načrtovana širitev naselja v EUP ZR-05, kar je razvidno le iz grafičnega izvedbenega 
dela, ne pa tudi iz besedila odloka. Izvzem bi pomenil upoštevanje prvega mnenja ministrstva, 
zato naj občina uskladi odlok. V primeru predvidene širitve naselja v EUP ZR-02 pa prvo 
mnenje ni upoštevano. V Obrazložitvah je navedeno, da je naselje upravičeno do 
zagotavljanja potrebnih razvojnih površin, da bi se mu »ohranjala funkcija oskrbnega 
središča«, kar ni jasno, saj se nahaja v neposredni bližini občinskega središča, v priloženih 
strokovnih podlagah in odloku je opredeljeno kot naselje v brez vloge in funkcije v omrežju 
naselij. Ministrstvo navedenega ne šteje za novo dejstvo, veljajo že podane usmeritve.
- Ledinek
Občina je v Obrazložitvi podala ustrezno pojasnilo glede širitve EUP LE-03 proti SV, ki 
predstavlja zapolnitev zajede in skrajno meja naselja v tem delu, širitev proti J pa zapolnitev 
do dostopne ceste, kar ni v nasprotju s splošnimi smernicami. Glede postopne zapolnitve 
kraka naselja ob državni cesti do lokalne ceste je pojasnilo ministrstva navedeno v točki 2.2.1. 
tega mnenja – gre namreč za površine v primarni rabi, ki so vključene v UON in po določbah 
ZUreP-2 niso namenjene graditvi objektov.

2.2.3. Razpršena poselitev
Okvirna območja in ohranjanje poselitve
Občina je upoštevala prvo mnenje ministrstva in dopolnila določbe strateškega dela odloka 
(35. člen), vendar pomanjkljivo glede ohranjanja poselitvenega vzorca in nejasno glede 
zagotavljanja arhitekturne prepoznavnosti (»pretežno« pomeni dopustne izjeme, ki niso 
opredeljene), kar naj se preveri in dopolni.

V dopolnjenem odloku je občina v zvezi z ohranjanjem poselitve upoštevala pripombo 
ministrstva in izvzela določbo glede odstopanj od oblike stavbnih zemljišč razpršene poselitve 
(103. člen), ugotovljene pa so še nekatere nejasnosti, ki naj jih občina odpravi v nadaljevanju 
postopka:
- 11. člen, 35.(2) – Glede navedbe »bolj enakovrednih pogojev bivanja in dela na domu« ter 

»dejavnosti za zagotavljanje ustreznega bivalnega standarda« ministrstvo ponovno 
poudarja, da gre za ohranjanje poselitve kot dejavnika za ohranjanje kulturne krajine, 
primarno je treba varovati naravno krajino in kmetijsko dejavnosti. Usmeritve za 
zagotavljanje primerne opremljenosti stanovanjskih območij z različnimi dejavnostmi veljajo 
za naselja.  

- 57.(7)(10)A – Navedba »drugih« dopustnih dejavnosti ni jasna; veljajo že podane 
usmeritve.

Občina je v Obrazložitvah podala pojasnilo, da na območju občine ni izkazanih potreb za nove 
posamične vinogradniške objekte v odprtem prostoru, sicer pa bo pobude za zagotavljanje 
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pogojev za potrebe kmetijskih dejavnosti vključila v dopolnjeni osnutek po uskladitvi na 
področju kmetijstva. 

Na pripombo ministrstva glede ohranjanja obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč razpršene 
poselitve je občina v Obrazložitvah odgovorila, da so namenjena za pozidavo kmetijskih 
gospodarstev ali za namen funkcionalnih zaokrožitev obstoječih gradenj za dejavnosti, ki so 
dopustne z odlokom. Usmeritev ministrstva, naj se ta zemljišča ali umakne ali ustrezno 
redefinira, ni upoštevana, saj ni iz grafičnega dela dopolnjenega osnutka dodatno izvzeto  
nobeno obstoječe območje s PNRP A, občina tudi ni določila posebnih PIP za manjše 
nepozidane enote v odprtem prostoru oziroma za večje nepozidane dele EUP s PNRP A. 
Ministrstvo ponovno opozarja, da v skladu z določbami ZPNačrt širitev stanovanjske gradnje 
zunaj območij naselij ni dopustna (44. člen). Glede na določbe 45. člena ZPNačrt je 
načrtovanje novih posegov v prostor zunaj območij naselij možno le, če se s tem ohranja 
prepoznavne značilnosti prostora (npr. stanovanjska gradnja za potrebe kmetijskih 
gospodarstev). Občina naj upošteva že podane usmeritve, tudi za primer načrtovanja nove 
kmetije.

V zvezi z opredelitvijo novih stavbnih zemljišč na območju razpršene poselitve je občina v 
Obrazložitvah podala pojasnila glede upoštevanja pripomb ministrstva v dopolnjenem osnutku:
- Novo stavbno zemljišče s PNRP A: V Obrazložitvah je navedeno nedokončano pojasnilo 

glede stanovanjske gradnje za potrebe kmetij. Iz grafičnega dela je občina izvzela območji 
EUP OP-156 in OP-382, kar bi pomenilo upoštevanje mnenja ministrstva, a je slednja 
pobuda vključena v dodatne obrazložitve. Občina ni upoštevala mnenja ministrstva glede 
EUP OP-385 - »uskladitev« nepozidanega zemljišča ni jasna. Navedeno velja tudi za novo 
pobudo F-56 - EUP OP-405 s PNRP A je vrisana v dopolnjeni osnutek, iz gradiva pa objekt 
ni razviden. 

- »Preoblikovanje«: Občina je glede prestavitve celotnega nepozidanega zemljišča 
razpršene poselitve EUP OP-25 podala pojasnilo, da gre za ohranjanje vzpostavljenega 
poselitvenega vzorca, dodatna obrazložitev pa ni razvidna. Splošne smernice s področja 
razvoja poselitve niso upoštevane, saj obstoječa gradnja ne obstaja, torej se ne ohranja.  

- Nejasne širitve:
- Občina je podala dodatno obrazložitev širitve EUP OP-90 kot zaokrožitve »posamične 

poselitve«, s čimer naj bi se ohranjala poseljenost podeželja in posledično vzdrževanje 
kulturne krajine. Namen načrtovane gradnje z navezavo na kmetijsko dejavnost ni jasen 
tudi v nekaterih drugih primerih (npr. EUP OP-346, 364, novi pobudi F-54, 55…), 
splošne smernice niso upoštevane. Glede na nekatere obrazložitve pobud ministrstvo 
pojasnjuje, da se v postopku priprave predmetnega OPN ne opredelijo območja 
stavbnih zemljišč na posamični poselitvi v skladu z določbami ZUreP-2, pogoji za njeno 
ohranjanje niso enaki pogojem za ohranjanje razpršene poselitve. Občina naj upošteva 
predpise, ki se nanašajo na ohranjanje razpršene poselitve kot izhaja iz ZPNačrt.

- V primeru načrtovane širitve EUP OP-203 je prvo mnenje ministrstva upoštevano, 
pobuda je izvzeta.

- Občina je v Obrazložitvah podala svoje stališče glede vzdrževanja kulturne krajine. 
Ministrstvo ponovno poudarja, naj občina pri tem upošteva usmeritve iz splošnih 
smernic, po katerih je na območjih razpršene poselitve treba razvoj poselitve usmerjati v 
prenovo in nadomeščanje dotrajanih objektov ter gradnjo objektov, ki so povezani z 
varovanjem narave in vzdrževanjem kmetijske proizvodnje in gozdarstva. 

- V zvezi s predlaganima širitvama EUP OP-263 za turistično dejavnost je občina 
upoštevala usmeritve ministrstva in območju določila svojo EUP TO-03, PNRP BT in 
podrobnejše PIP.

Razpršena gradnja 
Občina je upoštevala pripombe iz prvega mnenja v zvezi z obravnavo pojava razpršene 
gradnje in v odloku (30. člen) jasno navedla, da na območju občine ni prisotna, omembe 
legalno zgrajenih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih pa izbrisala iz besedila.

2.3.    Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora
2.3.1. Naselja
Občina je upoštevala prvo mnenje in podala pojasnilo glede oblikovanja objektov po 
avtohtonih vzorcih v naseljih Sveta Ana, Lokavec in Ledinek, določila glede oblikovanja 
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objektov so vključena tudi v podrobnejše PIP za območja za turizem. V 33. členu so 
dopolnjene usmeritve v zvezi z zelenim sistemom naselij Sveta Ana in Lokavec, strateška 
Karta IV je ustrezno dopolnjena z oznakami zelenih ločitvenih pasov med naselji oziroma 
njihovimi deli.

Občina je v zvezi z ugotovljenimi pomanjkljivostmi glede ohranjanja prepoznavnih značilnosti 
naselij upoštevala prvo mnenje s podajo sledečih pojasnil: 
- Občinsko središče
Možnosti za izvedbo usmeritev iz UN je pojasnjena preko določb splošnih PIP (npr. poteze 
zasaditev), nekatere usmeritve pa naj bi se dosegale s postopnim razvojem naselja (npr. 
vzpostavljanje čitljivih robov). Glede na to, da naselju ODRN ni mogoče določiti, naj občina 
dopolni odlok v 100. členu z usmeritvijo za formiranje Z roba načrtovanih prostorskih ureditev 
v EUP SA-11.   
- Lokavec
Za odločitev glede različnega oblikovanja na nekaterih nepozidanih območjih notranjega 
razvoja so podani razlogi tudi s prostorskega vidika - gre za naselje s funkcijo oskrbnega
središča, obstoječa gradnja ne predstavlja reprezentativnega avtohtonega vzorca stavbarstva. 
- Izvzemi
Občina je podala pojasnilo, da se zaradi predlaganih izvzemov stavbnih zemljišč bistveno ne 
spremeni podoba naselij, pogojeni so npr. s kmetijsko proizvodnjo, z reliefnimi značilnostmi, 
možnostjo zraščanja naselij, neznačilno vizualno izpostavljenostjo. Glede na to so nekateri 
izvzemi, za katere je ministrstvo ugotovilo neskladje s splošnimi smernicami, utemeljeni, za 
sledeče pa naj občina dopolni pojasnila:
Zg. Ročica – V Obrazložitvah je podana konkretna utemeljitev za enega od izvzemov, vendar 
brez oznake območja, za ostale obrazložitev s prostorskega vidika manjka. 
Zg. Bačkova – Obrazložitev ni podana.

Občina naj preveri in dopolni odlok tudi v zvezi z razvojnimi območji naselij za stanovanjsko 
gradnjo. Zaradi vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti naselij in krajine se v
izvedbenem delu (podrobnejši PIP, usmeritve za OPPN) za posamezna območja jasno 
določijo omejitve glede dopustnih tipologij stanovanjskih objektov (npr. večstanovanjska 
gradnja), glede na to, ali gre za glavno identifikacijsko os urbanega naselja ali za katero od 
priključnih slemen, oziroma za nepozidan dislocirani del podeželskega naselja.

