
 

B/2. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJIH AKTOV 
Do priprave novih državnih prostorskih aktov v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. 
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 in 14/15 – ZUUJFO) predstavlja izhodišče za pripravo občinskih prostorskih 
načrtov Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS; Ur.l. RS, št. 76/2004). 
 
Pri pripravi prostorskih aktov se uporablja tudi državni prostorski red. Do njegove uveljavitve ostaja v 
veljavi Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/2004). Državni prostorski red določa v skladu 
z državnim strateškim prostorskim aktom pravila za urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni, 
in sicer: splošna pravila prostorskega načrtovanja, pravila za načrtovanje poselitve in pravila za načrtovanje 
in graditev objektov. Pripravljavci prostorskih aktov uporabljajo pravila državnega prostorskega reda tako, 
da se lahko pri pripravi prostorskih aktov nanje neposredno sklicujejo oziroma jih lahko prenesejo v 
prostorski akt. 
 
V nadaljevanju so povzeti posamezni deli besedil iz hierarhično višjih aktov, ki so relevantni za načrtovanje 
prostorskih ureditev ter sprememb prostorskih ureditvenih pogojev v spremembah in dopolnitvah OPN 
Preddvor – spremembe št. 2. 
 
 
B/2.1. Izvleček iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS; Ur.l. RS, št. 76/04) 
Določila poglavja II/6 VITALNOST IN PRIVLAČNOST PODEŽELJA, ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi 
sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
 
Prostorske možnosti za razvoj modernega kmetijstva se zagotavlja predvsem v ravninskih predelih, kjer so 
za to ustrezni pogoji in kjer je kmetijstvo lahko konkurenčno v evropskih razmerah. Na območjih s slabšimi 
pridelovalnimi pogoji, to je na hribovitih in kraških območjih, se razvija dopolnilne programe in kmetijsko 
dejavnost povezuje z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno 
naravnanim turizmom. 
 
Določila poglavja II/8 PROSTORSKI RAZVOJ V OBMOČJIH S POSEBNIMI POTENCIALI IN PROBLEMI, ki so bila 
smiselno upoštevana pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Hribovita in gorska območja se zaradi naravno-geografskih značilnosti kot so višina, strmine, relief in 
podnebje, posledic naravnih nesreč, zmanjševanja poseljenosti soočajo z gospodarskimi, družbenimi in 
okoljevarstvenimi problemi. Na takih območjih se zagotavlja osnovno gospodarsko in družbeno 
infrastrukturo, ustrezno upravljanje z naravnimi viri, pri čemer se upošteva ohranjanje narave in kulturne 
dediščine. Spodbuja se ekološko naravnan turizem, ekološki način kmetovanja, uporabo obnovljivih virov 
energije, za kar je na teh območjih praviloma več možnosti, ter zagotavlja podporo gorskim in hribovskim 
skupnostim. 
 
Manjša in večja območja, kjer so prisotne kakovostne naravne in kulturne značilnosti v alpskem, 
predalpskem, dinarskem, kraškem in subpanonskem svetu, se obravnava kot funkcionalni sestavni del 
urbanega prostora in podeželja. Za ohranjanje njihovih kakovosti in pomena se spodbuja razvoj dejavnosti, 
ki omogočajo gospodarski razvoj območij na varstvenih izhodiščih. 
 
Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno upošteva kot omejitev 
pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru. Prostorski razvoj na vseh območjih, zlasti pa na ogroženih 
območjih, se načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč, kot so poplave, zemeljski in 
snežni plazovi, erozija, požari v naravnem okolju in potresi. Potencialna tveganja se zmanjšuje s 
preventivnim načrtovanjem, in sicer z razmeščanjem dejavnosti v prostor izven območij potencialnih 
nesreč, z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih ter z 
nadzorovanjem aktivnosti, ki lahko povzročajo naravne in druge nesreče. Na območjih, kjer so urbana 



 

naselja že ogrožena zaradi poplav, plazov ali potresov, se zagotavlja ustrezne prostorske rešitve za 
zmanjševanje posledic morebitnih naravnih nesreč. 
 
Določila poglavja III/1 RAZVOJ POSELITVE, ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi sprememb in 
dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
1.1 Razvoj mest in drugih naselij 
Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja urbanih naselij. Z razvojem in urejanjem mest 
in drugih naselij se zagotavlja varne, udobne in zdrave pogoje za življenje. Pri tem se, kolikor je le mogoče, 
ohranja biotsko raznovrstnost, naravne vrednote, kulturno dediščino in druge kakovosti naravnega in 
bivalnega okolja ter omogoča povezanost habitatov v naseljih z naravo zunaj naselij. Pri načrtovanju 
razvoja naselij se kulturno dediščino upošteva kot dejavnik kakovosti bivalnega okolja in kot prostorski 
potencial. 
 
