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2. OCENA STANJA  
 

Občinski prostorski načrt občine Kidričevo je bil sprejet leta 2013 in je bil objavljen v Uradnem glasilu 

slovenskih občin, št. 38/2013. Tehnični popravek je bil objavljen istega leta v Uradnem glasilu slovenskih 

občin, št. 53/2013. Prva sprememba, samo za prostorske izvedbene pogoje, je bila sprejeta po skrajšanem 

postopku leta 2016, objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 22/2016. Druga sprememba je bila 

sprejeta leta 2019, kjer so bile vključene pobude občanov, objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin, 

št. 40/2019. Tretja sprememba je bila sprejeta v začetku letošnjega leta, z umestitvijo nove gospodarske 

cone zahodno od IC Talum, objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 5/2020. 

Občina Kidričevo je v začetku leta zaključila z zbiranje pobud za pričetek četrtih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta občine Kidričevo (ID OPN SD4). Na podlagi tretje točke 108. člena Zakona 
o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) občina v nadaljevanju predstavlja 
vsebino in okoliščine postopka sprejema akta. 
 
Z občinskim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo 
namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. 
Namenska raba je določena s prostorskimi akti, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo prostorskih 
aktov. Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi za celotno območje Občine Kidričevo. 
 
Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je 
predpisano v ZUreP-2, v členih od 106 do 115. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN bodo 
naslednje vsebine: 

·       pobude in potrebe občine za nadaljnji prostorski razvoj na območju Občine Kidričevo, 
·       razvojne potrebe, ki so jih podali občani, gospodarske družbe ali lastniki zemljišč 
·       izboljšava tistih delov OPN, za katere se je pri uporabi OPN ugotovilo, da so potrebne 

izboljšave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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3. PRIKAZ STANJA PROSTORA 
 

Območje urejanja OPN pri spremembi in dopolnitvi zajema celotno območje občine. V večini ostajajo v 
veljavi določila veljavnega OPN, dodajo oz. spremenijo se prostorski izvedbeni pogoji za določene enote 
urejanja prostora. Vsa načela spoštovanja omejitev v prostoru bodo ob spremembi in dopolnitvi OPN še 
naprej spoštovana (varovanje podtalnice, varovanje gozdnega roba, varovanje pred hrupom, emisij zraka, 
varovanje pred požarom, varovanje zdravja ljudi).  

 

 
Grafična priloga št. 1: Namenska raba iz kartografskega dela veljavnega OPN 
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Na območju s pravnim režimom veljajo merila in pogoji iz področne zakonodaje (glede dopustnosti 
posegov-zazidljivosti). V primeru dopustnih posegov pa veljajo merila in pogoji OPN, ki praviloma določajo 
tudi merila in pogoje za posege v prostor na nivoju prostorsko izvedbenih pogojev, le te je potrebno 
upoštevati in prilagoditi izraze prostorski in gradbeni stroki (ZUreP-2 in GZ). 
 
Razvoj naselja se prvenstveno usmerja na nezazidana stavbna zemljišča znotraj ureditvenih območjih 
naselij, izjemoma pa kot njihova širitev. Širitev naselja je dopustna, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji 
prostorski razvoj ni možen in je izkoriščena večina prostih površin, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali 
spremembo rabe. Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe 
naravnih virov, varstva kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj 
pomembna in so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. 
 
Pri načrtovanju notranjega razvoja naselja je treba zagotavljati kakovostno prenovo naselja ali njegovega 
dela, boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih ali razvrednotenih 
zemljišč v ureditvenem območju naselja, ohranitev uravnoteženega razmerja med grajenimi in zelenimi 
površinami, zgoščanje ekstenzivno izrabljenih zemljišč, ohranitev kakovostnih urbanističnih vzorcev ter 
prepoznavnih značilnosti naselja in krajine, varovanje tipologije in morfologije kulturne dediščine, 
ohranjanje narave in zadostno povezanost na infrastrukturo.  
 

Usklajen prostorski razvoj se zagotavlja na podlagi razvojnih potreb občine in ob upoštevanju varstvenih 
zahtev s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov, varstva kulturne dediščine ter 
ohranjanja človekovega zdravja. Po načelih trajnostnega razvoja se načrtuje skladen razvoj Občine Kidričevo, 
določijo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine ter usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev 
lokalnega pomena. V postopku se upošteva razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora.  
 
Cilj OPN SD4 je, da se zagotavlja v naseljih zadostna oskrba z družbenimi dejavnostmi, sanirajo degradirana 
območja, pospešuje rast kmetijskih in obrtnih dejavnosti ter pritegne priseljevanje mladega prebivalstva v 
občino.  
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4. NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI SD OPN 4 
 

Občina je zaradi izkazanih novih pobud in razvojnih potreb pričela s četrtim postopkom sprememb in 
dopolnitev OPN Občine Kidričevo, ki je trenutno v fazi izhodišč.  
 
Na podlagi 108.člena ZUreP-2 občina pred sprejetjem odločitve o spremembi in dopolnitvi OPN pripravi 
izhodišča za pripravo OPN, v katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja 
prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih in 
oceni prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji namen in potrebo po pripravi OPN, ključne 
vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja ter potrebne investicije v komunalno 
opremo in drugo javno infrastrukturo z oceno okvirnih rokov. 
 
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje Občine 
Kidričevo, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev 
v besedilni ali grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske 
prikaze. 
 
Spremembe in dopolnitve OPN bodo podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev in bodo določale spremembe in dopolnitve pogojev za druge posege v prostor, 
razen na območjih, kjer je z OPN predvidena izdelava OPPN. 
 
V nadaljevanju so opisani razlogi za pričetek novega postopka sprememb in dopolnitev trenutno veljavnega 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13, 
22/16, 40/19 in 5/20). 
 
V zadnjih letih so bile podane pobude z novimi razvojnimi potrebami, ki jih v takratnem postopku ni bilo 
mogoče obravnavati - se pa zdaj vključujejo v nov postopek OPN SD4, večinoma gre za spremembo 
namenske rabe. Poleg tega je občina lani javnost obvestila o nameri spreminjanja OPN in objavila postopek 
zbiranje pobud, ki ga je v začetku tega leta tudi zaključila.  
 