2.3.2. Razpršena poselitev
Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja v zvezi z ohranjanjem prepoznavnih značilnosti 
prostora na območjih razpršene poselitve so navedene v točki 2.2.3. tega mnenja.

2.3.3. Krajina 
Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja v zvezi z ohranjanjem prepoznavnih značilnosti 
prostora na območjih prostorskih ureditev v krajini so navedene v točki 2.4.2. tega mnenja.

2.4.    Razmestitev dejavnosti v prostoru
2.4.1. Naselja
Občina je upoštevala prvo mnenje s pojasnili in dopolnitvami odloka:
- Usmeritve v 32. in 64. členu odloka, v zvezi s kmetijsko dejavnostjo v naseljih, so ustrezno 

dopolnjene.
- V 57. členu odloka so dodani PIP za PNRP BT, IK in PO.
- Glede na navedbe v Obrazložitvah ministrstvo pojasnjuje pripombo v prvem mnenju, v 

zvezi z naborom dejavnosti po PNRP: Osnovne dejavnosti se povzamejo po definiciji 
posamezne PNRP (v odloku npr. za ZS manjka navedba, da gre za športne dejavnosti »na 
prostem«, v BT »nastanitev«). S PIP se v skladu s pretežno namensko rabo določi tudi 
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti in ob tem obvezne deleže posamezne dejavnosti 
(lahko se jih navede kot »spremljajoče« ali »dopolnilne«; IK - predelava ne sodi v kmetijsko 
proizvodnjo). Gre za določitev konkretnih dejavnosti, le navedba »druge dopustne
dejavnosti« ni ustrezna (npr. v primeru PNRP A, ZS). Občina naj navedeno preveri in 
dopolni odlok. 

- V Obrazložitvah je podano pojasnilo glede upoštevanja pripombe v zvezi z določitvijo 
deležev »spremljajočih« dejavnosti in glede zagotavljanja pretežnosti PNRP v EUP, 
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določba glede sprememb namembnosti večjih objektov v stanovanjske pa je iz odloka 
umaknjena.

2.4.2. Krajina 
Občina je upoštevala pripombe iz prvega mnenja in v Obrazložitvah podala pojasnilo glede 
prikaza območij za zaščito in reševanje, v zvezi z obstoječimi in načrtovanimi prostorskimi 
ureditvami v krajini pa dopolnila strateško Karto V. in besedilo odloka v 37. členu, pojem 
»drugo ureditveno območje« je umaknjen. 

V zvezi s posameznimi prostorskimi ureditvami v krajini je občina upoštevala prvo mnenje na 
sledeči način: 
- Območja okoljske infrastrukture
Občina je preverila ugotovljena neskladja glede ravnanja z odpadnimi vodami, popravila 
besedilo 24. člena in dopolnila strateško Karto II.1. z vrisom ČN S od naselja Sveta Ana.
- Turistično rekreacijski center - kamp (TO Lokavec)
Občina je popravila strateške karte v zvezi s prikazom turističnih območij v krajini. Besedilo 
odloka je dopolnjeno v 37. (usmeritve za razvoj v krajini) in 57. členu (PIP za PNRP BT). V 
Obrazložitvah je navedeno, da so dopolnjeni tudi podrobnejši PIP za EUP TO-2, kar iz 97. 
člena odloka ni razvidno, npr. glede ohranjanja prepoznavnosti območja, občina je le 
pojasnila, da prostorska ureditev ne bo vplivala na vidno razvrednotenje prostora. Občina naj 
dopolni podrobnejše PIP (vrste objektov kot izhaja iz strokovne podlage, velikost, materiali, 
zunanje ureditve…). 
- Športno rekreacijsko območje – motokros (ŠRC Korunič)
Občina se je odločila, da ŠRC Korunič opusti.
- Turistično območje – glamping (TO Žice 1 - Perko)
Občina je v Obrazložitvah pojasnila, da gre za širitev obstoječega gostinsko-turističnega 
območja. V izvedbenem delu odloka (97. člen) so za EUP TO-1 določeni podrobnejši PIP, ki 
naj jih občina dopolni v skladu z že podanimi usmeritvami glede ohranjanja prepoznavnih 
značilnosti prostora.
- Turistično območje – parkirišče za kamperje (TO Žice 2 - Bolšec)
Kot je ugotovljeno v točki 2.2.3 tega mnenja, je občina upoštevala pripombe ministrstva v 
prvem mnenju in načrtovano širitev območja razpršene poselitve opredelila z EUP TO-03, 
PNRP BT in podrobnejšimi PIP. Iz obrazložitve izhaja, da gre za širitev obstoječe turistične 
dejavnosti, zato ni jasna opredelitev turističnega območja le v obsegu širitev, kar naj občina 
preveri. V skladu z obrazložitvami naj dopolni tudi podrobnejše PIP, saj iz odloka ni razvidno, 
da gre za načrtovano parkirišče za kamperje s spremljajočimi objekti in ureditvami.
- Gospodarska cona Žice (GC Žice)
Občina je dopolnila besedilo usmeritev za razvoj v krajini in strateške karte. Širitev cone na 
drugo stran ceste je opustila, vendar le v izvedbenem delu, na teh površinah se razvojne 
površine zagotavljajo dolgoročno. Pri tem mnenje ministrstva ni upoštevano.

Občina je v dopolnjenem osnutku OPN predlagala tudi novi prostorski ureditvi v krajini
(pobude F-51, 57, 58), za kateri je predložila podrobnejše obrazložitve. Območji sta omenjeni
v usmeritvah za razvoj v krajini in prikazani na strateških kartah. Ugotovitve glede upoštevanja 
splošnih smernic: 
- Turistično območje – zdravstveni turizem (TO Dražen vrh - Mohanji Ashram)
V izvedbenem delu odloka je določena EUP TO-04, ki poleg spremembe in povečanja 
območja PNRP A v BT obsega še večje kmetijske in gozdne površine. V podrobnejših PIP ni 
označeno, na katero PNRP se nanašajo, navedene so dejavnosti in objekti, ki so dopustni 
»poleg določenih s splošnimi PIP«. Ministrstvo ugotavlja, da opredelitve v odloku niso v skladu 
s priloženim strokovnim gradivom, ki predvideva objekte tudi na območju kmetijskih zemljišč, 
njihov namen pa je natančno določen. Razvojna območja v krajini se praviloma določijo za 
posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire, kar v konkretnem primeru ni razvidno, 
gradnja objektov pa je dopustna le na opremljenih stavbnih zemljiščih. Načrtovanje prostorskih 
ureditev zunaj območij naselij, ki neposredno služijo turistični dejavnosti, sicer ni v nasprotju z 
določbami 44. člena ZPNačrt, zato naj občina v primeru nadaljnje obravnave pobude F-57
dopolni gradivo in odlok, ob upoštevanju usmeritev iz splošnih smernic (zlasti 2.2.4., 2.3.3). 
- Turistično območje – vinogradniški turizem (TO Krivi vrh - Hafner)
V izvedbenem delu odloka je določena EUP TO-05, ki poleg novo opredeljene  PNRP BT 
vključuje tudi površine obstoječe razpršene poselitve in kmetijska zemljišča. PNRP in 
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podrobnejši PIP niso povsem v skladu s priloženim strokovnim gradivom, saj za območje golf 
igrišča ni določena ustrezna PNRP (ZS). Načrtovanje prostorskih ureditev, ki neposredno 
služijo dopolnilni turistični dejavnosti na kmetiji, ni v nasprotju z določbami 44. člena ZPNačrt, 
zato naj občina v zvezi s pobudama F-51 in F-58 preveri gradivo in ob upoštevanju splošnih 
smernic (2.2.4., 2.3.3) ustrezno dopolni odlok. 

2.5.    Območja namenske rabe prostora
Občina je v Obrazložitvah pojasnila način upoštevanja prvega mnenja. Ministrstvo s tem v 
zvezi ugotavlja sledeče:
- 40. člen – Pripomba se ni nanašala na navedbe glede legalno zgrajenih objektov, pač pa 

na ohranitev obstoječih stavbnih zemljišč (nepozidane enote oz. večja območja s PNRP A 
naj občina ali redefinira ali umakne). Usmeritev v dopolnjenem osnutku je enaka kot v 
osnutku, občina naj jo popravi v skladu z navedbami v točki 2.2.3. tega mnenja.

- 41.(2) – Občina je izbrisala nejasno določbo.
- 55.(1) - Dopolnitev splošnih PIP za območja predvidenih OPPN ni ustrezna. Občina naj 

popravi besedilo tako, da bo jasno, da gradnja novih objektov ne bo onemogočila izvedbe 
OPPN, npr. z možnostjo začasne postavitve pomožnih objektov.

- 55.(5) - Besedilo je v neskladju z določbami člena 2.(3) Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 99/2007; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OPPN), zato naj ga občina izvzame. 

Za pripombe v zvezi s PIP glede namembnosti je v Obrazložitvah navedeno, da se delno 
upoštevajo: 
- PNRP CU – Občina je podala pojasnilo.
- PNRP BT – Dodani so splošni PIP. 
- PNRP IG, O - Občina je iz splošnih PIP za PNRP IG in O izvzela navedbo odlagališča 

odpadkov (zbirnega centra) oziroma objektov za ravnanje z odpadki, v členu 14.(5) 
dodatno navedla, da na območju občine ni odlagališča in pojasnila, da lokacije zbirnega 
mesta v odloku niso opredeljene. 

- PNRP PC - Občina je izvzela navedbo dopustnih objektov, ki ne sodijo na 
površine cest, ohranila pa določbe glede velikosti stavb in gradbene parcele, kar ni jasno.

- PNRP K1/K2 - Občina je izvzela navedbo malih vetrnih elektrarn.

V zvezi s pripombo ministrstva, glede nabora pomožnih objektov, občina v Obrazložitvah ni 
podala pojasnila, pač pa je v besedilo odloka dodala nov 63. člen s splošnimi PIP za gradnjo 
pomožnih objektov in navedbo vrst pomožnih objektov ter Prilogo 1 s preglednico dopustnih 
pomožnih objektov po PNRP (le za stavbna zemljišča) in skupnimi določbami za pomožne 
objekte. Da gre za površine stavbnih zemljišč, je razvidno le iz prvega odstavka tega člena. 
Ministrstvo predlaga, da se to navede v naslov člena, saj bi bile sicer nekatere določbe v 
nasprotju s predpisi s področja prostorskega načrtovanja (npr. nameščanje proizvodnih naprav 
na sončno energijo na pomožne kmetijsko-gozdarske objekte na kmetijskih zemljiščih). Nabor 
pomožnih objektov je v besedilu odloka in v prilogi skoraj enak, tudi skupne določbe se 
pretežno ponovijo, v nekaterih primerih so razširjene v besedilu odloka, v drugih v prilogi.   
Ministrstvo predlaga, da občina navedeno preveri, poenoti določbe in se, v izogib podvajanju 
vsebin, odloči za ustrezno razvrstitev besedila v odlok oziroma v prilogo. 

Občina je v Obrazložitvah pojasnila način upoštevanja pripombe ministrstva glede dopustne 
izrabe prostora, v odloku pa je popravila FZ za EP na PNRP SS in A.