1.1.1 Notranji razvoj naselij 
Notranji razvoj naselja ima prednost pred širjenjem na nova območja. Notranji razvoj naselja in racionalno 
rabo zemljišč se uresničuje tudi s spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, z zgostitvami 
ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, obnovo, reurbanizacijo, 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. Ob tem se 
zagotavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami v naselju in povezave z odprto 
krajino. 
 
1.1.2 Širitev naselij 
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. 
 
1.1.3 Gradnja zunaj poselitvenih območij 
Z urejanjem poseljenih površin zunaj poselitvenih območij se ustvarja prepoznaven red v prostoru in 
racionalno prostorsko organizacijo dejavnosti. 
V primeru, da je poseljena površina zunaj poselitvenega območja spoznana kot območje poselitve, ki kot 
avtohtoni poselitveni vzorec prispeva k prepoznavnosti ali ohranjenosti kulturne krajine, se jo ohranja in 
varuje z: 
− obnovo, prenovo in ponovno ali spremenjeno rabo obstoječih zakonito zgrajenih objektov, 
− nadomestno gradnjo zakonito zgrajenih objektov in 
− novogradnjo, v kolikor gre za funkcionalno zaokrožitev komunalno opremljenega območja. 
Lokalna skupnost se v svojih aktih odloča, kako bo razvijala svoje potenciale. Gradnja zunaj poselitvenih 
območij naj bo v vlogi dviganja kvalitete kulturne krajine, bivalnih pogojev, zaposlitvenih možnosti. 
Zunaj poselitvenih območij se lahko namenja zemljišča za gradnjo kmetij, kadar gre za območja z visokim 
pridelovalnim potencialom za kmetijstvo, ustrezno koncentracijo kmetijske posesti na kmetijo ter skladno 
z zahtevami za varstvo naravnih virov in kakovostmi krajinskega in grajenega okolja. 
Gradnja objektov za športno-rekreacijske namene zunaj poselitvenih območij je možna, če: 
– naravne razmere omogočajo izvajanje dejavnosti oziroma je prostorska ureditev prostorsko in oblikovno 
skladna z obstoječo rabo, tamkajšnjimi dominantami, topografskim položajem ter vedutami in 
– je možno zagotoviti priključke na prometni in energetski sistem, neoporečno oskrbo s pitno vodo z 
zadostnimi kapacitetami ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda glede na potrebe izvajanja turistično-
rekreacijske dejavnosti in njenega vpliva na okolje. 
 
1.1.4 Podeželska naselja, vasi in zaselki 
V podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih 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. 
Zaradi preprečevanja imisijskih vplivov se poskrbi za primerno oddaljenost stanovanjskih hiš od kmetijskih 
objektov. Omogoča se gradnjo novih ali nadomestnih kmetij in prenovo oziroma posodobitev 
funkcionalnih objektov ter jih usposablja za sodobno kmetovanje in skrbi za neoviran dostop do 
gospodarskih dvorišč ter transportne možnosti. 
 
1.2.4 Javne površine v naselju 
1.2.4.1 Zelene površine 
Pri načrtovanju in urejanju celotnega naselja ali njegovega posameznega dela se zagotavlja zadostne 
zelene površine glede na obsežnost območja in število prebivalcev. Oblikuje se zeleni sistem naselja, v 
katerega se vključi zelene površine naselja, vodni in obvodni prostor ter kmetijske in gozdne površine. Za 
posamezne dele zelenega sistema se opredeli njihovo oblikovno, ekološko in socialno funkcijo. 
 
1.3 Komunalno opremljanje zemljišč 
Zemljišča poselitvenih območij se opremlja z minimalno komunalno infrastrukturo, ki zagotavlja oskrbo s 
pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter navezavo na javno cestno omrežje. 
 
Določila poglavja III/2 RAZVOJ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, ki so bila smiselno upoštevana 
pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Infrastrukturni sistemi omogočajo povezanost in oskrbo urbanih in podeželskih območij ter omogočajo 
povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi. Infrastrukturne sisteme se 
načrtuje tako, da prispevajo k razvoju policentričnega omrežja mest in drugih naselij, h kvalitetnemu 
razvoju in privlačnosti mest ter drugih naselij, k skladnemu razvoju območij s skupnimi prostorsko 
razvojnimi značilnostmi ter k medsebojnemu dopolnjevanju funkcij podeželskih in urbanih območij. 
 