Skupaj je bilo teh pobud, ki so jih podali občani in nekateri lastniki zemljišč, ki živijo izven območja Občine 
Kidričevo, po obdelavi po lokacijah in namenskih rabah, 75. Od tega 56 pobud za spremembo namenske 
rabe iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče, 4 pobude za spremembo namenske rabe iz stavbnega 
zemljišča v kmetijsko zemljišče, 7 pobud za spremembo podrobnejše namenske rabe, ter ostale pobude za 
drugačno spremembo namenske rabe. Te pobude vključujejo tudi razvojne pobude občine.  
 
Po pregledu skladnosti pobud s cilji prostorskega razvoja občine, predvsem glede upoštevanja splošnih 
smernic s področja razvoja poselitve, je občina v postopek OPN SD4 lahko vključila 68 pobud. Podanih 
pobud, ki niso skladne s temeljnimi pravili urejanja prostora (skladno z ZUreP-2), s cilji prostorskega razvoja 
občine (skladno z določili strateškega dela OPN), s pravnimi režimi v prostoru in z možnostjo komunalnega 
opravljanja območja, v sam postopek SD OPN 4 nismo mogli umestiti.  
 
Hkrati so v minulem obdobju strokovne službe v občini, skozi tekoče delo in tudi s sistematičnim pregledom 
veljavnega akta, ugotovile določene pomanjkljivosti, katerih rešitve je mogoče odpraviti le s spremembo in 
dopolnitvijo akta. Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno izboljšati tiste sestavine veljavnega 
OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave in prilaganjem sodobnim načinom 
gradnje.  
 
Nekaj pa je tudi novih parcel, ki so se izdvojila iz območja prejšnje občine, zaradi usklajevanja občinskih 
meja, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/2018). S tem je občina dobila pravico, da 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0962/sklep-o-zacetku-priprave-tretjih-sprememb-in-dopolnitev-obcinskega-prostorskega-nacrta-obcine-zelezniki-sd-opn-3/#Območje tretjih sprememb in dopolnitev OPN in predmet načrtovanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0962/sklep-o-zacetku-priprave-tretjih-sprememb-in-dopolnitev-obcinskega-prostorskega-nacrta-obcine-zelezniki-sd-opn-3/#Območje tretjih sprememb in dopolnitev OPN in predmet načrtovanja
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prostorsko regulacijo tega območja uredi, kar pa je možno zgolj s sprejemom sprememb in dopolnitev OPN, 
ki bo pokril tudi to območje. Zato se v postopek OPN SD4 dodajo tudi novo nastale parcele, ki jim je 
potrebno določi namensko rabo.  
 
Priloga izhodišč je tudi tabela vseh pobud, kjer so podrobneje predstavljene posamezne pobude. V 
nadaljevanju so opisane pobude sprememb namenske rabe po sklopih, glede na predviden tip spremembe, 
ki je določen v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 
in 61/17 – ZUreP-2). 
 