Prehodne in končne določbe
Kljub drugačni obrazložitvi občina ni upoštevala prvega mnenja ministrstva in iz besedila 
odloka v dopolnjenem osnutku ni izvzela vseh določb v 103. (le glede PNRP A) in 104. členu. 
Kot že zgoraj navedeno, odstopanja od PIP, določenih v OPN, z izdelavo OPPN, ni v skladu z 
določbami Pravilnika o OPPN. V zvezi z »izjemami za obstoječe objekte« naj občina upošteva 
že podane usmeritve.

2.7.   Ostalo
Občina je upoštevala prvo mnenje in odpravila »ostale« ugotovljene pomanjkljivosti (razen 
naslova »ureditvena« območja naselij) oziroma podala pojasnilo glede načina upoštevanja 
mnenja v dopolnjenem osnutku.
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3.       Zaključek
Glede na navedene ugotovitve o upoštevanju splošnih smernic je dopolnilno prvo mnenje s 
področja razvoja poselitve k dopolnjenemu osnutku OPN Sv. Ana negativno. 

Ministrstvo občino poziva, da pri pripravi predloga OPN Sv. Ana upošteva to in druga mnenja 
nosilcev urejanja prostora oziroma veljavno zakonodajo ter vsebino dopolnjenega osnutka 
ponovno preveri in odpravi vse navedene ter morebitne druge pomanjkljivosti, ki nimajo 
podlage v veljavnih predpisih ali so v nasprotju z njimi in na katere ni bilo posebej opozorjeno.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Brigita Pernuš Gantar
sekretarka

Barbara Radovan
generalna direktorica Direktorata za 
prostor, graditev in stanovanja

Poslati elektronsko:
- Občina Sveta Ana; obcina@sv-ana.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Občina Sveta Ana
Sv. Ana v Slovenskih goricah 17 
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah 
obcina@sv-ana.si

Številka: 35016-21/2011/30–10922-04
Datum: 12. 3. 2020       

Zadeva: Dopolnilno prvo mnenje s področja razvoja poselitve na dopolnjeni 
osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Ana (OPN Sv. 
Ana)

Zveza: Vaš dopis št. 35051-02/2011 z dne 8. 1. 2020 (datum knjiženja 10. 1. 2020 -
vloga za dopolnilno prvo mnenje), 

Na podlagi drugega odstavka 47.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljnjem 
besedilu: ZPNačrt) in v povezavi z 2. odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) izdaja Ministrstvo za okolje in 
prostor naslednje negativno

DOPOLNILNO PRVO MNENJE
S PODROČJA RAZVOJA POSELITVE

K DOPOLNJENEMU OSNUTKU OPN SV. ANA

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je preverilo, ali je občina pri 
pripravi dopolnjenega osnutka OPN Sv. Ana upoštevala prvo mnenje s področja razvoja 
poselitve in ugotovilo, da ni bilo ustrezno upoštevano.
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OBRAZLOŽITEV:

1. Vloga občine
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10. 1. 2020 prejelo vlogo, ki jo je podala Občina Sveta 
Ana (dopis št. 35051-02/2011 z dne 8. 1. 2020), za izdajo dopolnilnega prvega mnenja s 
področja razvoja poselitve. Dopolnjeni Osnutek OPN Sv. Ana v digitalni obliki je bil priložen z 
namenom usklajevanja na tem področju in se ne objavi na spletnem strežniku. V analogni 
obliki je bil posredovan elaborat z obrazložitvami upoštevanja prvega mnenja ministrstva (v 
nadaljnjem besedilu: Obrazložitve) in dodatnimi obrazložitvami k načrtovanim prostorskim 
ureditvam. Dopolnjeni osnutek OPN je izdelalo podjetje ZUM d.o.o. Maribor (št. naloge 18050, 
december 2019), odgovorna prostorska načrtovalka je Vesna Polanc Marinič, univ. dipl. inž. 
arh., ZAPS A-0749. 

2. Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja s področja razvoja poselitve
K osnutku OPN je bilo podano prvo mnenje s področja razvoja poselitve št. 35016-
21/2011/24–10922-04 z dne 7. 6. 2019, v katerem je bilo ugotovljeno, da splošne smernice s 
področja razvoja poselitve niso bile upoštevane. Občina je v vlogi za pridobitev dopolnilnega 
prvega mnenja navedla, da gradivo dopolnjenega osnutka integrira vse spremembe, ki so 
posledica usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Priloženo strokovno gradivo ni 
novelirano (UN, strokovne podlage za poselitev), dodane pa so podrobnejše strokovne 
podlage za tri razvojna območja v krajini. Iz Obrazložitev je razviden način upoštevanja 
pripomb ministrstva v dopolnjenem osnutku, občina je podala pojasnila, dodatne obrazložitve 
in stališča, tudi glede opredelitve ureditvenih območij naselij (v nadaljnjem besedilu: UON) in 
območij za dolgoročni razvoj naselij (v nadaljnjem besedilu: ODRN), v skladu z določbami 
ZUreP-2, ki so vključene v dopolnjeni osnutek OPN. Na podlagi navedenega gradiva je 
ministrstvo v dopolnilnem mnenju preverilo, ali je občina v predloženem odloku ustrezno 
odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v prvem mnenju s področja razvoja poselitve. 

Pripombe ministrstva v prvem mnenju so bile podane k določenim členom osnutka OPN, v fazi 
dopolnjenega osnutka pa je prišlo do preštevilčenja členov, zato so v dopolnilnem mnenju za 
isto vsebino navedene številke členov iz dopolnjenega osnutka. Iz grafičnega dela 
dopolnjenega osnutka je razvidno, da je občina preštevilčila tudi oznake nekaterih EUP, 
povezave med oznakami pa niso jasne. Navedeno naj občina preveri, saj so se pripombe 
nosilcev urejanja prostora v prvih mnenjih lahko nanašale na konkretna območja, tudi v 
Obrazložitvah so mestoma oznake EUP iz osnutka, čeprav se nanašajo na spremenjene EUP 
iz dopolnjenega osnutka. 

Občina ni upoštevala predloga ministrstva, da se v OPN Sv. Ana ne vključuje novih 
sprememb, ki v objavljenem osnutku akta niso bile obravnavane. Čeprav v vlogi občine za 
podajo dopolnilnega mnenja to ni posebej omenjeno, so nove pobude razvidne iz gradiva 
dopolnjenega osnutka OPN. Ministrstvo jih je preverilo z vidika upoštevanja splošnih smernic s 
področja razvoja poselitve in sicer z navedbo konkretnih oznak (npr. A-18, 19; F-51,54, 55, 
56, 57, 58; G-56, 57, 58…), občino pa ponovno opozarja na pravilno postopanje. V kolikor 
občina meni, da so nove pobude smiselne in utemeljene, naj nosilce urejanja prostora seznani 
z novo verzijo osnutka OPN in ponovno pridobi njihova prva mnenja, sicer pa naj jih umakne.
Pri pripravi predloga OPN naj glede morebitnih pobud za vključitev dodatnih sprememb 
upošteva usmeritve ministrstva, podane v zaključku prvega mnenja.

2.1.    Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij
Občina je upoštevala pripombo iz prvega mnenja ministrstva in dopolnila strateško Karto 1, 
sicer pa so bile splošne smernice glede te vsebina upoštevane že v osnutku OPN.

2.2.    Razvoj naselij in razpršene poselitve
2.2.1. Ureditvena območja naselij
V dopolnjenem osnutku je občina deloma upoštevala pripombe ministrstva v zvezi z določitvijo 
ODRN in na strateški Karti IV izvzela ODRN v JZ delu naselja Sveta Ana ter v naseljih Zgornja 
Ročica in Ledinek, vztraja pa pri določitvi ODRN na dveh območjih v naselju Sveta Ana, 
čeprav po Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, razen poglavja Ukrepi za 
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izvajanje prostorske strategije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljnjem besedilu: SPRS) ne gre 
za naselje, pomembno za razvoj regije. S tem v zvezi je občina podala stališče, da naselje 
razvija svojo vlogo v smislu konkurenčnosti s sosednjimi občinskimi središči, kar ni jasno, saj 
so med njimi tudi naselja, ki se razvijajo kot središča višje ravni od lokalnega središča. 
Besedilo 31. in 98. člena odloka je v dopolnjenem osnutku popravljeno, vendar neustrezno:
- 31.(1) - Razvojne površine se lahko načrtuje kot zapolnitve v okviru notranjega razvoja, 

»zaokrožitve in širitve naselij na osnovi utemeljenih potreb na prostorsko najustreznejših 
lokacijah« pa v primeru opredeljenega ureditvenega območja naselja (v nadaljnjem 
besedilu: UON) niso v skladu z določbami 27. člena ZUreP-2 (le na površine ODRN).

- 31.(5) – Navedba: »Vmesne površine, ki ostajajo v primarni rabi, se fazno vključujejo v 
naselje«, ni v skladu z definicijo UON v 3. členu ZUreP-2 (niso namenjena graditvi 
objektov).

- 98. člen - Za kmetijska zemljišča, vključena v UON treh naselij, v izvedbenem delu akta 
manjkajo PIP (ni jasno, v kakšnem smislu so v funkciji poselitve).

V zvezi z zaselki, ki so tudi v dopolnjenem osnutku označeni kot razpršena poselitev, čeprav
matematično dosegajo kriterij za opredelitev UON, je občina podala stališče, da ob 
upoštevanju ohranjenosti značilne avtohtone poselitve ni utemeljeno določati novih naselij. Po 
uveljavitvi novega Pravilnika o OPN na podlagi ZUreP-2, ki je v pripravi, pa bo potrebno 
dosledno upoštevati predpisane kriterije za določitev UON. 

Ministrstvo ugotavlja, da prvo mnenje glede določitve UON in ODRN ni upoštevano, veljajo
že podane usmeritve. V zvezi ugotovitvami glede morebitnih območij sanacije razpršene 
gradnje, ki se vključijo v naselja, pa je občina upoštevala pripombe ministrstva s podajo 
pojasnila in dopolnitvijo odloka v 30. členu z navedbo, da na območju občine razpršena 
gradnja ni prisotna. 

2.2.2. Razvoj naselij
Občina je na pripombe glede notranjega razvoja naselij odgovorila z navedbo, da se 
upoštevajo, kar iz strateškega dela dopolnjenega osnutka OPN ni jasno razvidno. Karta IV je 
popravljena tako, da je območij kompleksov nezazidanih zemljišč manj kot v osnutku akta 
(brez pojasnila), v besedilu 31. člena odloka pa ni dopolnjen del, ki se nanaša na naselje 
Lokavec. Glede spremembe rabe v okviru notranjega razvoja je podano pojasnilo, glede 
morebitnih območij delne prenove pa tudi v gradivu dopolnjenega osnutka ni navedb. Občina 
naj preveri navedene ugotovitve in ustrezno dopolni gradivo.  