Določila poglavja III/3 RAZVOJ KRAJINE, ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi sprememb in 
dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Naravna krajina se razvija v skladu z naravno dinamiko na odmaknjenih in goratih območjih na severu, 
severozahodu ter jugu države, kjer je človekov razvoj omejen zaradi prevladujočih naravnih značilnosti, 
oteženih pogojev za bivanje in delo ali dinamičnih naravnih procesov. Poseljenost, v kolikor ni ogrožena z 
nevarnimi naravnimi procesi, se ohranja iz narodno obrambnih vidikov, s tem da se izboljšuje prometno 
povezanost do lokalnih središč, spodbuja posebne razvojne programe s področja ekološkega kmetovanja 
ali sonaravnega turizma. 
Pretežno kulturna krajina obsega večji del Slovenije in skupaj s stavbno, naselbinsko in krajinsko dediščino 
oblikuje kulturno prepoznavnost Slovenije. Kulturna krajina se razvija predvsem na območjih, ki so 
odmaknjena od večjih urbanih območij – na gričevnatih, hribovitih, planotastih in kraških območjih ter 
slabše odcednih ravnicah. Prevladujoča značilnost je mozaični preplet gozda, agrarnih krajinskih vzorcev in 
tradicionalne poselitvene strukture. 
Spodbuja se take prostorske rešitve in programe, ki omogočajo dolgoročno ohranitev prostorskih kvalitet, 
zavrača pa razvojne pobude, ki temeljijo le na kratkoročnih ekonomskih koristih in onemogočajo 
vzpostavitev kvalitetnih prostorskih rešitev. Na območjih, kjer je cilj trajna ohranitev krajinske 
prepoznavnosti, kulturne in biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot ter doživljajskih kvalitet, se spodbuja 
primerne dejavnosti. 
 
3.1 Prepoznavnost Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine 
3.1.1 Splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij 
Dejavnike prepoznavnosti krajine se obravnava kot razvojne dejavnike, ki povečujejo privlačnost območij 
za prebivalce, investitorje in obiskovalce. V teh območjih se spodbuja dejavnosti, kot so trajnostno rabo 
dediščine, razvoj turizma v povezavi s kulturnimi vrednotami in s tradicionalno kmetijsko dejavnostjo, 
oblikovanje kulturnih poti in podobno ter tako prispeva h gospodarskemu razvoju ter ohranitvi in 
povečanju prepoznavnosti. 
Na območjih, kjer bi zaraščanje pomenilo izgubo velikega dela prepoznavnih kulturnih sestavin krajine, se 



 

spodbuja kmetijsko ali drugo primerno rabo, s pomočjo katere se jih ohranja. 
 
3.2.2 Usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti 
V območjih z naravnimi kakovostmi se dopušča prilagojene, nemnožične in neagresivne oblike turizma in 
rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo praviloma zagotavlja v 
poselitvenih območjih. 
 
3.3 Raba naravnih virov 
3.3.1 Pridelovalni potencial tal za kmetijsko rabo 
Kmetijske dejavnosti se spodbuja na območjih s slabšim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo, 
kadar se s tem omogoča ohranjanje kulturnih in simbolnih kakovosti krajine ali biotske raznovrstnosti ter 
naravnih vrednot. 
 
3.3.5. Razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti 
Prostorski razvoj turističnih dejavnosti ter potrebne infrastrukture se omogoča predvsem v okviru 
temeljnih turističnih območij, in sicer Julijskih Alp, Obale, Krasa, Goriške, Ljubljane, Maribora s Pohorjem, 
Pomurja, Obsotelja, Dolenjske, slovenskega podeželja in mest z zaledjem. V navedenih območjih se 
razvija kulturni, zdraviliški, podeželski, rekreativni, doživljajski, ekološki, igralniško zabaviščni in poslovni 
turizem ter druge oblike turizma skladno s prostorskimi značilnostmi in omejitvami. 
 
Turistične dejavnosti se usmerja tako, da je v turistično ponudbo vključenih kar se da veliko število 
območij z regionalnimi posebnostmi, kjer je mogoče oblikovati kakovostne in raznolike in regionalno 
prepoznavne turistične produkte s čim manjšimi vplivi na sestavine okolja, naravo in kulturno dediščino. 
Izkoristi se razvojne možnosti, ki jih imajo za turistične ali prostočasne dejavnosti različne sestavine 
kulturne dediščine ali krajina. 
 