 
Grafična priloga št. 2: Prikaz vseh podanih pobud v občini Kidričevo 

 
TIP SPREMEMBE: RAZVOJ NASELIJ – notranji razvoj podeželskih naselij 

· Zgoščevanje grajenih struktur znotraj obstoječih stavbnih zemljišč je možno ob zagotavljanju kvalitetnih 
bivalnih razmer v skladu z merili in pogoji za določitev velikosti parcel in objektov. Take pobude so: 
12,13,16,20,24,25,49,53,54,68. Dopustno je funkcionalno in oblikovno zaokroževanje naselij ter manjše 
širitve dejavnosti. Notranji razvoj naselij z boljšim izkoriščanjem in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno 
izkoriščenih površin v območju obstoječih naselij ima prednost pred širitvijo. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ NASELIJ – širitev podeželskega naselja 
· Nekaj je potreb po novih stanovanjskih površinah v podeželskih naseljih. Take pobude so: 
3,4,10,11,14,15,21,22,37,38,41,43,44,48,57. Manjše širitve naselij so dopustne v vseh naseljih v občini. 
Družine se večajo, mladi pa bi radi ostali v občini in si zgradili svoje stanovanjske hiše v domači okolici, zato 
je želja po širitvi zazidljivih zemljišč. Prav tako je želja občine, da se ohrani in privablja čim več mlajšega 
prebivalstva, zato je potrebno omogočiti širitev stanovanjskih površina znotraj podeželskega naselja, kjer 
je možna priključitev na komunalno in gospodarsko infrastrukturo. Občina bo skrbela za ohranjane 
poselitve v naseljih, ki bodo ohranjala svoj ruralni značaj. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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TIP SPREMEMBE: RAZVOJ NASELIJ – krčitev stavbnih zemljišč v naselju 
· V OPN se predlaga sprememba nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo, za tista zemljišča, 
ki so po evidenci dejanske rabe uvrščena med kmetijska zemljišča. Take pobude so: 26,28,58,59. Pri 
določitvi podrobnejše namenske rabe se je smiselno upoštevala podrobna namenska raba kmetijskih 
zemljišč v neposredni bližini. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ NASELIJ – priključevanje posamične poselitve 
· Nekaj je potreb po novih stanovanjskih površinah v razpršeni poselitvi. Take pobude so: 1,9,17,18,47. Nova 
posamična poselitev, ki ni funkcionalno povezana z obstoječo posamično poselitvijo, ni dopustna. 
Obstoječa posamična poselitev se ohranja z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo obstoječih 
objektov ter gradnjo pomožnih objektov, dopušča pa se tudi načrtovanje novih objektov za obstoječe 
dejavnosti, če je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, se vpliv na okolje ne bo 
bistveno povečal in so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami. 
Razpršeno poselitev se ustrezno sanira z zapolnjevanjem vrzeli. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ NASELIJ – prenova in razvoj centralnih dejavnosti  
· Sprememba v centralne dejavnosti znotraj središča naselja, zaradi potrebe po širitvi centralnih, 
storitvenih, trgovskih in športnih dejavnosti v Kidričevem, kot občinskem središču ter v naseljih Lovrenc na 
Dravskem polju in Cirkovce, ki predstavljata oskrbni središči. Take pobude so: 7,34,35,65,67. Območje 
prenove se določi za površine v naselju, ki so zaradi neprimerne rabe razvrednotene. Obstoječi opuščeni ali 
neprimerni objekti v središčih se prenovijo ali nadomestijo z ustreznejšimi, upoštevajoč namembnost in 
oblikovane značilnosti prostora. Zgoščevanje in prenova grajenih struktur znotraj naselja je možna ob skrbi 
za ohranjanje kvalitetne urbane in arhitekturne dediščine ter zagotavlja kvalitetnejše bivalne razmere. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ NASELIJ – širitev naselja Kidričevo 
· Večja širitev in intenziven razvoj poselitve je predviden le v naselju Kidričevo. Take pobude so: 62,63,64,66. 
V skladu s 27. členom ZUreP-2 je treba pri predlaganih širitvah stanovanjskih območij upoštevati 
demografske podatke in projekcije rasti prebivalstva v občini v prihodnje. Zaradi demografskih gibanj in 
razvojne zmogljivosti naselja se večajo potrebe po zazidljivih zemljiščih. Širitev ureditvenega območja 
poteka etapno, skladno z utemeljenimi potrebami posameznega naselja, in to tako, da se najprej širi na tisti 
del, ki je glede na lego in funkcionalnost bližje naselju.  
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ NASELIJ – sprememba EUP 
· Gre za spremembo znotraj stavbnih zemljišč, za izvzem določenih parcel iz veljavnega OPPN, zaradi 
spremembe lastniške strukture zemljišč. Take pobude so: 23,33. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ V KRAJINI – širitev kmetijske dejavnosti 
· Kmetijstvo ostaja pomembna gospodarska panoga na območju občine. Nekaj pobud se nanaša na 
spremembo načeloma kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče v korist kmetijstva. Take pobude so: 
23,29,30,39,40,52,55,57. Večinoma gre za uskladitev namenske rabe prostora z dejanskim stanjem v 
naravi, v nekaj primerih pa za vzpostavitev novega kmetijskega gospodarstva. Pobude se nanašajo 
predvsem na širitve obstoječih kmetijskih gospodarstev, ki v podeželskih naseljih še vedno dajejo kruh 
številnim družinam. V podeželskih naselji se razpoložljiva zemljišča prednostno namenjajo gradnji za 
potrebe kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti. Pobudniki, ki še niso predložili mnenja kmetijsko svetovalne 
službe za širitev v prid kmetiji, so bili k temu povabljeni. Sicer so bila razpoložljiva tovrstna mnenja pri 
obravnavi tudi upoštevana in priložena k obrazložitvam. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ V KRAJINI – širitev obrtne dejavnosti 
· Nekaj obrtnikov je izrazilo potrebo po širitvi dejavnosti, ki jo opravljajo na podeželju in bi jim selitev v 
gospodarsko ali industrijsko cono predstavljala prevelik strošek, so pa ti podjetniki pomembni pri 
zaposlovanju in ohranjanju prebivalstva v domačem okolju. Take pobude so: 2,50, 51.Pri načrtovanju 
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podeželskih naselij se zagotavlja možnost razvoja podjetništva na podeželju, kot so manjše storitvene in 
obrtne dejavnosti, ki so združljive z bivalnim okoljem. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ V KRAJINI – načrtovanje gospodarske javne infrastrukture 
· Sprememba namenske rabe v stavba zemljišča, zaradi vzpostavitve nove cestne povezave. Nova 
povezovalna cesta do podjetja Boxmark bo omogočala povezavo s predvideno izgradnjo zahodne obvoznice 
Kidričevo. V drugem primeru gre za uskladitev dejanske rabe z namensko, vris obstoječe ceste ob igrišču v 
Lovrencu na Dravskem polju. Take pobude so: 31,32,33,36. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ V KRAJINI – območja za varstvo pred poplavami 
· Sprememba v vodna zemljišča, zaradi izvedbe novega razbremenilnika Reke v Kamenišnico, ki bo zmanjšal 
poplavno ogroženost naselja Šikole in nadaljnjih naselij. Za izvedbo je pripravljen idejni projekt, z 
utemeljitvijo izbire trase razbremenilnika. Taka pobuda je: 8. 
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ V KRAJINI – načrtovanje drugih prostorskih ureditev 
· Med pobudami za spremembo prostorskega akta so tudi pobude za širitev območja izkoriščanja 
mineralnih surovin južno in zahodno od obstoječe gramoznice v Pleterjah. Take pobude so: 42,45,46. Ker 
gre za dolgoročne širitve bo potrebno oceniti trenutne še neizkoriščene površine, namenjene za izkop 
gramoza, in dejanske potrebe gospodarstva po mineralnih surovinah v naslednjih letih.  
 

TIP SPREMEMBE: RAZVOJ V KRAJINI – sanacija degradiranega območja 
· Sprememba v površine za ZS in BT: Take pobude so: 60,61. Nekdanja območja izkoriščanja mineralnih 
surovin severno od obstoječe gramoznice v Pleterjah so se ustrezno sanirala. Nastala so posebna območja, 
kjer se razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora. Zraven pa so prednostna območja za razvoj 
turizma in prostočasnih dejavnosti. Gre za uskladitev namenske rabe z veljavnim OPPN , ki velja na območju. 

TIP SPREMEMBE: DRUGO – uskladitev z dejanskim stanjem 
· Sprememba v stavba zemljišča, zaradi popravka dejanskega stanja meje pokopališča in vrisa nezabeleženih 
grobišč. Take pobude so: 5,6.  
 