Občina je v zvezi s širitvami naselij pojasnila pojem »nadomeščanja« kot prerazporeditve 
stavbnih zemljišč in s tem povezanimi izvzemi iz stavbnih zemljišč. V Obrazložitvah je 
navedeno, da so v preglednici pobud za izvzeme dodane obrazložitve glede razloga 
sprememb v primarno rabo, ki pa so za območja naselij pomanjkljive. V skladu z že podano 
usmeritvijo v prvem mnenju naj občina dopolni gradivo s prostorsko utemeljitvijo tistih pobud 
za izvzeme iz stavbnih zemljišč v naseljih, ki so v neskladju z usmeritvami iz splošnih smernic 
s področja razvoja poselitve.

V zvezi načrtovanim razvojem posameznih naselij, kot izhaja iz dopolnjenega osnutka OPN, 
ministrstvo ugotavlja sledeče pomanjkljivosti, ki naj jih občina odpravi v nadaljevanju postopka: 
- Sveta Ana 
Občina je v Obrazložitvah navedla, da se pripombe glede notranjega razvoja naselja Sveta 
Ana upoštevajo, kar je razvidno le iz dopolnitve besedila strateškega dela odloka. Omenjeni 
so manjši kompleksi nezazidanih površin, ki na strateški karti niso označeni (v EUP SA-01, 
SA-05 na S in Z niso bili označena niti v osnutku, v EUP SA-05 V in SA-04 SZ so bili v 
osnutku označeni, v dopolnjenem osnutku umaknjeni). Kot je bilo ugotovljeno že v prvem 
mnenju, podrobnejši del UN ne obravnava območij notranjega razvoja, v izvedbenem delu 
zanje niso določene posebne EUP oz. podenote in podrobnejši PIP (za »EUP ob cesti« le 
opisani v Obrazložitvah), zato veljajo že podane usmeritve. 
V Obrazložitvah je podano pojasnilo, da občina vztraja pri večjih širitvah naselja, predlaganih v 
osnutku, kar je razvidno tudi iz tekstualnega dela akta, v grafičnem izvedbenem delu 
dopolnjenega osnutka pa sta izvzeti širitvi EUP SA-10 in SA-09. Slednja je bila predmet 
pripomb ministrstva glede fazne širitve naselja na SV, zato bi izvzem pomenil upoštevanje 
prvega mnenja. Občina naj navedeno preveri in uskladi odlok.
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V zvezi z načrtovano širitvijo v JV delu naselja je občina v Obrazložitvah podala dodatna 
pojasnila, iz katerih izhaja, da gre za razvojno primerno površino za širitev naselja v okviru 
zagotavljanja dolgoročnih potreb občinskega središča za njegov prostorski razvoj. Glede na 
to, da se naselju Sveta Ana ODRN ne more določiti, ministrstvo meni, da je predlagana širitev 
proti JV ustrezno utemeljena.  

Občina je v dopolnjenem osnutku predložila dve dodatni pobudi (A-18, 19) za manjši širitvi 
naselja Sveta Ana ob prostih površinah, kar ni jasno niti s funkcionalnega niti z morfološkega 
vidika, splošne smernice niso upoštevane (2.2.2.3). Občina naj navedeno preveri in uskladi 
odlok. Nove pobude za izvzeme iz stavbnih zemljišč so predlagane na robu naselja in niso v 
nasprotju s splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve (G-56, 57, 58).

- Lokavec
Občina je v Obrazložitvah navedla, da se upoštevajo pripombe glede notranjega razvoja
naselja, kar je razvidno le iz manjših dopolnitev besedila izvedbenega dela (100. člen). 
Podano je pojasnilo v zvezi z določitvijo predvidenih OPPN, podrobnejši PIP za večja 
nepozidana območja, za katera  OPPN ni predviden, pa niso določeni. Občina naj dopolni 31. 
člen odloka z obrazložitvijo in opisom območij notranjega razvoja. Ministrstvo predlaga, da se 
OPPN določi za celotni nepozidani dislocirani del naselja in ne le za EUP L-15.  
- Zgornja Ročica 
Občina je v Obrazložitvah podala ustrezno pojasnilo glede predvidenega zmanjšanja 
obstoječih stavbnih zemljišč v osrednjem delu naselja in navedla, da se po ponovni proučitvi 
opusti načrtovana širitev naselja v EUP ZR-05, kar je razvidno le iz grafičnega izvedbenega 
dela, ne pa tudi iz besedila odloka. Izvzem bi pomenil upoštevanje prvega mnenja ministrstva, 
zato naj občina uskladi odlok. V primeru predvidene širitve naselja v EUP ZR-02 pa prvo 
mnenje ni upoštevano. V Obrazložitvah je navedeno, da je naselje upravičeno do 
zagotavljanja potrebnih razvojnih površin, da bi se mu »ohranjala funkcija oskrbnega 
središča«, kar ni jasno, saj se nahaja v neposredni bližini občinskega središča, v priloženih 
strokovnih podlagah in odloku je opredeljeno kot naselje v brez vloge in funkcije v omrežju 
naselij. Ministrstvo navedenega ne šteje za novo dejstvo, veljajo že podane usmeritve.
- Ledinek
Občina je v Obrazložitvi podala ustrezno pojasnilo glede širitve EUP LE-03 proti SV, ki 
predstavlja zapolnitev zajede in skrajno meja naselja v tem delu, širitev proti J pa zapolnitev 
do dostopne ceste, kar ni v nasprotju s splošnimi smernicami. Glede postopne zapolnitve 
kraka naselja ob državni cesti do lokalne ceste je pojasnilo ministrstva navedeno v točki 2.2.1. 
tega mnenja – gre namreč za površine v primarni rabi, ki so vključene v UON in po določbah 
ZUreP-2 niso namenjene graditvi objektov.

2.2.3. Razpršena poselitev
Okvirna območja in ohranjanje poselitve
Občina je upoštevala prvo mnenje ministrstva in dopolnila določbe strateškega dela odloka 
(35. člen), vendar pomanjkljivo glede ohranjanja poselitvenega vzorca in nejasno glede 
zagotavljanja arhitekturne prepoznavnosti (»pretežno« pomeni dopustne izjeme, ki niso 
opredeljene), kar naj se preveri in dopolni.

V dopolnjenem odloku je občina v zvezi z ohranjanjem poselitve upoštevala pripombo 
ministrstva in izvzela določbo glede odstopanj od oblike stavbnih zemljišč razpršene poselitve 
(103. člen), ugotovljene pa so še nekatere nejasnosti, ki naj jih občina odpravi v nadaljevanju 
postopka:
- 11. člen, 35.(2) – Glede navedbe »bolj enakovrednih pogojev bivanja in dela na domu« ter 

»dejavnosti za zagotavljanje ustreznega bivalnega standarda« ministrstvo ponovno 
poudarja, da gre za ohranjanje poselitve kot dejavnika za ohranjanje kulturne krajine, 
primarno je treba varovati naravno krajino in kmetijsko dejavnosti. Usmeritve za 
zagotavljanje primerne opremljenosti stanovanjskih območij z različnimi dejavnostmi veljajo 
za naselja.  

- 57.(7)(10)A – Navedba »drugih« dopustnih dejavnosti ni jasna; veljajo že podane 
usmeritve.

Občina je v Obrazložitvah podala pojasnilo, da na območju občine ni izkazanih potreb za nove 
posamične vinogradniške objekte v odprtem prostoru, sicer pa bo pobude za zagotavljanje 
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pogojev za potrebe kmetijskih dejavnosti vključila v dopolnjeni osnutek po uskladitvi na 
področju kmetijstva. 

Na pripombo ministrstva glede ohranjanja obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč razpršene 
poselitve je občina v Obrazložitvah odgovorila, da so namenjena za pozidavo kmetijskih 
gospodarstev ali za namen funkcionalnih zaokrožitev obstoječih gradenj za dejavnosti, ki so 
dopustne z odlokom. Usmeritev ministrstva, naj se ta zemljišča ali umakne ali ustrezno 
redefinira, ni upoštevana, saj ni iz grafičnega dela dopolnjenega osnutka dodatno izvzeto  
nobeno obstoječe območje s PNRP A, občina tudi ni določila posebnih PIP za manjše 
nepozidane enote v odprtem prostoru oziroma za večje nepozidane dele EUP s PNRP A. 
Ministrstvo ponovno opozarja, da v skladu z določbami ZPNačrt širitev stanovanjske gradnje 
zunaj območij naselij ni dopustna (44. člen). Glede na določbe 45. člena ZPNačrt je 
načrtovanje novih posegov v prostor zunaj območij naselij možno le, če se s tem ohranja 
prepoznavne značilnosti prostora (npr. stanovanjska gradnja za potrebe kmetijskih 
gospodarstev). Občina naj upošteva že podane usmeritve, tudi za primer načrtovanja nove 
kmetije.

V zvezi z opredelitvijo novih stavbnih zemljišč na območju razpršene poselitve je občina v 
Obrazložitvah podala pojasnila glede upoštevanja pripomb ministrstva v dopolnjenem osnutku:
- Novo stavbno zemljišče s PNRP A: V Obrazložitvah je navedeno nedokončano pojasnilo 

glede stanovanjske gradnje za potrebe kmetij. Iz grafičnega dela je občina izvzela območji 
EUP OP-156 in OP-382, kar bi pomenilo upoštevanje mnenja ministrstva, a je slednja 
pobuda vključena v dodatne obrazložitve. Občina ni upoštevala mnenja ministrstva glede 
EUP OP-385 - »uskladitev« nepozidanega zemljišča ni jasna. Navedeno velja tudi za novo 
pobudo F-56 - EUP OP-405 s PNRP A je vrisana v dopolnjeni osnutek, iz gradiva pa objekt 
ni razviden. 

- »Preoblikovanje«: Občina je glede prestavitve celotnega nepozidanega zemljišča 
razpršene poselitve EUP OP-25 podala pojasnilo, da gre za ohranjanje vzpostavljenega 
poselitvenega vzorca, dodatna obrazložitev pa ni razvidna. Splošne smernice s področja 
razvoja poselitve niso upoštevane, saj obstoječa gradnja ne obstaja, torej se ne ohranja.  

- Nejasne širitve:
- Občina je podala dodatno obrazložitev širitve EUP OP-90 kot zaokrožitve »posamične 

poselitve«, s čimer naj bi se ohranjala poseljenost podeželja in posledično vzdrževanje 
kulturne krajine. Namen načrtovane gradnje z navezavo na kmetijsko dejavnost ni jasen 
tudi v nekaterih drugih primerih (npr. EUP OP-346, 364, novi pobudi F-54, 55…), 
splošne smernice niso upoštevane. Glede na nekatere obrazložitve pobud ministrstvo 
pojasnjuje, da se v postopku priprave predmetnega OPN ne opredelijo območja 
stavbnih zemljišč na posamični poselitvi v skladu z določbami ZUreP-2, pogoji za njeno 
ohranjanje niso enaki pogojem za ohranjanje razpršene poselitve. Občina naj upošteva 
predpise, ki se nanašajo na ohranjanje razpršene poselitve kot izhaja iz ZPNačrt.

- V primeru načrtovane širitve EUP OP-203 je prvo mnenje ministrstva upoštevano, 
pobuda je izvzeta.