Posebno pozornost namenjamo tudi prostorskemu razvoju prostočasnih dejavnosti, ki so namenjene 
predvsem prebivalstvu Slovenije za rekreacijske aktivnosti in oddih. Prostočasne dejavnosti se razvija v 
okviru jedrnih območij, ki obsegajo večje naselbinske zgostitve, povezano z njihovim zaledjem. V jedrna 
območja se zaradi racionalnosti in dostopnosti umešča rekreacijsko infrastrukturo, v zaledja pa se 
umešča prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukure in programsko 
dopolnjujejo jedrna območja. 
 
Jedrna območja za prostočasne dejavnosti se enakomerno razporeja po prostoru, da se zagotovi 
približevanje prostočasne ponudbe prebivalcem, preprečevanje razvoja novih pretiranih zgostitev 
programov v prostoru ter razprševanje dejavnosti v prostoru zaradi optimalne izrabe primerjalnih 
prednosti. 
 
 
B/2.2. Izvleček iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije (PRS; Ur.l. RS, št. 122/04) 
Določila poglavja I/2.1 NAČRTOVANJE POSELITVE (23. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi 
sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Pri načrtovanju poselitve je treba: 

1. za zagotavljanje kakovostne prostorske strukture nove ustvarjene sestavine prostora prilagoditi 
obstoječi naravni in ustvarjeni strukturni urejenosti prostora, zlasti reliefnim značilnostim, 
naravnim mejam, smerem komunikacij, smerem značilne parcelacije ter smerem in zasnovi 
obstoječe grajene strukture, 

2. za zagotavljanje učinkovite in enakovredne dostopnosti razvijati sklenjeno omrežje pešpoti ter 
sklenjeno omrežje kolesarskih poti z upoštevanjem čim krajših povezav; 

3. za zagotavljanje pogojev za zdravo življenje ter druženje in rekreacijo omogočati ustrezno 
razporeditev, funkcionalno in strukturno raznolikost ter kakovostno oblikovanje zelenih površin in 
drugih javnih odprtih prostorov ob upoštevanju velikosti poselitvenega območja ter njegovega 



 

pomena v širšem prostoru; 
4. za zagotavljanje konkurenčnosti naselij v širšem prostoru zagotavljati zadostno količino in ustrezno 

strukturo zemljišč za gradnjo; 
5. za zmanjševanje ogroženosti naselij zaradi naravnih in drugih nesreč poselitvena območja širiti na 

zemljišča, ki niso ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč ter v delih naselij, ki so ogrožena zaradi 
naravnih in drugih nesreč, preprečevati razvoj dejavnosti, ki bi povečevale ogroženost prostora, 
zagotavljati varstvo pred škodljivim delovanjem voda in za obstoječa poselitvena območja na 
ogroženih območjih zagotavljati izvedbo ustreznih protipoplavnih ukrepov oziroma opuščati 
obstoječo neustrezno rabo. 

 
Določila poglavja I/2.1.1 NAČRTOVANJE POSELITVENIH OBMOČIJ (25. člen), ki so bila smiselno upoštevana 
pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Pri načrtovanju poselitvenih območij mest in drugih urbanih naselij je treba zagotavljati prepletanje 
združljivih rab in raznolikost dejavnosti po zvrsti, obsegu in razmestitvi. 
 
Pri načrtovanju poselitvenih območij podeželskih naselij in vasi je treba zagotavljati: 

1. upoštevanje tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in značilno podobo vaških 
silhuet in robov kot delov kulturne krajine; 

2. sožitje med urbanimi in kmetijskimi funkcijami v podeželskih naseljih po načelu, da imajo 
kmetijske funkcije v tradicionalno agrarnih naseljih zaradi specifičnih tehnoloških pogojev 
praviloma prednost; 

3. možnosti za širjenje večjih kmetij oziroma selitev kmetijskih objektov ali celih kmetij na nove 
površine, odmaknjene od stanovanjskih objektov; 

4. izpolnjevanje prostorskih potreb dopolnilnih nekmetijskih dejavnosti. 
 
Določila poglavja I/2.1.1.2 Širitev poselitvenih območij (29. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi 
sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Širitev poselitvenega območja je dopustna kadar smotrnega razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni 
mogoče zagotoviti z notranjim razvojem naselja in ko so že izkoriščene proste površine oziroma lokacije, ki 
so primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe. 
 
Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba upoštevati: 

1. tip, položaj in vlogo naselja v omrežju naselij in v odnosu do drugih naselij; 
2. predvideni demografski razvoj; 
3. socialne razmere, posebnosti posameznih družbenih skupin, ki izhajajo iz specifičnih zgodovinskih 

in družbenih pogojev, ter družbeno sprejemljivost; 
4. strukturno urejenost prostora; 
5. območja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in zavarovana območja ter območja kulturne 

dediščine; 
6. stanje zelenih in drugih odprtih bivalnih površin; 
7. prilagajanje naselja naravnim in krajinskim značilnostim prostora; 
8. razporeditev in organizacijo dejavnosti v naselju; 
9. možnost funkcionalnega in morfološkega zgoščanja ter zaokroževanja razpršene gradnje v 

neposredni bližini poselitvenega območja; 
10. funkcionalno oziroma geografsko povezanost zemljišč z obstoječim naseljem; 
11. možnost sanacije komunalne opremljenosti in vzpostavljanja kvalitetnejšega bivalnega in 

delovnega okolja v obstoječem delu naselja; 
12. možnost priključitve na prometno in energetsko infrastrukturo, infrastrukturo elektronskih 

komunikacij ter infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne in padavinske vode, 
skladno s programi opremljanja zemljišč; 

13. kakovost zemljišč za gradnjo; 
14. ocene nevarnosti zaradi naravnih in drugih nesreč, ki dopuščajo varno širitev naselij. 



 

 
 
Določila poglavja I/2.1.2.1 Območja stanovanj (32. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi 
sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Z načrtovanjem območij stanovanj je treba zagotavljati: 

1. kvalitetno zasnovo stanovanjske pozidave, ki omogoča takšno ureditev in razmestitev objektov v 
grajenem okolju, ki bo vzpodbujala socialne stike in zagotavljala primerno velike gostote zazidave, 
hkrati pa tudi zadostne odprte javne površine; v stanovanjskem območju mora biti omogočena 
peš dostopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih storitev, razen na podeželju, kjer so te storitve 
lahko v bližnjem središču; 

2. ob poseganju v obstoječo urbano strukturo usklajenost z obstoječo kvalitetno pozidavo, v katero 
naj se vnašajo sodobni trendi arhitekture in bivalne kulture. 

 
Območja stanovanj je treba načrtovati tako, da je zagotovljena dobra dostopnost do centra naselja, 
zaposlitvenih središč in zelenih površin. 
 
Ob upoštevanju velikosti območja ter predvidenega števila in starostne strukture prebivalstva je treba 
znotraj območij stanovanj zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, odprtih, 
bivalnih, igralnih in rekreacijskih površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov). 
 
Določila poglavja I/2.1.2.6 Območja zelenih površin (37. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi 
sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Z načrtovanjem območij zelenih površin je treba zagotoviti površine za rekreacijo in šport, parke, druge 
zelene površine in pokopališča. 
 
Z načrtovanjem območij zelenih površin je treba zagotoviti ustrezno členitev grajene strukture in ločevanje 
posameznih nezdružljivih delov naselja. 
 
Razporeditev območij zelenih površin v strnjenih urbanih območjih je treba načrtovati tako, da je 
omogočena desetminutna in varna peš dostopnost prebivalcem. 
 
Določila poglavja I/2.2 NAČRTOVANJE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE (39. člen), ki so bila smiselno 
upoštevana pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Posamezne infrastrukturne sisteme je treba načrtovati tako, da: 

1. je sistem uravnotežen glede na obstoječo in načrtovano poselitev; 
2. je sistem usklajen z ostalimi obstoječimi in načrtovanimi infrastrukturnimi sistemi; 
3. sistem tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje. 

 
Določila poglavja I/2.2.1.1.1 Cestna infrastruktura (43., 44. in 45. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri 
pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Pri načrtovanju potekov nove cestne infrastrukture, zlasti kolesarskih poti, pešpoti in drugih javnih poti, se 
prednostno preuči možnost preureditve potekov opuščenih ali obstoječih infrastruktur, poljskih poti ali 
gozdnih cest. 
 
Pri načrtovanju cestne infrastrukture v naselju, ki jo sestavljajo državne, lokalne in zasebne ceste, je treba 
zagotavljati: 

1. prometno funkcijo cest (povezovalna funkcija, dostopna funkcija); 
2. bivalno funkcijo cest (prostorska funkcija, socialna funkcija, ekološka funkcija, ekonomska funkcija). 