Namen priprave sprememb in dopolnitev je določila obstoječega OPN spremeniti in dopolniti tako, da bo 
nova namenska raba in spremenjeni prostorski izvedbeni pogoji spoštovali načela prostorske zakonodaje, 
hkrati pa bodo urbanistično regulacijski elementi omogočili takšne pogoje gradnje, ki bodo zagotavljali 
razvoj turističnega območja, širitev občinskega središča, širitev kmetijske in obrtne dejavnosti ter reševanje 
prostorskih stisk mladih družin, ki želijo ostati v svoji občini. 
  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2915/#(načrtovanje prostorskih ureditev v drugih ureditvenih območjih)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2915/#(načrtovanje prostorskih ureditev v drugih ureditvenih območjih)
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5. OPIS PREDLAGANIH REŠITEV, KI VPLIVAJO NA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA 
ALI DOLOČITEV NOVIH PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV 

 

Razvoj poselitve se praviloma načrtuje znotraj ureditvenih območjih naselij, izjemoma pa kot njihova širitev. 
V skladu z ZUreP-2 je širitev ureditvenega območja naselja je dopustna, če razvoja ni mogoče zagotoviti z 
notranjim razvojem v ureditvenem območju naselja in je izkoriščena večina prostih površin, ki so primerne 
za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe in je skladna s pravnimi režimi in področnimi predpisi. 
 
Vsaka pobuda za spremembo namenske rabe se je pregledala v skladu z obrazcem 2, Priročnika za 
obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (september 2017) in ocenila skladnost pobude s 
cilji prostorskega razvoja občine, ob čemer se upoštevajo še omejitve na varstvenih območjih, urbanistični 
kriteriji in možnost opremljanja zemljišč za gradnjo. Na podlagi presoje skladnosti pobude s posameznimi 
kriteriji, smo skladne pobude umestili v postopek sprememb in dopolnitev OPN. 
 
Po izvedbi bilance stanja zemljišč se iz gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča spremeni 2,9 ha površin. Iz 
stavbnih zemljišč se v kmetijska zemljišča prerazvrsti 0,3 ha, iz kmetijskih zemljišč pa se v stavbna zemljišča 
prerazporedi 13,6 ha površin. Zaradi prenove se znotraj stavbnih zemljišč prerazporedi 32,3 ha površin, 
zaradi izvedene sanacije zemljišč pa se iz drugih zemljišč v stavbna zemljišča spremeni 23,0 ha površin. V 
vodne površine se zaradi izvedbe razbremenilnika prerazporedi 0,05 ha iz območja kmetijskih zemljišč. Za 
širitev površin nadzemnega pridobivalnega prostora mineralnih surovin pa se iz območja gozdnih zemljišč 
prerazporedi 19,5 ha v območja drugih zemljišč.  
 
Izvedla se je tudi analiza prikaza namenske rabe zemljišč po posameznih naseljih. Največ sprememb se 
izvede v naselju Kidričevo, kjer je predvidena večja širitev poselitve ter razvoj centralnih dejavnosti v 
občinskem središču. V ostalih podeželskih naseljih gre po večini za manjše širitve poselitve in dodatnih 
dejavnosti, ki smo jih dodali na pobudo občanov.  
 
Na podlagi Pravilnika o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših 
kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. l. RS, št. 110/08) je Elaborat posegov na najboljša kmetijska 
zemljišča obvezna strokovna podlaga v postopku priprave SD OPN. V elaboratu je potrebno preučiti 
možnost ter upravičenost spremembe planske rabe najboljših kmetijskih zemljišč, pri čemer se upoštevajo 
podatki o kakovosti kmetijskih zemljišč ter podatki z vidika prostorskega načrtovanja.  
 
Vsaka sprememba iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče je opredeljena v elaboratu posegov na 
kmetijska zemljišča, kjer so predstavljeni podatki o nezazidanih stavbnih zemljiščih za celotno občino in 
posamezno naselje. Za posege na kmetijskih zemljiščih v korist kmetije oz. selitev kmetije, pa je poleg 
elaborata priložena utemeljenost posega na kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije, ki ga je izdela Kmetijsko 
svetovalna služba Ptuj. Za območja predlaganih sprememb namenske rabe na najboljših kmetijskih 
zemljiščih, ki presegajo 5.000m² velikosti, se preuči alternativne rešitve in določi površine, kjer je možno 
nadomestiti izgubo najboljših kmetijskih zemljišč. 

 

Spremembe in dopolnitve OPN zajemajo tudi prostorske izvedbene pogoje glede umestitve in zasnove 
načrtovanih ureditev v prostor znotraj občine, ki ne vplivajo bistveno na veljavne ukrepe in rešitve za 
celostno varovanja okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

 

STRATEŠKI DEL:  

Tekstualni del: 
· Območja opuščenih gramoznic in opredelitev novih površin za razvoj turizma: 
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Na območju EUP so skladno z veljavnim OPN, po končani eksploataciji mineralnih surovin, možne 
dejavnosti: športne dejavnosti na vodnih površinah z ureditvijo ustrezne infrastrukture in dovoljena je 
postavitev le premičnih objektov. Ker je območje ne uporablja več za eksploatacijo in je že urejen športno 
rekreacijsko center Green Lake, bi na območju uskladiti dejansko rabo prostora z namensko rabo. Območje 
UE2 (naravne vrednote), kjer je opazovalnica in čutna pot, bi spremenili v ZS – Površine za oddih, rekreacijo 
in šport. Območje UE1 (Green Lake), ki je namenjen rekreaciji, športu, kampiranju za razvoj turizma, bi 
spremenili v BT – Površine za turizem. Zaradi razvoja turizma se bodo postavili stalni objekti, ki bodo služili 
pospeševanju turizma, kot so glampih hiške, recepcija, bar, umivalnice.  
 

Grafični del: 
· Na kartah se prikažejo spremembe kratkoročnega razvoja okvirne poselitve v naselju in krajini. Opredeli 
se območja širitev dejavnosti kot izhajajo iz razvojnih pobud: 
Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja 
Karta 3: Zasnova okvirnih območij poselitve, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve 
Karta 4: Usmeritve za razvoj poselitve 
Karta 5: Usmeritve za razvoj v krajini 
 
Na karti se prikaže spremembe okvirnih območij osnovne namenske rabe: 
Karta 6: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišča 
 

IZVEDBENI DEL: 

Tekstualni del: 
· Splošni PIP o oblikovanju objektov: 
Strehe: Dovoli se strešne kritine v temnejših, umirjenih, nebleščečih (mat) odtenkih rdeče, rjave in sive 
barve. Enokapnice in ravne strehe so dovoljene na območju proizvodnih dejavnosti, znotraj območij z 
namensko rabo B, BC in BT, za pokrite terase, vetrolove, zimske vrtove, nadstrešnice, vrtne lope in garaže 
ter stavbe v nekaterih stanovanjskih delih naseljih in pod pogoji, kot jih določa podrobni PIP za PNRP oz. 
posebni PIP za EUP.  
 