- Občina je v Obrazložitvah podala svoje stališče glede vzdrževanja kulturne krajine. 
Ministrstvo ponovno poudarja, naj občina pri tem upošteva usmeritve iz splošnih 
smernic, po katerih je na območjih razpršene poselitve treba razvoj poselitve usmerjati v 
prenovo in nadomeščanje dotrajanih objektov ter gradnjo objektov, ki so povezani z 
varovanjem narave in vzdrževanjem kmetijske proizvodnje in gozdarstva. 

- V zvezi s predlaganima širitvama EUP OP-263 za turistično dejavnost je občina 
upoštevala usmeritve ministrstva in območju določila svojo EUP TO-03, PNRP BT in 
podrobnejše PIP.

Razpršena gradnja 
Občina je upoštevala pripombe iz prvega mnenja v zvezi z obravnavo pojava razpršene 
gradnje in v odloku (30. člen) jasno navedla, da na območju občine ni prisotna, omembe 
legalno zgrajenih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih pa izbrisala iz besedila.

2.3.    Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora
2.3.1. Naselja
Občina je upoštevala prvo mnenje in podala pojasnilo glede oblikovanja objektov po 
avtohtonih vzorcih v naseljih Sveta Ana, Lokavec in Ledinek, določila glede oblikovanja 
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objektov so vključena tudi v podrobnejše PIP za območja za turizem. V 33. členu so 
dopolnjene usmeritve v zvezi z zelenim sistemom naselij Sveta Ana in Lokavec, strateška 
Karta IV je ustrezno dopolnjena z oznakami zelenih ločitvenih pasov med naselji oziroma 
njihovimi deli.

Občina je v zvezi z ugotovljenimi pomanjkljivostmi glede ohranjanja prepoznavnih značilnosti 
naselij upoštevala prvo mnenje s podajo sledečih pojasnil: 
- Občinsko središče
Možnosti za izvedbo usmeritev iz UN je pojasnjena preko določb splošnih PIP (npr. poteze 
zasaditev), nekatere usmeritve pa naj bi se dosegale s postopnim razvojem naselja (npr. 
vzpostavljanje čitljivih robov). Glede na to, da naselju ODRN ni mogoče določiti, naj občina 
dopolni odlok v 100. členu z usmeritvijo za formiranje Z roba načrtovanih prostorskih ureditev 
v EUP SA-11.   
- Lokavec
Za odločitev glede različnega oblikovanja na nekaterih nepozidanih območjih notranjega 
razvoja so podani razlogi tudi s prostorskega vidika - gre za naselje s funkcijo oskrbnega
središča, obstoječa gradnja ne predstavlja reprezentativnega avtohtonega vzorca stavbarstva. 
- Izvzemi
Občina je podala pojasnilo, da se zaradi predlaganih izvzemov stavbnih zemljišč bistveno ne 
spremeni podoba naselij, pogojeni so npr. s kmetijsko proizvodnjo, z reliefnimi značilnostmi, 
možnostjo zraščanja naselij, neznačilno vizualno izpostavljenostjo. Glede na to so nekateri 
izvzemi, za katere je ministrstvo ugotovilo neskladje s splošnimi smernicami, utemeljeni, za 
sledeče pa naj občina dopolni pojasnila:
Zg. Ročica – V Obrazložitvah je podana konkretna utemeljitev za enega od izvzemov, vendar 
brez oznake območja, za ostale obrazložitev s prostorskega vidika manjka. 
Zg. Bačkova – Obrazložitev ni podana.

Občina naj preveri in dopolni odlok tudi v zvezi z razvojnimi območji naselij za stanovanjsko 
gradnjo. Zaradi vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti naselij in krajine se v
izvedbenem delu (podrobnejši PIP, usmeritve za OPPN) za posamezna območja jasno 
določijo omejitve glede dopustnih tipologij stanovanjskih objektov (npr. večstanovanjska 
gradnja), glede na to, ali gre za glavno identifikacijsko os urbanega naselja ali za katero od 
priključnih slemen, oziroma za nepozidan dislocirani del podeželskega naselja.

2.3.2. Razpršena poselitev
Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja v zvezi z ohranjanjem prepoznavnih značilnosti 
prostora na območjih razpršene poselitve so navedene v točki 2.2.3. tega mnenja.

2.3.3. Krajina 
Ugotovitve glede upoštevanja prvega mnenja v zvezi z ohranjanjem prepoznavnih značilnosti 
prostora na območjih prostorskih ureditev v krajini so navedene v točki 2.4.2. tega mnenja.

2.4.    Razmestitev dejavnosti v prostoru
2.4.1. Naselja
Občina je upoštevala prvo mnenje s pojasnili in dopolnitvami odloka:
- Usmeritve v 32. in 64. členu odloka, v zvezi s kmetijsko dejavnostjo v naseljih, so ustrezno 

dopolnjene.
- V 57. členu odloka so dodani PIP za PNRP BT, IK in PO.
- Glede na navedbe v Obrazložitvah ministrstvo pojasnjuje pripombo v prvem mnenju, v 

zvezi z naborom dejavnosti po PNRP: Osnovne dejavnosti se povzamejo po definiciji 
posamezne PNRP (v odloku npr. za ZS manjka navedba, da gre za športne dejavnosti »na 
prostem«, v BT »nastanitev«). S PIP se v skladu s pretežno namensko rabo določi tudi 
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti in ob tem obvezne deleže posamezne dejavnosti 
(lahko se jih navede kot »spremljajoče« ali »dopolnilne«; IK - predelava ne sodi v kmetijsko 
proizvodnjo). Gre za določitev konkretnih dejavnosti, le navedba »druge dopustne
dejavnosti« ni ustrezna (npr. v primeru PNRP A, ZS). Občina naj navedeno preveri in 
dopolni odlok. 

- V Obrazložitvah je podano pojasnilo glede upoštevanja pripombe v zvezi z določitvijo 
deležev »spremljajočih« dejavnosti in glede zagotavljanja pretežnosti PNRP v EUP, 
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določba glede sprememb namembnosti večjih objektov v stanovanjske pa je iz odloka 
umaknjena.

2.4.2. Krajina 
Občina je upoštevala pripombe iz prvega mnenja in v Obrazložitvah podala pojasnilo glede 
prikaza območij za zaščito in reševanje, v zvezi z obstoječimi in načrtovanimi prostorskimi 
ureditvami v krajini pa dopolnila strateško Karto V. in besedilo odloka v 37. členu, pojem 
»drugo ureditveno območje« je umaknjen. 

V zvezi s posameznimi prostorskimi ureditvami v krajini je občina upoštevala prvo mnenje na 
sledeči način: 
- Območja okoljske infrastrukture
Občina je preverila ugotovljena neskladja glede ravnanja z odpadnimi vodami, popravila 
besedilo 24. člena in dopolnila strateško Karto II.1. z vrisom ČN S od naselja Sveta Ana.
- Turistično rekreacijski center - kamp (TO Lokavec)
Občina je popravila strateške karte v zvezi s prikazom turističnih območij v krajini. Besedilo 
odloka je dopolnjeno v 37. (usmeritve za razvoj v krajini) in 57. členu (PIP za PNRP BT). V 
Obrazložitvah je navedeno, da so dopolnjeni tudi podrobnejši PIP za EUP TO-2, kar iz 97. 
člena odloka ni razvidno, npr. glede ohranjanja prepoznavnosti območja, občina je le 
pojasnila, da prostorska ureditev ne bo vplivala na vidno razvrednotenje prostora. Občina naj 
dopolni podrobnejše PIP (vrste objektov kot izhaja iz strokovne podlage, velikost, materiali, 
zunanje ureditve…). 
- Športno rekreacijsko območje – motokros (ŠRC Korunič)
Občina se je odločila, da ŠRC Korunič opusti.
- Turistično območje – glamping (TO Žice 1 - Perko)
Občina je v Obrazložitvah pojasnila, da gre za širitev obstoječega gostinsko-turističnega 
območja. V izvedbenem delu odloka (97. člen) so za EUP TO-1 določeni podrobnejši PIP, ki 
naj jih občina dopolni v skladu z že podanimi usmeritvami glede ohranjanja prepoznavnih 
značilnosti prostora.
- Turistično območje – parkirišče za kamperje (TO Žice 2 - Bolšec)
Kot je ugotovljeno v točki 2.2.3 tega mnenja, je občina upoštevala pripombe ministrstva v 
prvem mnenju in načrtovano širitev območja razpršene poselitve opredelila z EUP TO-03, 
PNRP BT in podrobnejšimi PIP. Iz obrazložitve izhaja, da gre za širitev obstoječe turistične 
dejavnosti, zato ni jasna opredelitev turističnega območja le v obsegu širitev, kar naj občina 
preveri. V skladu z obrazložitvami naj dopolni tudi podrobnejše PIP, saj iz odloka ni razvidno, 
da gre za načrtovano parkirišče za kamperje s spremljajočimi objekti in ureditvami.
- Gospodarska cona Žice (GC Žice)
Občina je dopolnila besedilo usmeritev za razvoj v krajini in strateške karte. Širitev cone na 
drugo stran ceste je opustila, vendar le v izvedbenem delu, na teh površinah se razvojne 
površine zagotavljajo dolgoročno. Pri tem mnenje ministrstva ni upoštevano.

Občina je v dopolnjenem osnutku OPN predlagala tudi novi prostorski ureditvi v krajini
(pobude F-51, 57, 58), za kateri je predložila podrobnejše obrazložitve. Območji sta omenjeni
v usmeritvah za razvoj v krajini in prikazani na strateških kartah. Ugotovitve glede upoštevanja 
splošnih smernic: 
- Turistično območje – zdravstveni turizem (TO Dražen vrh - Mohanji Ashram)
V izvedbenem delu odloka je določena EUP TO-04, ki poleg spremembe in povečanja 
območja PNRP A v BT obsega še večje kmetijske in gozdne površine. V podrobnejših PIP ni 
označeno, na katero PNRP se nanašajo, navedene so dejavnosti in objekti, ki so dopustni 
»poleg določenih s splošnimi PIP«. Ministrstvo ugotavlja, da opredelitve v odloku niso v skladu 
s priloženim strokovnim gradivom, ki predvideva objekte tudi na območju kmetijskih zemljišč, 
njihov namen pa je natančno določen. Razvojna območja v krajini se praviloma določijo za 
posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire, kar v konkretnem primeru ni razvidno, 
gradnja objektov pa je dopustna le na opremljenih stavbnih zemljiščih. Načrtovanje prostorskih 
ureditev zunaj območij naselij, ki neposredno služijo turistični dejavnosti, sicer ni v nasprotju z 
določbami 44. člena ZPNačrt, zato naj občina v primeru nadaljnje obravnave pobude F-57
dopolni gradivo in odlok, ob upoštevanju usmeritev iz splošnih smernic (zlasti 2.2.4., 2.3.3). 
- Turistično območje – vinogradniški turizem (TO Krivi vrh - Hafner)
V izvedbenem delu odloka je določena EUP TO-05, ki poleg novo opredeljene  PNRP BT 
vključuje tudi površine obstoječe razpršene poselitve in kmetijska zemljišča. PNRP in 

Alenka
Pravokotnik
opuščeno območje, umakniti iz odloka - neusklajeno

Alenka
Pravokotnik
dopolnjeno; poglej če je dovolj

Alenka
Pravokotnik
namenska raba v OPN je ne glede na priložene skice opredeljena v obsegu kot je  izhaja iz primarnih potreb za vzpostavitev dejavnostidopolniti

Alenka
Pravokotnik
isto kot zoraj. gre za fazne izvedbe, ki so v OPN vključene le glede na prioritetne potrebe



8

podrobnejši PIP niso povsem v skladu s priloženim strokovnim gradivom, saj za območje golf 
igrišča ni določena ustrezna PNRP (ZS). Načrtovanje prostorskih ureditev, ki neposredno 
služijo dopolnilni turistični dejavnosti na kmetiji, ni v nasprotju z določbami 44. člena ZPNačrt, 
zato naj občina v zvezi s pobudama F-51 in F-58 preveri gradivo in ob upoštevanju splošnih 
smernic (2.2.4., 2.3.3) ustrezno dopolni odlok. 