 
Cestno infrastrukturo v naselju je treba načrtovati tako, da funkcionalno povezanih prostorskih dejavnosti 
ne delijo ceste s poudarjeno prometno funkcijo. 
 



 

Prednostno se načrtuje širjenje omrežja pešpoti ter sklenjena območja za pešce (peš cone), sklenjeno 
kolesarsko omrežje ter povezano omrežje vseh vrst javnega potniškega prometa. 
 
Za omogočanje preglednosti sistema poti naj struktura omrežja poti praviloma temelji na strukturni 
urejenosti prostora, poti pa naj sledijo pogledom na izpostavljene naravne in ustvarjene sestavine prostora. 
 
Določila poglavja I/2.3 NAČRTOVANJE V KRAJINI (55., 56., 57., 58., 59., 60., 63., 64. in 65. člen), ki so bila 
smiselno upoštevana pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Pri načrtovanju v krajini je treba zagotoviti: 

1. varstvo kulturne dediščine, ohranjanje izjemnih krajin ter kakovostnih prostorskih struktur, ki 
ohranjajo in vzpostavljajo prepoznavnost krajine; 

2. ohranjanje naravnih vrednot ter preprečitev njihovega uničenja ali poškodovanja na območju 
pričakovanih naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti, zavarovanih območij, habitatnih tipov, 
habitatnih ogroženih vrst, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in drugih naravnih sestavin 
prostora, ki ohranjajo in vzpostavljajo naravno kakovost krajine, v skladu s predpisi; 

3. upoštevanje zatečene rabe, funkcije in podobe krajine ter potencialov krajine za krepitev 
gospodarskih in socialnih koristi; 

4. da se v kar največji možni meri upošteva strukturno urejenost prostora, način povezave s stavbno 
in naselbinsko dediščino in zgodovinski razvoj območij; 

5. da se v kar največji možni meri ohranjajo za posamezne krajinske regije značilni krajinski vzorci. 
 
Določila poglavja I/2.3.2.1 Območja kmetijskih zemljišč (72. in 73. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri 
pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Kjer je možno, se spodbuja širjenje obstoječih kmečkih gospodarstev pred gradnjo novih. Gradnja kmetij 
zunaj poselitvenih območij se praviloma usmerja kot nadomestna ali dopolnilna gradnja na lokacije 
obstoječih objektov. Nove razvojno perspektivne kmetije je možno izjemoma umeščati zunaj poselitvenih 
območij, tako da se s tem zagotovi potrebna površina za razvoj kmetije. 
 
Določila poglavja I/2.3.2.3 Območja vodnih zemljišč (77. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi 
sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti ter pri njihovem razvoju na območju vodnih zemljišč je 
treba upoštevati: 

1. da se umeščajo prostorske ureditve na način, da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim, 
oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi; 

2. da se ohranjajo retencijske sposobnosti območij in zagotavlja njihovo ponovno vzpostavljanje tam, 
kjer je to možno. 

 
Določila poglavja I/2.3.2.6 Območja turizma in rekreacije (85. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri 
pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Na območjih ohranjanja narave so dopustne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, ki ne ogrožajo 
delov narave in so skladne s predpisi s področja ohranjanja narave. 
 
Določila poglavja I/3.1 NAČRTOVANJE GRAJENE STRUKTURE (87., 88., 90., 91., 92., 93. in 94. člen), ki so 
bila smiselno upoštevana pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Pri določanju enotnih oblikovnih in funkcionalnih meril ter pogojev za oblikovno in funkcionalno 
heterogena območja je treba omogočati razvoj novih urbanističnih kvalitet ter vzpostavljati pogoje za 
oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnost naselja. 
 
Tipologijo zazidave je treba določiti z morfološko analizo naselja ali dela naselja, z različnimi nabori 
kategorij, upoštevajoč značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture ter naravo načrtovanih 
prostorskih ureditev. 
 



 

Skupaj s tipologijo zazidave se lahko opredelijo tudi: 
1. pogoji odstopanj od osnovne tipologije; 
2. arhitekturni elementi na pročeljih (balkoni, okna, nadstreški in podobno); 
3. elementi oblikovanja streh (nagib strehe, smer slemena, frčade in podobno); 
4. prepovedi nesprejemljivih dodatkov na pročeljih (večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli) in 

strehah objektov (strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni in slemeni); 
5. značilna gradiva in druge regionalne posebnosti. 