· Območja za katere je predviden OPPN:  
Dopolni se 139.člen, za katere EUP je se v skladu z določbami odloka izdela OPPN. 
 
· Priloga 1: Seznam vseh enot urejanja prostora z opredelitvijo podrobne namenske rabe prostora.  
V seznamu se v stolpcu ustrezno dopolni opredelitev podrobne rabe za območja naselij. Vstavi se nove 
vrstice za EUP, ki so bile v okviru sprememb dodatno opredeljene ter črta vrstice za EUP, ki se jih ukinja.   
 
· Priloga 2: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne PNRP in posebni prostorski izvedbeni pogoji 
za posamezne EU 
Ustrezno se dopolnijo določila, za katere se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave in 

prilaganjem sodobnim načinom gradnje. Glede na sodobne trende v gradnji stanovanjskih objektov se 

predlaga možnost oblikovanja objektov z ravnimi in enokapnimi strehami nad manjšimi objekti ali izzidki 

stanovanjskih objektov, kar glede na urbani značaj naselja ni v nasprotju s splošnim načrtovalskim pravilom 

glede ohranjanja značilnosti prostora. Ravna streha se lahko uporablja kot pohodna terasa. Dovoli se tudi 

strešne kritine v temnejših, umirjenih, nebleščečih odtenkih sive barve, razen na obstoječih objektih znotraj 

zaščitenih območij.  

· Posebni PIP za posamezne EUP: 

Na območju EUP PL57 OPPN Pleterje – sanacija opuščene gramoznice: 
Na območju EUP velja Odlok o OPPN za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za 
oddih, rekreacijo in turizem) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/15, 45/16), ki ostane v veljavi do 
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preklica. Na območju EUP je končana eksploatacija mineralnih surovi, zato je možna sanacija opuščene  
gramoznice z razvojem športne dejavnosti na vodnih površinah z ureditvijo ustrezne infrastrukture 
(vlečnice, veslaške proge, postavitev objektov, ustrezno urejenega parkirišča, prostora za kampiranje…). 
Možna je postavitev objektov. 
 
Na območju EUP KI13, KI14, KI15, KI114: 
Obstoječa podrobna namenska raba je površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo ‐ površine z objekti za 
kmetijsko intenzivno proizvodnjo, ki pa je bila ukinjena, zato se površine nameni za širitev športne 
dejavnosti na severnem delu in stanovanjsko gradnjo na južnem delu. Za nov EUP se v skladu z določbami 
tega odloka izdela OPPN. Skladno z analizo in študijo širitve naselja Kidričevo, se stanovanjska gradnja širi 
tudi na območje EUP KI09, ki je kmetijsko zemljišče in je predlog za spremembo v površine namenjene nižji 
stanovanjski zazidavi. 
 
Na območju EUP KI18, KI19, KI20, KI21: 
Obstoječa podrobna namenska raba je posebna območja in površine za turizem, ki pa se tukaj ne bo razvijal 
v prihodnosti zaradi bližine industrije, zato se površine nameni za širitev centralnih dejavnosti. Za nov EUP 
se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN. 
 
Dodajo so novi EUP: 

CI54 OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ Površine nadzemnega pridobivalnega prostora LN  
KI119 STAVBNA ZEMLJIŠČA Površine cest PC  
KI120 STAVBNA ZEMLJIŠČA Druga območja centralnih dejavnosti znotraj naselja 

Kidričevo 
CD u 

KI121 STAVBNA ZEMLJIŠČA Nove večstanovanjske površine naselja Kidričevo SS n 
KI122 STAVBNA ZEMLJIŠČA Zavarovana osrednja območja centralnih dejavnosti znotraj 

naselja Kidričevo 
CU Z 

LO33 STAVBNA ZEMLJIŠČA Osrednja območja centralnih dejavnosti znotraj 
podeželskih naselij- jedro naselij 

CU p 

LO34 STAVBNA ZEMLJIŠČA Površine cest PC  
MI81 STAVBNA ZEMLJIŠČA Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo 

ob robu naselij 
IK p 

PL83 STAVBNA ZEMLJIŠČA Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo 
ob robu naselij 

IK p 

PL84 OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ Površine nadzemnega pridobivalnega prostora LN  
PL85 STAVBNA ZEMLJIŠČA Površine za oddih, rekreacijo in šport ZS  
SN67 STAVBNA ZEMLJIŠČA Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo 

ob robu naselij 
IK p 

SR37 VODNA ZEMLJIŠČA Celinske vode VC  
ST26 OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ Površine nadzemnega pridobivalnega prostora LN  

 
Grafični del: 

Vrišejo se podane pobude za spremembo namenske rabe v občini. Prav tako se določi namenska raba novim 
parcelam, ki so nastale z usklajevanjem občinskim meja, ki se povzame iz obstoječih prostorskih aktov 
sosednjih občin. 
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6. OBRAZLOŽITEV SKLADNOSTI REŠITEV Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGI 
RAZVOJNI IN VARSTVENI DOKUMENTI 

 

Pravna podlaga za spremembo OPN je ZUreP-2, ki spremembo občinskih prostorskih izvedbenih aktov 
določa v 123. členu, pripravo OPN pa v 106.-115.členu in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za 
razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17)  
 
Rešitve OPN SD4 morajo biti skladne s hierarhično višjimi veljavnimi akti. OPN določa prostorske ureditve 
lokalnega pomena, ki naj temeljijo na Strategiji, akcijskem programu za izvajanje Strategije, regionalnem 
prostorskem planu in občinskem prostorskem planu. OPN mora biti skladen z DPN, uredbo o najustreznejši 
varianti in uredbo o varovanem območju prostorske ureditve državnega pomena. 
 
