
POBUDE OPN 2016:

1 350-23/2016-1 2113/13 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za gradnjo 

stanovanjske hiše ob robu 

naselja Gorica pri Oplotnici.

Pozitivno- kot stavbno se naj opredeli 

tudi zemljišče na parceli 2113/2 in 

3023- zaokrožitev območja naselja- 

Naredi se naj zaokrožitev do parc.št. 

2113/2, 2113/12 – rob

2 350-23/2016-4 3318 763 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča ob robu naselja 

Oplotnica-  za stanovanjski 

namen (dopolnjeno) Pozitivno

3 350-23/2016-5 145 764 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za gradnjo 

stanovanjske hiše ob robu 

zaselka. Pozitivno

4 350-23/2016-6 493/3,493/4 ZLOGONA GORA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za gradnjo 

stanovanjske hiše izven naselja 

ob robu gozda.  Gre za 

spremembo namembnosti 

gosp. Objekta v stanovanjski 

objekt Pozitivno

ID POBUDE PARC.ŠT. K.O. namen
Skupno mnenje izdelovalca Umarh

 d.o.o. in Komisije za okolje in prostor



5 350-23/2016-8 2389/6,2385/1 OPLOTNICA

Gradnja sončne elektrarne ter 

opredelitev stavbnega 

zemljišča obstoječim objektom 

na območju razpršene 

poselitve.

Pozitivno za opredelitev stavbnega 

zemljiša obstoječim stavbam.

Negativno mnenje za sončno 

elektrarno na tleh. Poseg ne upošteva 

ohranjanje kulturne krajine, saj gre za 

vinogradniško območje po obstoječem 

OPN, ki se ohranja. Degradirala se bo 

kulturna krajina, degradirala krajinska 

značilnost prostora, okrnjen bo pogled 

 in veduta naselja Lačna gora oz. 

veduta vinogradniškega območja, gre 

za vidno razvrednotenje prostora in so 

ogrožene naravne vrednote, je v 

nasprotju s predpisi s področja 

poselitive.

6 350-23/2016-9 2107/1,2106 OPLOTNICA

Izvzem nepozidanega 

stavbnega zemljišča ob robu 

kmetij ter vris stavbnega 

zemljišča obstoječemu objektu Pozitivno

7 350-23/2016-11 409/1, 416/5 760 KORITNO

Gradnja stanovanjske hiše za 

družinskega člana kmetije.

Pozitivno – priloži naj se mnenje 

kmetijske svetovalne službe.

8 350-23/2016-13 698/1 OPLOTNICA

Izvzem nepozidanega 

stavbnega zemljišča Pozitivno



9 350-23/2016-14 1078/1 ,1078/2 764ZGORNJE GRUŠOVJE

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju izven naselja

Pozitivno za  parcelo 1078/1 (9 arov), 

ki zadošča za umestitev 

enostanovanjske hiše .

10 350-23/2016-15 1079/4

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju izven naselja

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprti krajini  

ni dopustna -  nasprotju s predpisi s 

področja poselitve. S pobudo 9  se 

istemu predlagatelju  dovoli gradnjo 

enega stanovanjskega objekta.

11 350-23/2016-16 3479/0 763 OPLOTNICA

Vris stavbnega zemljišča 

stanovanjskemu objektu, ki je 

bil zgrajen na kmetijskem 

zemljišču. Pozitivno

12 350-23/2016-17 208 760 KORITNO

Gradnja strojne lope ob robu 

kmetije izven naselja. Pozitivno

13 350-23/2016-18 1892/1 OPLOTNICA

Gradnja eno in 

dvostanovanjskega območja, ki 

je delno opredeljeno kot 

območje za turizem, delno pa 

kot kmetijsko zemljišče.

Negativno. Območje DPN in varovalni 

koridor prenosnega plinovoda. Občina 

nima pristojnosti načrtovati 

prostorskih ureditev lokalnega 

pomena v   območjih DPN- le v 

primeru pozitivnega mnenja vlade na 

podlagi posebne vloge.



14 350-23/2016-22

1392/,1396/1,139

4/1 OPLOTNICA

Obsežna širitev na kmetijska 

zemljišča izven naselij za 

gradnjo stanovanjskih hiš-

Pozitivno za  del  parc.št. 1396/1 kot 

dopolnitev obstoječega zaselka za 2 

parceli.

15 350-23/2016-23 3150,3151 763 OPLOTNICA

Širitev dejavnosti. Gradnja 

stanovanjsko-poslovnega 

objekta za prodajo kmetijske 

mehanizacije ob robu naselja 

Oplotnica Pozitivno

16 350-23/2016-25 3278,3478 OPLOTNICA

Širitev stavbnega zemljišča za 

gradnjo stanovanjske hiše ob 

robu zaselka Pozitivno

17 350-23/2016-26 193/1 BREZJE PRI OPLOTNICI

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za gradnjo 

stanovanjske hiše  znotraj 

območja zaselka. Pozitivno

18 350-23/2016-28 2576/0 763 OPLOTNICA

Širitev obstoječega stavbnega 

zemljišča za prizidavo k 

stanovanjski gradnji. Pozitivno

18 2576/0 763 OPLOTNICA Pozitivno

19 350-23/2016-29 793/2 758 OKOŠKA VAS

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za stanovanjsko 

gradnjo v odprtem prostoru.