 
Velikost in oblikovanje objektov se določata tako, da se ohranja kakovost prostora in se ne znižuje kvaliteta 
bivanja v obstoječih objektih in v območju kot celoti. 
 
Lega objekta se določi z namenom, da bo zagotovljena kvaliteta bivanja v načrtovanem objektu in bližnji 
okolici. Kriteriji za določanje lege objekta so terenske razmere, predpisani odmiki od objektov prometnega 
omrežja, odmik od meja sosednjih zemljišč in objektov ter razmerja med objekti, volumni in odmiki. V 
naseljih, grajenih na zgodovinskem vzorcu in opredeljenih kot kulturna dediščina, se kvaliteto bivanja 
zagotavlja s prilagojenimi ukrepi. 
 
Pri določanju lege objekta je treba upoštevati, da mora biti na predmetnem zemljišču zagotovljenega 
dovolj prostora za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo. 
 
Odmik od meja sosednjih zemljišč in objektov mora zagotavljati ustrezne svetlobno-tehnične, 
požarnovarnostne in druge pogoje. Gradnja objekta ob meji zemljišča, na katerem se načrtuje, je možna, 
kadar: 

1. ni bistveno zmanjšana kakovost prostora oziroma kadar ni prizadeta javna korist; 
2. gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu ali gruči oziroma kadar je način gradnje značilen za 

naselje; 
3. gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove obravnavanega območja ali za uvajanje nove, 

načrtovana novogradnja pa ne slabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici; 
4. gre za nadomestno gradnjo ob meji zemljišča (postavitev ob obstoječi požarni zid sosednjega 

objekta in podobno). 
 
Določila poglavja I/3.2 NAČRTOVANJE ZELENIH POVRŠIN IN DRUGIH JAVNIH ODPRTIH PROSTOROV (95. in 
96. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi četrti sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – 
spremembe št. 2: 
Površine za rekreacijo in šport je treba načrtovati kot obsežnejša rekreacijska območja z izrazitimi 
krajinskimi značilnosti in privlačnostmi, lahko pa tudi kot manjše, javno dostopne rekreacijske parke, ki 
vključujejo športnorekreacijske naprave na prostem, pri čemer mora delež naravnih sestavin v njih 
prevladovati. 
 
Površine za rekreacijo in šport v naseljih je treba praviloma umeščati tako, da se navezujejo na naravno 
zaledje naselja. 
 
Površine za rekreacijo in šport se lahko kombinirajo s športnimi dejavnostmi, ki ne zahtevajo gradnje 
pokritih objektov, večjih tlakovanih območij ali druge večje infrastrukture za potrebe športa ter ne 
spreminjajo krajinskega značaja in javne dostopnosti območja. Dopustni so zgolj začasni in paviljonski 
objekti manjših dimenzij. 
 
V območjih površin za rekreacijo in šport so dopustne dopolnilne rabe s področja gozdarstva, kmetijstva, 
vodnega gospodarstva in energetike, če ne zmanjšujejo dostopnosti in rekreacijske privlačnosti območja. 
 
Z načrtovanjem zelenih površin je treba zagotoviti tudi druge zelene površine, ki vključujejo igrišča za 
otroke in mladostnike, zelene površine v stanovanjskih območjih, mestne in primestne gozdove, območja 



 

vrtičkov, reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih objektih, zelene koridorje, drevorede, obcestne 
ureditve, ostanke naravnih sestavin v naseljih, nasipe in vodotoke. 
 
Določila poglavja I/3.3 NAČRTOVANJE POVRŠIN ZA MIRUJOČI PROMET (97. člen), ki so bila smiselno 
upoštevana pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Pri načrtovanju poselitvenih območij je treba za motorna vozila zagotoviti ustrezno število parkirnih mest 
na površinah za mirujoči promet, pri čemer se v ta namen ne smejo zmanjševati območja zelenih površin 
in drugih javnih odprtih prostorov. 
 
Ustrezno število parkirnih mest za posamezne objekte in prostorske ureditve določajo normativi na podlagi 
stanovalcev objekta, bruto ali neto etažna površina objekta, število delovnih mest v objektu ali število 
obiskovalcev. 
 
Zaradi prilagajanja posebnostim posameznih delov naselij lahko normativi, ki določajo ustrezno število 
parkirnih mest, za posamezne prostorske ali funkcionalne enote znotraj poselitvenega območja določajo 
različne pogoje glede potrebnih površin za mirujoči promet. 
 