2.5.    Območja namenske rabe prostora
Občina je v Obrazložitvah pojasnila način upoštevanja prvega mnenja. Ministrstvo s tem v 
zvezi ugotavlja sledeče:
- 40. člen – Pripomba se ni nanašala na navedbe glede legalno zgrajenih objektov, pač pa 

na ohranitev obstoječih stavbnih zemljišč (nepozidane enote oz. večja območja s PNRP A 
naj občina ali redefinira ali umakne). Usmeritev v dopolnjenem osnutku je enaka kot v 
osnutku, občina naj jo popravi v skladu z navedbami v točki 2.2.3. tega mnenja.

- 41.(2) – Občina je izbrisala nejasno določbo.
- 55.(1) - Dopolnitev splošnih PIP za območja predvidenih OPPN ni ustrezna. Občina naj 

popravi besedilo tako, da bo jasno, da gradnja novih objektov ne bo onemogočila izvedbe 
OPPN, npr. z možnostjo začasne postavitve pomožnih objektov.

- 55.(5) - Besedilo je v neskladju z določbami člena 2.(3) Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 99/2007; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OPPN), zato naj ga občina izvzame. 

Za pripombe v zvezi s PIP glede namembnosti je v Obrazložitvah navedeno, da se delno 
upoštevajo: 
- PNRP CU – Občina je podala pojasnilo.
- PNRP BT – Dodani so splošni PIP. 
- PNRP IG, O - Občina je iz splošnih PIP za PNRP IG in O izvzela navedbo odlagališča 

odpadkov (zbirnega centra) oziroma objektov za ravnanje z odpadki, v členu 14.(5) 
dodatno navedla, da na območju občine ni odlagališča in pojasnila, da lokacije zbirnega 
mesta v odloku niso opredeljene. 

- PNRP PC - Občina je izvzela navedbo dopustnih objektov, ki ne sodijo na 
površine cest, ohranila pa določbe glede velikosti stavb in gradbene parcele, kar ni jasno.

- PNRP K1/K2 - Občina je izvzela navedbo malih vetrnih elektrarn.

V zvezi s pripombo ministrstva, glede nabora pomožnih objektov, občina v Obrazložitvah ni 
podala pojasnila, pač pa je v besedilo odloka dodala nov 63. člen s splošnimi PIP za gradnjo 
pomožnih objektov in navedbo vrst pomožnih objektov ter Prilogo 1 s preglednico dopustnih 
pomožnih objektov po PNRP (le za stavbna zemljišča) in skupnimi določbami za pomožne 
objekte. Da gre za površine stavbnih zemljišč, je razvidno le iz prvega odstavka tega člena. 
Ministrstvo predlaga, da se to navede v naslov člena, saj bi bile sicer nekatere določbe v 
nasprotju s predpisi s področja prostorskega načrtovanja (npr. nameščanje proizvodnih naprav 
na sončno energijo na pomožne kmetijsko-gozdarske objekte na kmetijskih zemljiščih). Nabor 
pomožnih objektov je v besedilu odloka in v prilogi skoraj enak, tudi skupne določbe se 
pretežno ponovijo, v nekaterih primerih so razširjene v besedilu odloka, v drugih v prilogi.   
Ministrstvo predlaga, da občina navedeno preveri, poenoti določbe in se, v izogib podvajanju 
vsebin, odloči za ustrezno razvrstitev besedila v odlok oziroma v prilogo. 

Občina je v Obrazložitvah pojasnila način upoštevanja pripombe ministrstva glede dopustne 
izrabe prostora, v odloku pa je popravila FZ za EP na PNRP SS in A.

Prehodne in končne določbe
Kljub drugačni obrazložitvi občina ni upoštevala prvega mnenja ministrstva in iz besedila 
odloka v dopolnjenem osnutku ni izvzela vseh določb v 103. (le glede PNRP A) in 104. členu. 
Kot že zgoraj navedeno, odstopanja od PIP, določenih v OPN, z izdelavo OPPN, ni v skladu z 
določbami Pravilnika o OPPN. V zvezi z »izjemami za obstoječe objekte« naj občina upošteva 
že podane usmeritve.

2.7.   Ostalo
Občina je upoštevala prvo mnenje in odpravila »ostale« ugotovljene pomanjkljivosti (razen 
naslova »ureditvena« območja naselij) oziroma podala pojasnilo glede načina upoštevanja 
mnenja v dopolnjenem osnutku.

Alenka
Pravokotnik
urejeno

Alenka
Pravokotnik
vesna?

Alenka
Pravokotnik
vesna
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3.       Zaključek
Glede na navedene ugotovitve o upoštevanju splošnih smernic je dopolnilno prvo mnenje s 
področja razvoja poselitve k dopolnjenemu osnutku OPN Sv. Ana negativno. 

Ministrstvo občino poziva, da pri pripravi predloga OPN Sv. Ana upošteva to in druga mnenja 
nosilcev urejanja prostora oziroma veljavno zakonodajo ter vsebino dopolnjenega osnutka 
ponovno preveri in odpravi vse navedene ter morebitne druge pomanjkljivosti, ki nimajo 
podlage v veljavnih predpisih ali so v nasprotju z njimi in na katere ni bilo posebej opozorjeno.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Brigita Pernuš Gantar
sekretarka

Barbara Radovan
generalna direktorica Direktorata za 
prostor, graditev in stanovanja

Poslati elektronsko:
- Občina Sveta Ana; obcina@sv-ana.si
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OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slovenskih goricah 17
2233 Sveta Ana v Slovenskih Goricah
obcina@sv-ana.si

Številka: 350-51/2007/16
Datum:   17. 7. 2020

Zadeva: Dopolnitev prvega mnenja k osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine 
Sveta Ana

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljevanju: 
ministrstvo), je dne  29. 5. 2020 prejelo dopis Občine Sveta Ana št. 35051-02/2011 z dne 27. 5. 
2020, da na podlagi 47.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) kot 
nosilec urejanja prostora poda mnenje k osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta 
Ana (v nadaljevanju: OPN).

Gradivo za pripravo mnenja k osnutku OPN je ministrstvo pridobilo na spletnem strežniku 
Ministrstva za okolje in prostor, navedenem v vlogi, in sicer:

- tekstualni del OPN (Dodatne obrazložitve in utemeljitve načrtovanih prostorskih ureditev 
na kmetijska zemljišča – 2, ZUM d.o.o., Maribor, maj 2020),

- grafični del OPN,
- priloge OPN 

1. Ministrstvo je v postopku priprave OPN že izdalo Mnenje k osnutku Občinskega 
prostorskega načrta Občine Sveta Ana, številka 350-51/2007/6 z dne 21. 5. 2019 in Prvo 
mnenje k osnutku OPN Občine Sveta Ana – dopolnitev, številka 350-51/2007/13 z dne 23. 
1. 2020.

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

3. Ministrstvo je za pripravo mnenja uporabilo digitalne grafične podatke veljavne namenske 
rabe prostora (datoteka »Sv_Ana_maj2018_region«, v mapi »32_sta_pro«), predlagane 
namenske rabe prostora (datoteka »SA_pNRP_EUP_maj2020_region«, v mapi 
»2_graficni_del«) in posegov (datoteka »obm_za_uskl_region«, v mapi »2_graficni_del«), 
pridobljenih v priloženem gradivu.

4. Glede na posredovane podatke ministrstvo ugotavlja, da ima občina po veljavnem OPN 
2.286,72  ha kmetijskih zemljišč, glede na predlagano namensko rabo pa 2.237,68 ha 
kmetijskih zemljišč.
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Glede na izveden presek veljavne in predlagane namenske rabe je ministrstvo ugotovilo, da 
občina predlaga:

a) spremembo 96,8 ha kmetijske namenske rabe, od tega:
- 10,9 ha v območja stanovanj (S),
- 0,3 ha v območja centralnih dejavnosti (C),
- 1,9 ha v posebna območja (B),
- 37,6 ha v območja prometnih površin (P),
- 4,3 ha v površine razpršene poselitve (A),
- 3,5 ha v območja zelenih površin (Z),
- 1,6 ha v območja voda (V, VI),
- 36,7 ha v območja gozdnih zemljišč (G),

b) spremembo 48,2 ha nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo, od 
tega:
- 18,2 ha iz območij stavbnih zemljišč,
- 30 ha iz območij gozdnih zemljišč.

5. Glede na izveden presek veljavne namenske rabe stavbnih zemljišč z zemljišči, ki so po 
evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljevanju: evidenca dejanske 
rabe), kmetijska in gozdna, je v občini 155 ha (57 %) nepozidanih stavbnih zemljišč.

