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POBUDA ZA PRIPRAVO 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA AKTA 

SPREJEM IN OBJAVA SKLEPA V 
URADNEM GLASILU  

URADNI LIST RS, ŠT. 80/2015 

 IZDELAVA OSNUTKA  
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA AKTA 

JAVNA RAZGRNITEV  
DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 
AKTA   

OD   DO  
VKLJUČNO   

JAVNA 
OBRAVNAVA 

  

SPREJEM STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV  
IZ JAVNE RAZGRNITVE  

PRIDOBITEV MNENJ  
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

SPREJEM ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

OBČINE LITIJI (SPREMEMBA 2) 
NA OBČINSKEM SVETU 

IN OBJAVA V URADNEM GLASILU  
ŠT. ____ 

 

IZDELAVA PREDLOGA NA PODLAGI SPREJETIH STALIŠČ  
 

PRIDOBITEV SMERNIC  
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA AKTA 

PRVA OBRAVNAVA  
NA OBČINSKEM SVETU 



B. OBSEG SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA 
Pri uporabi OPN so se pokazale potrebe po korekcijah v 
tekstualnem delu OPN. Prav tako so se v času veljavnosti 
OPN ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in 
nova dejstva, ki ob pripravi OPN še niso mogla biti 
upoštevana, ter podani predlogi in pobude za dopolnitve 
vsebin OPN za posamezna območja ali tematska 
področja. 
Strateški del OPN se ne spreminja. Spreminja se 
posamezne liste grafičnega izvedbenega dela OPN. 
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvaja v skladu 
z Zakona o prostorskem načrtovanju.  
 
C. RAZLOGI ZA PRIPRAVO IN VSEBINA  
PROSTORSKEGA AKTA 
V času veljavnosti OPN se je pri njegovi uporabi izkazalo, 
da je potrebno nekatera določila besedilnega in 
grafičnega dela dopolniti oziroma natančneje definirati. 
Pobude za spremembe in dopolnitve OPN so bil podane s 
strani fizičnih in pravnih oseb, Upravne enote in Občine. 
Poleg tega so se v času od sprejema OPN spremenili 
nekateri predpisi, ki vplivajo na vsebino OPN, kar je 
potrebno v OPN upoštevati. 
Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale na 
izvedbena določila besedilnega in grafičnega dela odloka.  
Predmet sprememb in dopolnitev OPN so: 
- uskladitve in dopolnitve določb besedilnega dela 
izvedbenega dela OPN, 
-  spremembe in dopolnitev podrobnih  prostorskih 
izvedbenih pogojev,  
- spremembe načina urejanja,  
- uskladitev meje enot urejanja prostora. 
Strateški del OPN se ne bo dopolnjeval. 
 
D. PRAVNA PODLAGA 
Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
se pripravi v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju, Pravilnikom o podrobnejši 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. 
99/2007). 
V skladu z določbami 5. člena ZPNačrt, ki izraža načelo 
javnosti in vsebino 50. člena, je potrebno pri prostorskem 
načrtovanju omogočiti izražanje interesov posameznic in 
posameznikov, skupin prebivalstva in udeležbo vseh 
zainteresiranih oseb v postopku pripravljanja in 
sprejemanja prostorskih aktov. Javnost se seznani z 
vsebino dopolnjenega osnutka v okviru javne razgrnitve, 
ki traja najmanj 30 dni (50. Člen ZPNačrt), v tem času pa 
se organizira tudi javna obravnava. 
46. člen Pravilnika o podrobnejši 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. 99/2007) v šesti 
točki določa, da se OPN  sprejme z odlokom. 
 
E. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE 
Namen javne razgrnitve in javne razprave je predstaviti 
vsej zainteresirani javnosti dopolnjeni osnutek SD OPN  

Litija št. 1 ter pridobiti morebitne pripombe in predloge na 
razgrnjen dokument. 
 
G. SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU 
Po pridobitvi pozitivnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, občinski svet sprejme usklajen predlog odloka,   
ki se ga objavi v uradnem glasilu in na svojih spletnih 
straneh ter prične veljati, kot je določeno v sprejetem 
odloku.  
 
 
 