Določila poglavja I/3.4 NAČRTOVANJE IN GRADITEV ENOSTAVNIH OBJEKTOV (98. člen), ki so bila smiselno 
upoštevana pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Pri načrtovanju in graditvi enostavnih objektov v poselitvenem območju je treba upoštevati, da se: 

1. načrtujejo usklajeno s kakovostnimi prostorskimi strukturami; 
2. načrtujejo usklajeno z značilnostmi obstoječe kvalitetne pozidave; 
3. načrtujejo tako, da ne degradirajo roba naselja. 

 
Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je treba načrtovati tako, da se kvalitetno dopolnjuje podoba 
obstoječega naselja v krajini in se upošteva regionalna tipologija. 
 
Enostavni objekti, ki služijo kmetijski dejavnosti in imajo prostorsko zelo specifično lego oziroma prispevajo 
h krajinski prepoznavnosti prostora (kozolci, kašče, skednji, seniki, oporni zidovi za terase oziroma škarpe, 
suhozidi in podobno), se lahko pojavljajo tudi izven grajenega območja kmetije, vendar morajo biti znotraj 
prostorskih enot v prostorskem redu občine podana merila in pogoji za njihovo umeščanje in oblikovanje. 
 
V gozdove v naseljih ali njihovi neposredni bližini, ki so del zelenega sistema in so namenjeni predvsem 
rekreaciji, je dovoljeno umeščati enostavne objekte, ki služijo temu namenu. Enostavni objekti kot so 
gozdna učna pot ter trim steza, planinska pot, sprehajalna pot, kolesarska steza in podobni vadbeni objekti, 
se lahko gradijo izven območij gradbenih parcel. Enostavne objekte je treba ob upoštevanju lokalnih 
značilnosti prostora umeščati tako, da se v čim večji meri ohranja gozdni prostor, da se ne pospešujejo 
erozijski procesi in da je omogočena prehodnost prostora. Zagotoviti je treba javno uporabo teh objektov. 
 
Začasne objekte in naprave, namenjene turistični ponudbi ali prireditvam, je dovoljeno postaviti samo na 
ustreznih prostorih z zagotovljeno prometno dostopnostjo, kjer je možno organizirati parkirne površine, 
razen če je dostop do prireditvenih prostorov urejen drugače. 
 
Določila poglavja I/3.5 GRADNJA OBJEKTOV ZUNAJ POSELITVENIH OBMOČIJ (99. člen), ki so bila smiselno 
upoštevana pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Preddvor – spremembe št. 2: 
Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij, ki služi za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, 
upravljanja voda, športa in rekreacije zunaj poselitvenih območij, pridobivanja mineralnih surovin, 
pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih virov, varnosti državljanov in njihovega premoženja, 
obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in javne infrastrukture mora zadoščati naslednjim 
merilom: 

1. njihova izvedba ali uporaba ni v nasprotju z javno koristjo; 
2. je mogoče z razumnimi stroški zagotoviti komunalno opremo zemljišča; 



 

3. ne bi povzročila vidnega razvrednotenja prostora; 
4. ne bi povzročila škodljivih vplivov na okolje; 
5. taka gradnja ne bi ogrožala naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine; 
6. taka gradnja ne bi ogrozila kakovosti naravnih virov ali oteževala dejavnosti, ki so vezane na njihovo 

rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje mineralnih surovin). 
 
Pri gradnji objektov zunaj poselitvenih območij je treba: 

1. ohranjati skladnost med funkcijami določenega območja; 
2. obstoječo grajeno strukturo oblikovno dopolnjevati na način, da se ohranjajo kakovostne 

prostorske strukture; 
3. zagotavljati smotrno rabo prostora in umeščati objekte v bližino naselij oziroma na vidno manj 

izpostavljene površine. 
 
Na območjih, kjer je razpršena poselitev spoznana kot avtohtoni poselitveni vzorec, je možna gradnja novih 
objektov z enako ali združljivo namembnostjo. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vzorec 
obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranjati kulturno krajino. Za območje 
razpršene poselitve je treba opredeliti prostorsko enoto. 
 
Zunaj poselitvenih območij je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in njim pripadajoče gospodarske 
infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v poselitvenih območjih, če je njihovo 
delovanje ekonomsko racionalnejše (hidroelektrarne, rudniški objekti in naprave, kamnolomi in podobno) 
ali če zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih. 