Strategija (SPRS; Uradni list RS, št. 76/04 ) določa splošna načela in cilje, ki morajo prevladati pri spodbujanju 
in sprejemanju razvojnih odločitev nosilcev urejanja prostora, da se ustvarijo pogoji za prostorsko, 
gospodarsko in socialno povezanost družbe. Eno izmed temeljnih načel urejanja prostora je vzdržen 
prostorski razvoj. Prostor je omejena dobrina, zato terja skrbno usklajevanje javnih koristih in zasebnih 
interesov. Usmerjanje dejavnosti v prostor naj poteka tako, da se ustvarja socialno povezanost in kakovost 
naravnega in bivalnega okolja. Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij se upošteva razvojne trende 
ter hkrati ohranja njihovo tradicionalno strukturo.  
 
Prostorski red v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (UPRS; Uradni list RS, št. 122/04) določa pravila za 
urejanje prostora, ki se jih upošteva pri načrtovanju poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine, za 
določanje osnovne in podrobne namenske rabe prostora, meril in pogojev za urejanje prostora ter 
lokacijskih pogojev za umeščanje prostorskih ureditev ter načrtovanje in graditev objektov  
 
Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili ZUreP-2 in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in 
območij za razvoj in širitev naselij. Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja 
prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev 
urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja 
prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. 
 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo upošteva cilje, usmeritve in izhodišča iz Strategije. 
V nadaljevanju so predstavljena izhodišča, ki vplivajo na zasnovo posameznih  področij  oz. vidikov 
prostorskega načrtovanja v Občini Kidričevo. 
 
Osnova urbanega sistema je razvoj dvostopenjskega policentrično strukturiranega omrežje središč 
nacionalnega in regionalnega pomena. Na lokalni ravni se razvijajo lokalna središča, ki zagotavljajo 
prebivalcem naselja in njegovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, 
informiranje ter druženje. Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj lokalnega 
središča. Če ima središče funkcijo občinskega središča, mora samostojno ali v sodelovanju z drugimi 
pomembnejšimi lokalnimi središči zagotavljati zadostno in dostopno oskrbo z družbenimi in drugimi 
storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja. Občina Kidričevo se zaradi 
bližine v sistemu izvajanja posameznih dejavnosti, poselitvi in gospodarski javni infrastrukturi gravitacijsko 
navezuje na mesto Ptuj, kot bližnje regionalno središče nacionalnega pomena.  
 
Zaradi naraščanja prebivalstva in potreb po zagotavljanju stanovanjskih kapacitet je želja občine, da se 
občinsko središče postopno širi navzven in omogoča priseljevanje. Ob skrbi za ohranjanje kvalitetne urbane 
in arhitekturne dediščine ter zagotavljanju kvalitetnejših bivalnih razmer je možno zgoščevanje in prenova 
grajenih struktur znotraj naselja.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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Osrednji del naselja Kidričevo je opredeljen kot naselbinska kulturna dediščina, zato zanj veljajo nekoliko 
drugačna pravila urejanja kot za ostala naselja Občine Kidričevo. Kulturna dediščina v naseljih in druga 
kvalitetna stavbna dediščina oblikujeta značilno podobo posameznih naselij ali širših območij. Z vidika 
prostorskega urejanja predstavlja stavbi fond, struktura naselja in ostala stavbna dediščina naselja Kidričevo 
vrednoto v arhitektonskem in urbanističnem smislu. Pri urejanju in načrtovanju razvoja naselij s kvalitetno 
stavbno dediščino se uporabi varstvene in razvojne principe načrtovanja, zlasti se ohranja kvalitetno 
stavbno ali urbano strukturo in njune razpoznavne značilnosti, posodablja degradirane stavbne ali urbane 
strukture ter uvaja ponovno rabo.  
 
Razvoj poselitve zagotavlja umeščanje dejavnosti, stanovanj in infrastrukture v omrežju naselij in 
zagotavljanje zadostnih komunalno opremljenih površin za bivanje, proizvodnjo, oskrbo in storitve na 
primernih lokacijah ter površin za rekreacijo in preživljanje prostega časa. Poselitveni razvoj se načrtuje 
skladno s prostorskimi možnostmi in omejitvami.  
 
Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja urbanih naselij. Notranji razvoj naselja ima 
prednost pred širjenjem na nova območja. Prvenstveno se zagotavlja boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo 
rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naselju, npr. opuščenih ali neprimernih lokacij. Notranji 
razvoj naselja in racionalno rabo zemljišč se uresničuje s spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, 
z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, obnovo, rekonstrukcijo in sanacijo 
degradiranih območij, s katerimi se poleg prostorskih ciljev upošteva tudi možnosti za gospodarski razvoj, 
reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju potencialne ogroženosti. S širitvijo 
naselja se v primeru, da v naselju ni več primernih zemljišč, zagotavlja pogoje za razvoj stanovanjskih, 
gospodarskih in drugih zmogljivosti, za večjo socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, za delovanje 
trga nepremičnin in za razvoj različnih proizvodnih in storitvenih dejavnosti. 
 
Podeželje je zaradi svojih značilnosti in specifičnih razvojnih potencialov pomemben življenjski in 
gospodarski prostor, zato se spodbuja njegov celovit razvoj v povezavi z urbanimi območji. V podeželskem 
prostoru se spodbuja diverzifikacijo tistih gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in 
gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter posredno ali neposredno 
prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti njegove naravne in kulturne krajine.  
Zagotavlja se prostorske možnosti za razvoj tistih dejavnosti, ki lahko izkoristijo prostorske potenciale, ki 
tvorijo regionalne posebnosti teh območij. Za ustrezen razvoj poselitve in gospodarskih dejavnosti ter 
njihovo vključevanje v mednarodna infrastrukturna omrežja se sočasno spodbuja izgradnjo gospodarske 
javne infrastrukture. 
 
V podeželskih naseljih je možna gradnja znotraj obstoječih gradbenih parcel zaradi izboljšanja pogojev za 
bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti. Razvija se jih predvsem z nadomestno ali 
dopolnilno gradnjo v sklopu obstoječih gradbenih parcel ali, če ni drugih možnosti, ob njihovem robu. 
Prednost se daje prenovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za 
razvoj dopolnilnih dejavnosti. Pri prostorskem razporejanju zemljišč po namenski rabi in dejavnosti znotraj 
naselij se stremi k takšnemu prepletu funkcij, ki so medsebojno združljive ali ne motijo druga brez druge.  
 