6. Opredelitev ministrstva do posegov na kmetijska zemljišča:

a) Za ministrstvo so sprejemljivi naslednji posegi na kmetijska zemljišča, s katerimi občina 
predlaga spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v območja stavbnih 
zemljišč, območja drugih zemljišč in območja voda: 

Št. posega Veljavna PNRP Predlagana PNRP Površina (m2) Ugotovitev MKGP*
D-04 K SK 745 8 
F-25a K VI 3653 4
F-29 K A 3658 4
F-30 K A 783 4, 8
F-34 K A 925 4
F-51a K BT 3589 4
F-51b K BT 1663 4
F-58 K A 1109 4
F-59 K A 938 4, 5
H-127 K VC 1321 4 

*Legenda:
1. uskladitev z dejanskim stanjem 
2. uskladitev z ZKP 
3. uskladitev z veljavnim DPN

4. širitev za potrebe KMG – priloženo mnenje KSS
5. širitev za potrebe KMG – priloženo gradbeno dovoljenje
6. uskladitev z OPPN 
7. dopustna je le uskladitev z dejanskim stanjem, ne pa tudi širitev navzven na kmetijska zemljišča 
8. poseg racionaliziran na nujno potreben obseg 
9. poseg na kmetijsko zemljišče nižje bonitete

10. zapolnitev vrzeli stavbnih zemljišč
11. občina izkazuje upravičeno potrebo po širitvi 
12. na podlagi ugotovitev s terenskega ogleda
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b) Za ministrstvo so sprejemljivi posegi na kmetijska zemljišča, s katerimi občina predlaga 
spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v namensko rabo površine cest 
(PC).

c) Za ministrstvo so sprejemljivi naslednji posegi na kmetijska zemljišča, s katerimi občina 
predlaga spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v območja stavbnih 
zemljišč, območja drugih zemljišč in območja voda, saj je občina za slednje 
predložila ustrezno vračilo nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko 
rabo:

Št. posega Veljavna PNRP Predlagana PNRP Površina (m2) Ugotovitev MKGP
Vračilo poseg z 

oznako
A-04 K SS 31122 G-01, G-05 
A-06 K SK 2230 G-02, G-03, G-07 
A-09 K SS 5.757 G-08, G-19 
A-18 K SS 2092 G-07, G-18 
C-05 K SK 1418 G-32 
E-01 K SK 9279 G-14, G-15 
F-08 K PO 2074 G-33, G-34, G-35, G-

44, G-55 
F-09 K BT 4506 G-33, G-34, G-35, G-

44, G-55
F-24 K A 954 G-38 
F-26 K BT 4135 G-13, G-39, G-42, G-

43 
F-55 K A 899 G-37 
F-57 K BT 2554 G-40, G-46, G-47, G-

48, G-52 

d) Naslednji posegi, s katerimi občina predlaga spremembo namenske rabe kmetijskih 
zemljišč v območja stavbnih zemljišč, območja drugih zemljišč in območja voda, so 
za ministrstvo nesprejemljivi, razen, če občina izpolni pogoje, navedene v spodnji 
tabeli in bodo ti pogoji za ministrstvo sprejemljivi. Ministrstvo se bo do teh posegov 
ponovno opredelilo v nadaljevanju postopka priprave in sprejemanja OPN:

Št. posega Veljavna PNRP Predlagana PNRP Površina (m2) Pogoj MKGP*
A-10 K SS 30586 7, 8, 9 (predvideno 

vračilo G-17 ni 
primerno)

F-25b K BT 5022 2, 7
F-60 K A 819 1, 8 
K-02 K IG 651 8

*Legenda:

1. dopustna je le uskladitev z dejanskim stanjem, ne pa tudi širitev navzven na kmetijska zemljišča 
2. poseg naj se racionalizira na nujno potreben obseg 
3. poseg naj se racionalizira na velikost, primerno za gradnjo stanovanjske hiše (gradbena parcela)
4. poseg naj se racionalizira na način, da se izvzame GERK
5. poseg naj se racionalizira na način, da se izvzame navedena/e parc. št.
6. poseg naj se usmeri glede na obstoječo poselitev 

7. prouči naj se variantne rešitve 
8. občina je zagotovila ustrezno vračilo nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo
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e) Ministrstvo se strinja s spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v namensko 
rabo gozdnih zemljišč v primerih, ko je zemljišče po dejanski rabi gozd. Če je 
zemljišče po dejanski rabi kmetijsko zemljišče, se ministrstvo s spremembo 
namenske rabe kmetijskih zemljišč v namensko rabo gozdnih zemljišč ne strinja. 

7. Opredelitev ministrstva do posegov, ki se nanašajo na spremembe kmetijske namenske 
rabe v nekmetijsko namensko rabo: pri posegu z oznako F-25b je potrebno uskladiti idejno 
zasnovo z digitalnimi grafičnimi podatki, saj je v idejni zasnovi za spremembo 
namembnosti zajeto  tudi zemljišče parc. št. 56 k.o. 507 Lokavec. Pri tem ministrstvo 
opozarja, da je za posege na kmetijska zemljišča zunaj območij naselij, kjer površina 
posameznega posega presega 5000 m2, treba predlagati izvedljive variantne rešitve v 
skladu z 2. in 4. členom pravilnika o kriterijih. 

8. Ministrstvo se strinja s predlogom opustitve  posega F-17, kot je predlagano v gradivu –
Dodatne obrazložitve in utemeljitve načrtovanih prostorskih ureditev na kmetijska zemljišča 
– 2, pod tč. 1.1 in skladno s tem predlogom predlaga uskladitev gradiva pod tč. 2.12 in 
digitalnih grafičnih podatkov.

9. Opredelitev ministrstva do posegov, ki se nanašajo na spremembe nekmetijske namenske 
rabe v kmetijsko namensko rabo:

Zemljišča, ki so po veljavni namenski rabi gozdna zemljišča in po evidenci dejanske rabe 
kmetijska zemljišča, naj se opredelijo s kmetijsko namensko rabo. 

Zemljišča, ki so po veljavni namenski rabi kmetijska zemljišča in po evidenci dejanske rabe 
gozd, lahko ostanejo v kmetijski namenski rabi, če se za ta območja določi posebna enota 
urejanja prostora, v odloku pa se določijo prostorski izvedbeni pogoji, s katerimi bo določen 
način gospodarjenja oziroma rabe teh zemljišč ter rok, v katerem je treba izvesti krčitev 
gozda in na teh zemljiščih vzpostaviti v kmetijsko dejansko rabo. Ministrstvo predlaga, da 
je ta rok od 10 let do 15 let.

10. Pripombe na Odlok o OPN Občine Sveta Ana so: besedilo  odloka naj  občina uskladi s 
Splošnimi smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč, ki jih je ministrstvo izdalo 
19. 8. 2019 in določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih.

11. Usmeritve iz tega mnenja bo ministrstvo upoštevalo ob izdaji mnenja k predlogu OPN 
Občine Sveta Ana na podlagi ZPNačrt. 

S spoštovanjem, 

mag. Jana Jenko
podsekretarka

Leon Ravnikar
vodja sektorja

dr. Darja Majkovič                         dr. Jože Podgoršek
generalna direktorica                         državni sekretar
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Poslano:
- naslovnik – vročiti s povratnico;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja – po elektronski 

pošti;

Vložiti:
- arhiv.
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Občina Sveta Ana 
Sv. Ana v Slov. goricah 17 
2233 Sveta Ana 
 
 
Številka: 350-51/2007/20 
Datum:   8.12.2020 
 
 
Zadeva: Prvo mnenje k osnutku Ob činskega prostorskega na črta Ob čine Sveta  
               Ana - dopolnitev štev. 3 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljevanju: 
ministrstvo), je dne 7. 10. 2020 prejelo dopis Občine Sveta Ana v Slov. goricah št. 35051-02/2011 
z dne 6.10. 2020, da na podlagi 47.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) kot 
nosilec urejanja prostora poda dopolnitev Prvega mnenja k osnutku Občinskega prostorskega 
načrta Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: OPN Občine Sv. Ana). 
 
Gradivo za pripravo mnenja k osnutku OPN je ministrstvo pridobilo na priloženem »CD« in sicer: 

- tekstualni del OPN Sv. Ana, 
- grafični del OPN Sv Ana, 
- priloge OPN Sv Ana (GD št. 351-153/207/11 UE Lenart) 

 
1. Ministrstvo je v postopku priprave OPN že izdalo Mnenje k osnutku OPN, št. 350-51/2007/6  

z dne 21. 5. 2019, Prvo mnenje k osnutku OPN - dopolnitev štev. 350-51/2007/13 z dne 
23.1. 2020 in Prvo mnenje k osnutku OPN dopolnitev štev. 350-51/2007/16 z dne 17. 7. 
2020. 

 
2. Gradivo za podajo mnenja – »Dodatne obrazložitve in utemeljitve načrtovanih prostorskih 

ureditev na kmetijska zemljišča štev 3; september 2020; št. 18050«, ki jih je izdelalo podjetje 
ZUM iz Maribora je ministrstvo pregledalo z vidika upoštevanja Splošnih smernic s področja 
varovanja kmetijskih zemljišč št.350-24/2013/25 z dne 19. 8. 2019 (v nadaljevanju: splošne 
smernice) in predpisov o varovanju kmetijskih zemljišč. 

 
3. Ministrstvo je za pripravo mnenja uporabilo grafične podatke veljavne namenske rabe 

prostora iz osnutka (datoteka »Sv.Ana_maj2018_region«, v mapi »32«), predlagane 
namenske rabe prostora (datoteka »NRP_EUP_do_sept2020_region_TM« in posegov 
(datoteka »obm_NPU_sept2020_region_TM« pridobljenih v priloženem gradivu. 
 

4. Glede na poslane podatke ministrstvo ugotavlja, da ima občina po veljavnem OPN 2286,72 
ha kmetijskih zemljišč. Glede na predlagano namensko rabo je v občini 2242,55 ha 
kmetijskih zemljišč. 
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5. Glede na izvedene dosedanje preseke veljavne namenske rabe stavbnih zemljišč z 

zemljišči, ki so po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljevanju: 
evidenca dejanske rabe) kmetijska in gozdna, je v občini 155 ha (57%) nepozidanih stavbnih 
zemljišč. 

 
6. Opredelitev ministrstva do posegov na kmetijska zemljišča: 
 

a) Za ministrstvo so sprejemljivi naslednji posegi na kmetijskih zemljiščih, s katerimi 
občina predlaga spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v območja stavbnih 
zemljišč, območja drugih zemljišč in območja voda:  

*Legenda: 

1. uskladitev z dejanskim stanjem  

2. uskladitev z zemljiško katastrskim prikazom 

3. uskladitev z veljavnim državnim prostorskim načrtom 

4. širitev za potrebe kmetijskega gospodarstva 

5. uskladitev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom oziroma z lokacijsko preveritvijo 

6. poseg na kmetijsko zemljišče nižje bonitete 

7. zapolnitev vrzeli stavbnih zemljišč 

8. občina izkazuje upravičeno potrebo po širitvi  

9. na podlagi ugotovitev s terenskega ogleda 

10. občina je predložila izjavo, da je objekt zgrajen pred 1. 1. 1998 

11. občina je predložila gradbeno dovoljenje za objekt, zgrajen od 1. 1. 1998 dalje 

12. občina je predložila gradbeno dovoljenje UE Lenart štev. 351-153/2017/11 z dne 19. 7. 2017 

 

b) Za ministrstvo so sprejemljivi naslednji posegi na kmetijskih zemljiščih, s katerimi 
občina predlaga spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v območja stavbnih 
zemljišč, območja drugih zemljišč in območja voda, saj je občina za slednje predložila 
ustrezno vračilo nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo (v 
nadaljevanju: vračilo): 

 

OZN_OBM NRP_PLAN PNRP_OZN RazlSprem POV Ugotovitev MKGP* 

F-62 K2 A ZAOKR-RP 518,2578 

DA, ker občina vrača  

del posega G-62 v 

površini 520m2 

A-07 K2 SK 

ZAPOL-

IZRAV 321,4796 

DA, ker občina vrača 

del posega G-62 (del) v 

površini 321 m2 

 

K-02 K1 IG ZAOKR 661,841 

DA, ker občina vrača 

(del) posega G-62 

V površini 700 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZN_OBM NRP_PLAN PNRP_OZN RazlSprem POV Ugotovitev MKGP* 

F-60 K2 A USKL-GD 819,0663  2, 12 
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c) 
 