Zaradi razpršene poseljenosti slovenskega prostora se nadaljnjo gradnjo usmerja v zgoščevanje že 
poseljenih območij. Pri načrtovanju in urejanju naselij se stremi k urejenemu in prostorsko uravnoteženemu 
in oblikovno skladnemu razvoju posameznega naselja tako, da se zagotavlja arhitekturno prepoznavnost na 
ravni celotnega naselja in na ravni posamezne funkcionalne enote ali dela naselja. Arhitekturna 
prepoznavnost se odraža v regionalnih urbanističnih in arhitektonskih značilnostih posameznih območij. Pri 
prenovi, načrtovanju, oblikovanju in urejanju naselij se upošteva ohranjeno in prepoznavno kulturo 
stavbarstva preteklih obdobij in pri tem uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna izhodišča z obstoječimi 
vrednotami 
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Državni nosilci urejanja prostora podajo na podlagi sprejetih izhodišč mnenje o verjetnosti pomembnejših 
vplivov OPN SD4 na okolje, na podlagi katerih odloči ministrstvo, pristojno za okolje,, ali je za OPN SD4 
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja 
mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so Ministrstvo za kulturo, Zavod RS za varstvo narave, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Direkcija RS za vode in Zavod za 
gozdove. 
 
Obvezne strokovne podlage, ki se jih v sklopu izdelave OPN SD4 pripravi so Urbanistična zasnova in Krajinska 
zasnova ter Elaborat ekonomike, ki so določene v 62. členu ZUrep-2. Zraven se pripravi tudi druge strokovne 
podlage, s katerimi se utemeljijo predlagane spremembe, omogoča usklajevanje razvojnih in varstvenih 
interesov ter zagotavlja transparentne strokovne rešitve.  
 
Če se pri pripravi strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se le-te 
izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Pri pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve OPN so se upoštevala 
priporočila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih 
prostorskih načrtov (10. priporočila št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015). 
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7. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO ZA POTREBE POMEMBNEJŠIH PROSTORSKIH UREDITEV 

 

Investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno javno 
infrastrukturo so bile določene že z izdelavo veljavnega OPN in se v večji meri ne spreminjajo.  

 

Elaborat ekonomike je nova obvezna vsebina OPN, ki jo je določil ZUreP-2 in je namenjena za ugotavljanje 

investicijskih vrednosti, ki jih bo morala občina v prihodnjih letih nameniti za sprejetje planskih odločitev, 

kot nekakšna predračunska vrednost. Na podlagi tega odloča o sprejetju sprememb in dopolnitev OPN tudi 

občinski svet občine, ki sprejema prostorske akte. Izračunane vrednosti v elaboratu so informativne, 

dejanske vrednosti pa je mogoče izračunati na podlagi konkretnih investicij v GJI. Elaborat opredeljuje 

komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo, ki jo bo treba 

dograditi ali zgraditi za ta namen in etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPN.  

Infrastrukturna omrežja se bodo razvijala skladno s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja. 
Dosedanja infrastrukturna opremljenost naselij v občini je dobra in se bo v bodoče dopolnjevala na 
območjih, kjer bo potrebna širitev ali obnova komunalne opreme ter izboljševala, da bi se preprečilo 
onesnaževanje naravnih vrednot. Navedeno GJI je potrebno tekoče vzdrževati in izboljševati glede na stanje 
in na napredek tehnologije. 
 
Za predviden razvoj poselitve in dejavnosti v prostoru je potrebno stavbna zemljišča najprej urediti oziroma 
opremiti z vso potrebno infrastrukturo. Glede priključevanja na javne ceste, priključkov na vodovodno in 
kanalizacijsko omrežje in elektriko je Občina Kidričevo zadovoljivo pokrita. Kanalizacijsko omrežje pokriva 
vsa naselja v občini, posamezno poselitev pa se rešuje z individualnimi MČN. Vodovodno omrežje je pokrito 
v vseh naseljih, vendar bo postopno potrebna zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi. Optično omrežje, ki 
zagotavlja kakovostno uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetn a 
telefonija, je zgrajeno že v več naseljih po občini in se bo v prihodnje še dopolnjevalo..  
 
Zaradi načrtovanih ureditev v OPN SD4 večja investicijska vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo in 
komunalno opremo ne bodo potrebna. Z izgradnjo zahodne obvoznice Kidričevo je predvidena nova cestna 
povezava do industrijskega območja na J strani. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja Šikole, se bo 
izvedel projekt razbremenilnika Reke v Kamenišnico dolžine 600 m in novega prepusta pod železnico. Ostale 
predvidene ureditve z OPN SD4 so morebiti že izvedene ali ne zajemajo novih večjih investicij v komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ali pa zajemajo zasebne pobude za širitev poselitve ali 
opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti v naseljih.  

 

Za pripravo OPN SD4 se bo zagotovil elaborat ekonomike, izdelan skladno s Pravilnikom o elaboratu 
ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19), hkrati se bodo upoštevale vse do sedaj pripravljene strokovne rešitve 
in študije. Pri načrtovanju novih stavnih zemljišč in opremljanju starih mora občina zagotoviti sredstva v 
okviru svojega proračuna in načrtih razvojnih programov, ki se določijo v elaboratu. Ob tem bo v ponekod 
potrebno tudi prenoviti infrastrukturo. Elaborat opredeli oceno investicij ter določiti vire finančnih sredstev 
za izvedbo potrebnih ureditev, zato da se preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev. Skladno 
z elaboratom se pripravi program opremljanja, ki je osnova za izračun investicije in delitve stroškov na 
enoto. Po potrebi bodo izdelane dodatne študije ali preveritve, če jih bodo zahtevali nosilci urejanja 
prostora.  

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2125


 IZHODIŠČA – Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitev št. 4 

 

 18 

 

8. OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO OPN SD4 
 

123. člen ZUreP-2 določa, da se spremembe in dopolnitve prostorskega izvedbenega akta pripravljajo in 
sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejetje ter določen v 108-115.členu. 