Ministrstvo je pri pregledu Dodatnih obrazložitev in utemeljitev ugotovilo, da je občina pripravila 
4 variante (prikazane na sliki 10). Občina navaja, da variantne lokacije (1, 2, 3, 4) za načrtovanje 
razvoja naselja Sveta Ana predstavljajo edine možne lokacije za načrtovanje kompleksnejše 
gradnje v občinskem središču. Občina prav tako izpostavlja, da so vse variantne lokacije z vidika 
kriterijev, t. j. ugodnih terenskih razmer, dostopnosti in možnosti priključevanja na GJI med seboj 
primerljive in bolj ali manj enakovredne. 
Ocenjujemo, da je varianto 1 neumestno šteti, ker se je ministrstvo do pobude A-04 že pozitivno 
opredelilo v Dopolnitvah prvega mnenja k osnutku OPN štev. 350-51/2007/16 z dne 17.7. 2020 
pod točko 6c. 
Ob primerjanju variantnih rešitev 2, 3, 4 na podlagi razpoložljivih podatkov zgolj ocenjujemo, da 
je s kmetijskega vidika bolj primerna varianta 2, ker ne gre za poseg na GERK v celoti. Varianta 
4 pa je ocenjena kot poseg v odprt kmetijski prostor. 
Ministrstvo občino poziva, da v nadaljevanju postopka v gradivu enakovredno grafično prikaže 
varianto 2 (tudi vektorsko) saj iz skice 10 ni jasno razvidno ali občina izvedljivo variantno rešitev 
načrtuje tudi na intenzivnem kmetijskem nasadu, ni prikazana površina ipd... Predloži naj tudi 
idejno skico o razporeditvi objektov in nato varianto 2 in 3 (poseg A10) medsebojno primerja ter 
v gradivu prikaže kakšen bi bil vpliv na GERKE ter pomen naravnega vira za proizvodnjo hrane. 
 
Ministrstvo se bo do pobude A10 opredelilo v nadaljevanju postopka, ko bo gradivo dopolnjeno z 
zgoraj navedenimi podatki. 
 

OZN_OBM NRP_PLAN PNRP_OZN RazlSprem POV (m2) 

A-10 K2 SS RAZVOJ 33897,96 

 
 

Ostale usmeritve ministrstva: 

Ministrstvo se strinja s posegi, ki se nanašajo na vračanje stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko 
rabo: 

 
Usmeritve iz tega mnenja in vse dosedanje usmeritve bo ministrstvo upoštevalo  ob izdaji mnenja 
k predlogu OPN Občine Sveta Ana na podlagi ZPNačrt.  

 
 

S spoštovanjem,  
 
 
Pripravila: 
Karmen Aleš 
Višja svetovalka I Dr. Jože Podgoršek 
                                                                                                                   Minister 
 
Poslano: 
– Naziv naslovnika - po elektronski pošti na naslov: obcina@sv-ana.si; 
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja - po elektronski    
    pošti na naslov: gp.mop@gov.si; 
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje - po elektronski pošti na naslov:  
   gp.mop@gov.si. 

OZN_OBM NRP_PLAN PNRP_OZN RazlSprem POV Ugotovitev MKGP* 

G-61 SZ K2 V-PRIMAR 6002,201  DA 

G-62 SZ K2 V-PRIMAR 6922,154  DA 









































































































































Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
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Številka: 350-8/2020-4
Datum: 24. 2. 2020

Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek 
Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Ana

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
okolje za osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Ana, s stališča 
pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

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

Priloge: 
- mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-19 / 
NP – 2326191 z dne 13. 2. 2020.

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

OBČINA SVETA ANA
Sveta Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah

E-pošta: obcina@sv-ana.si
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ZADEVA:  Mnenje na osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Ana 

 

Z dopisom št. 350-8/2020-2 ste nas 20.1.2020 zaprosili mnenje na osnutek Občinskega prostorskega 

načrta Občine Sveta Ana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.  

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto na spletni strani občine:  

 Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Ana - osnutek, št. naloge: 18050, ZUM d.o.o. 

Maribor, januar 2019, s prilogami (OPN); 

 

Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 111. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17 

(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine podajo mnenje na osnutek v katerem ugotovijo ali so 

bile upoštevane njihove smernice. Ministrstvo za zdravje (MZ) ni bilo pozvano za konkretne smernice, 

splošnih smernic pa MZ nima, zato smo osnutek OPN primerjali z usmeritvami, ki smo jih podali za druge 

OPN. 

 

Po pregledu zgoraj navedene dokumentacije ugotavljamo, da je treba v OPN dopolniti poglavje  3.1.8 

VAROVANJE ZDRAVJA v skladu s sledečimi pripombami: 

91.člen (varovanje kakovosti zunanjega zraka): (1) navedeno velja tudi za čas obratovanja objektov. (2) o 

rezultatih je treba obvestiti tudi pristojne občinske službe. (3) beseda ravni se naj zamenja z 

vrednosti. O uspešnosti sanacije je treba obvesti pristojni občinski organ. (5) za toplogredne pline 

in druga onesnaževala ne veljajo enaki ukrepi, zato je treba ukrepe ločiti; 

92.člen (varstvo pred hrupom): (1) Območja SS in BT se v skladu s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa razvršča v II. SVPH, če izpolnjujejo pogoje za razvrstitev v II. stopnjo varstva pred 

hrupom. Zato je treba tabelo in odstavek (2) ustrezno popraviti. (3) sicer ni zahteva iz veljavnih 

predpisov, a se z ukrepom strinjamo. (4) Ne samo celotna obremenitev ampak noben od 

predpisanih kazalcev hrupa v okolju ne sme presegati mejnih vrednosti navedenih v prilogi 1 

uredbe. (6) Rezultati monitoringa niso vedno tudi javni, jih je pa treba posredovati pristojnemu 

občinskemu organu. 
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Odstavka (7) in (8) se izključujeta, zato ju je treba smiselno uskladiti oz popraviti. (9) To je treba 

pripraviti že z OPN (glej pripombo za (1) in (2)). (10) Takšni lokali so po uredbi vir hupa, za njih pa 

se v skladu s 6. členom uredbe obremenitev okolja pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori 

ocenjuje na podlagi ekvivalentnih ravni hrupa med obratovanjem vira  hrupa. (11) Mejne vrednosti 

kazalcev hrupa ne smejo biti presežene, lahko pa se v skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih 

naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) za čas trajanja 

prireditve pridobi dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski ali državni organ za začasno čezmerno 

obremenitev okolja na podlagi strokovne ocene hrupa; 

93.člen (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem): V kolikor na območju občine obstajajo viri EMS z 

napetostjo 110 kV ali več je treba navesti potrebne minimalne odmike od virov EMS v katere s 

stališča VZL ni dovoljeno umeščati stavb z varovanimi prostori; 

94.člen (varstvo pred svetlobnim onesnaženjem): (3) Za občine navedeni predpis zahteva v 5. členu tudi 

omejitev letne porabe elektrike vseh svetilk, ki se na območju občine vgrajene v razsvetljavo 

občinskih cest in javnih površin; 

95.člen (osončenje): (2) navedeno je treba zagotoviti tudi novogradnjam. 

 

V poglavje 3.1.8. VAROVANJE ZDRAVJA je treba navesti še ukrepe: 

 glede varovanja zemljišč namenjenih za oskrbo prebivalstva s kakovostno lokalno pridelano hrano, 

urbano vrtnarjenje ter na območju poselitve zagotavljati primeren delež zelenih površin namenjenih 

za šport in rekreacijo namenjenih za zdrav življenjski slog dostopnih s peš in kolesarskimi potmi, 

dolžine kolesarskih poti med naselji; 

 da je treba za večino prebivalstva zagotoviti oskrbo s kakovostno pitno vodo iz javnega vodovoda; 

 navesti kazalce za spremljanje stanja okolja na območju OPN, ki pomembno vplivajo na VZL, 

način poročanja stanja kazalcev okolja ter zagotoviti sprejemanje pripomb prebivalcev o 

pomembnih vlivih iz okolja. 

 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad. 

 

 

 
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
  Vodja: 

  

 mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  
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Številka: 35409-397/2018-2550-16
Datum: 18. 2. 2021

Zadeva: Seznanitev z dejstvi in okoliščinami v upravnem postopku: priprava 
prostorskega akta Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana– postopek za 
pridobitev odločbe o potrebi izvedbe upravnega postopka celovite presoje 
vplivov na okolje

Zveza: Vloga stranke št. 35051-02/2011 z dne 27. 2. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 1. 3. 2019 prejelo vlogo 
stranke Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah, ki jo zastopa župan Silvo Slaček, za izdajo 
odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje v postopku priprave OPN Sveta 
Ana.  

Ministrstvo je dne 15. 2. 2021 prejelo mnenje Direkcije RS za vode št. 35012-18/2019 iz 
katerega izhaja, da obstoječe in načrtovane ureditve posegajo na ogrožena in varstvena 
območja ter priobalna in vodna zemljišča in da bo izvedba OPN verjetno pomembneje vplivala 
na okolje in je zato treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

Ministrstvo je pri izdelavi ocene ali bi obravnavani plan lahko imel pomembnejše vplive na 
okolje uporabilo tudi Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe 
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/2009) in ugotovilo, da ima obravnavani 
plan kumulativne značilnosti vplivov z drugimi plani (veljavni akti) in da gre za načrtovanje na 
območja, ki so ogrožena in varstvena, da gre pri izvedbi plana za intenziviranje rabe prostora in 
da plan predstavlja možne pomembnejše vplive, zato se ministrstvo nagiba k odločitvi, da je 
celovita presoja vplivov na okolje potrebna. 

Vse zgoraj navedeno in kar izhaja iz citiranega mnenja DRSV na področju okolja, pomeni 
določeno dodatno obremenitev okolja. Zato ministrstvo predvideva, da je celovita presoja 
vplivov na okolje ustrezen postopek, da se opišejo, ovrednotijo vplivi izvedbe plana in nato 
omilijo z ustreznimi ukrepi.

Glede na določila 40. člena Zakona o varstvu okolja je zgoraj navedeno zadostni razlog, da se 
uvede postopek celovite presoje vplivov, ker gre za plan, ki ima lahko pomembnejše vplive na 
okolje, stranka pa lahko predstavi (pred izdajo odločbe) nova dejstva, ki jih v tem upravnem 

Občina Sveta Ana
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postopku še ni in bi morebiti ta nova dejstva lahko vplivala na naravo odločitve ministrstva. Po 
izjasnitvi stranke bo zadeva zrela za odločanje. 

Stranki je treba dati možnost izjasnitve pred izdajo odločbe, zato jo na podlagi ugotovljenih 
dejstev in okoliščin ter določb 9. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ki določajo, da se stranka v 
postopku izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, pozivamo, da se v roku 30 dni 
izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so navedena v tem dopisu. 
 
S spoštovanjem,

Pripravil:
Jernej Per
podsekretar

E priloge:
- Prilog ni, ker je stranka prejemnik mnenja št. 35012-18/2019 DRSV. 

Vročiti po e pošti:
- Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah (župan), zupan@sv-ana.si
- Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah, obcina@sv-ana.si 

mailto:zupan@sv-ana.si
mailto:obcina@sv-ana.si
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