 

Župan na podlagi teh izhodišč sprejme sklep o pripravi OPN SD4. V skladu z ZUreP-2 in statutom Občine 
Kidričevo so roki v postopku priprave OPN SD4 po sprejetju in objavi sklepa o začetku postopka v uradnem 
glasilu (Uradno glasilo slovenskih občin) in v svetovnem spletu (http://www.kidricevo.si), naslednji: 

 

Faza postopka  Rok  

1. faza:  mnenja NUP o vplivih posega na okolje ter 

konkretne smernice NUP 

30 dni  

2. faza: odločba MOP o potrebnosti izdelave CPVO 21 dni 

3. faza: Izdelava strokovnih podlag 50 dni 

4. faza:  osnutek OPN SD4 50 dni  

5. faza: Izdelava OP, če je z odločbo potrebna izdelava CPVO 30 dni 

6. faza:  prva mnenja NUP in mnenje na OP  30 dni  

7. faza: odločba MOP o ustreznosti OP 30 dni 

8. faza:  dopolnjeni osnutek OPN SD4 30 dni  

9. faza:  javna razgrnitev in obravnava  30 dni  

10. faza:  stališča do pripomb in predlogov javnosti  15 dni  

11. faza:  predlog OPN SD4 15 dni  

12. faza:  druga mnenja NUP in mnenje na OP 30 dni  

13. faza: odločba MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 
na okolje 

30 dni 

14. faza:  usklajen predlog OPN SD4 15 dni  

15.faza:  sprejem odloka o OPN SD4 na občinskem svetu  na seji OS  

 

Po potrditvi predloga OPN ga občina sprejeme z odlokom in pošlje ministrstvu, da ga javno objavi kot 
veljaven prostorski akt v prostorskem informacijskem sistemu.  

 

Skladno s statutom občine in odločitvami glede postopka sprejemanja se lahko roki ustrezno prilagodijo.  

 

Skupna ocena okvirnih rokov za izvedbo je minimalno 2 leti, maksimalna pa je odvisna od samih zahtev, 
pobud (ali bo potrebna tudi presoja vplivov na okolje) ali neskladnosti sprememb in dopolnitev OPN s 
področnimi predpisi. Poleg medsebojne komunikacije je potrebno tudi veliko časa za predpisano tehnično 
izdelavo in pripravo vseh gradiv in podatkov. V interesu Občine in občanov je, da je postopek OPN SD4 čim 
krajši. 

 

  

http://www.kidricevo.si/


 IZHODIŠČA – Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitev št. 4 

 

 19 

 

9.  NAČRT VKLJUČEVANJA JAVNOSTI 
 

Občina Kidričevo kot pripravljavec postopka sprememb in dopolnitev v skladu z ZUreP-2 zagotavlja 
vključevanje javnosti na javnih predstavitvah, razgrnitvi, obravnavi in drugih javnih predstavitvah. 
 
Občina bo v začetni fazi pridobila čim več informacij o dejanskem stanju v območju obdelave in predlogov 
za njegovo izboljšavo. Že pred začetkom postopka je občina objavila poziv javnosti o zbiranju predlogov in 
pobud za spremembo namenske rabe v OPN in v sam postopek vključila zasebne potrebe v prostoru. V fazi 
izhodišč bo zagotovljeno sodelovanje zainteresirane javnosti z javno objavo izhodišč na spletu.  
 
V fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka bo preverjena ustreznost rešitve in družbeno soglasje. Rešitev 
bo na javni razgrnitvi in javni obravnavi predstavljena in prediskutirana tako, da bo možno spoštovati želje 
po spremembah in dopolnitvah. 
 
Metode vključevanja in sodelovanja javnosti so: obveščanje javnosti, zagotavljanje potrebnih ustreznih 
gradiv, vodenje in koordinacija posvetov v okviru priprave izhodišč in osnutka OPN SD4 in v času javne 
razgrnitve predstavitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPN SD4. 
 
Urnik ključnih dogodkov:  
Objava sklepa skupaj z izhodišči za pripravo OPN SD4 na spletni strani Občine takoj po objavi v uradnem 
glasilu občine.  
V okviru priprave osnutka OPN SD4 se soočijo in usklajujejo različni interesi v prostoru in v ta namen bo 
izveden javni posvet. Posredovane informacije o izvedbi javnega posveta in gradiva bodo pred dogodkom 
objavljene na spletni strani občine.  
V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN SD4 in okoljskega poročila v kolikor bo ga potrebno 
izdelati, bo javnost seznanjena s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, na katerem bo 
osnutek OPN SD4 objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno 
razgrnitvijo bo Občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. 
Ko bodo pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko bo ministrstvo ugotovilo, da so vplivi 
izvedbe predloga OPN na okolje sprejemljivi, bo občinski svet odločal o sprejetju OPN SD4 in v primeru 
potrditve bo odlok o OPN SD4 objavljen v uradnem glasilu Občine. 
 
Identifikacija ključnih deležnikov:  
Ključni deležniki so poleg pripravljavca prostorskega akta, pobudniki, lastniki zemljišč in okolici ter ostala 
zainteresirana javnost. 
 
Razpoložljiva in potrebna finančna sredstva:  
Gradiva za obravnave in infrastrukturo bo zagotovil pripravljavec akta, Občina Kidričevo. Občina Kidričevo 
zaradi postopka ne bo zagotavljala proračunskih sredstev. 
 
Informacije za javnost:  
Pred procesom sodelovanja javnosti bodo prek spletne strani Občine Kidričevo objavljeni sklep z izhodišči 
o pripravi OPN SD4, vabila na javni posvet in javno obravnavo in na zahtevo zainteresirane javnosti 
zagotovljeni izhodišča za pripravo OPN SD4, smernice, v času javne razgrnitve pa povzetek za javnost, 
tekstualni del odloka in ostale strokovne podlage in gradiva. 
 
Način zbiranja, obravnave in upoštevanja mnenj in predlogov:  
Zbiranje predlogov bo možno neposredno na javnem posvetu, javni obravnavi ter po elektronski ali navadni 
pošti, Občina bo proučila pripombe javnosti k osnutku OPN SD4 in predloge, ter do njih zavzela stališče, ki 
bo javno objavljeno na spletni strani Občine. 
 