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprti krajini  

ni dopustna -  nasprotju s predpisi s 

področja poselitve.

19 793/2 758 OKOŠKA VAS

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za stanovanjsko 

gradnjo v odprtem prostoru.

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprti krajini  

ni dopustna -  nasprotju s predpisi s 

področja poselitve.



20 350-23/2016-30 829 758 OKOŠKA VAS

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za stanovanjsko 

gradnjo v odprtem prostoru. Na 

območju stoji kmetijski objekt.

Razpršena gradnja- v nasprotju s 

predpisi.

21 350-23/2016-31 2064/1 763 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za prodajo parcel za 

stanovanjsko gradnjo.

Pozitivno skupaj s pobudo 56.  Umarh 

predlaga tudi širitev na parcele 2063 in 

2065/2 k.o. Oplotnica kot zaokrožitev 

območja naselja, s čimer se strinja tudi 

komisija.

22 350-23/2016-32 459/4 758 OKOŠKA VAS

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za prodajo parcel za 

stanovanjsko gradnjo.

Nesprejemljivo. Kompleksna 

stanovanjska gradnja v  odprti krajini  

ni dopustna -  nasprotju s predpisi s 

področja poselitve.

23 350-23/2016-33 459/3 758 OKOŠKA VAS

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za prodajo parcel za 

stanovanjsko gradnjo.

Nesprejemljivo. Kompleksna 

stanovanjska gradnja v  odprti krajini  

ni dopustna -  nasprotju s predpisi s 

področja poselitve.

24 350-23/2016-34 459/1 758 OKOŠKA VAS

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za prodajo gradbenih 

parcel za stanovanjsko gradnjo. Pozitivno na podlagi mnenja komisije

25 350-23/2016-35 1484/2 ZGORNJE GRUŠOVJE

Gradnja podpornega zidu ob 

stanovanjskem objektu- 

potrebno opredeliti stavbno 

zemljišče Pozitivno

26 350-23/2016-36 223/3 ,223/33

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Opredelitev stavbnega 

zemljišča izven naselja za 

gradnjo stanovanjske hiše tik 

ob območju večje kmetije.

Pozitivno. Na predlog komisije se   

vključi zraven parc.št. 115/3.



27 350-23/2016-37 996, 999 ZGORNJE GRUŠOVJE

Opredelitev stavbnega 

zemljišča izven naselja za 

gradnjo stanovanjske hiše

Pozitivno-območje prostorsko pripada 

večjemu zaselku v sosednji občini.

28 350-23/2016-38 48/1,48/2,49,50 OKOŠKA VAS

Opredelitev obsežnega 

stavbnega zemljišča za 

organizirano stanovanjsko 

gradnjo izven naselja.

Nesprejemljivo kot kompleksna 

stanovanjska gradnja v  odprti krajini  

ni dopustna -  nasprotju s predpisi s 

področja poselitve. Stavbno zemljišče 

se vriše za 1 objekt na parceli 48/1 

skupaj z vrisom stavbnega zemljišča 

obstoječemu objektu na aprceli 45.

29 350-23/2016-39 28/11 BOŽJE

Opredelitev stavbnega 

zemljišča ob robu naselja Božje 

za stanovanjsko gradnjo. Pozitivno

30 350-23/2016-40 28/12 761 BOŽJE

Opredelitev stavbnega 

zemljišča ob robu naselja Božje 

za stanovanjsko gradnjo. Pozitivno

31 350-23/2016-41 28/10 761 BOŽJE

Opredelitev stavbnega 

zemljišča ob robu naselja Božje 

za stanovanjsko gradnjo. Pozitivno

32 350-23/2016-42 771/10 758 OKOŠKA VAS

Opredelitev stavbnega 

zemljišča ob robu zaselka za 

stanovanjsko gradnjo.

Pozitivno- če gre za kmetijo, bi bilo 

smiselno pridobiti mnenje kmetijske 

svetovalne službe.

33 350-23/2016-43 772/7 758 OKOŠKA VAS

Gradnja gospodarsko bivalnega 

objekta za vinsko klet in 

turistično namestitev.

Pozitivno- če gre za kmetijo, bi bilo 

smiselno pridobiti mnenje kmetijske 

svetovalne službe. Dodatno naj se 

pojasni grafična priloga, kaj pomenita 

oznaki 1 in 2.



34 350-23/2016-44 2897/0, 2924/1 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča ob robu zaselka za 

stanovanjsko gradnjo.

34 2897/0, 2924/1 OPLOTNICA

34 2897/0, 2924/1 OPLOTNICA

35 350-23/2016-45 230/2 ZLOGONA GORA

Opredelitev novega 

samostojnega  stavbnega 

zemljišča za stanovanjsko 

gradnjo.

Pozitivno- znotraj zaselka. Sočasno  se 

stavbno zemljišče vriše dvema 

stanovanjs kima objektoma na 

parcelah št. 232, 234/1 k.o. Zlogona 

Gora.

36 350-23/2016-46 1003/4, 1003/2 ZGORNJE GRUŠOVJE

Gradnja parkirišča za potrebe 

širitve obstoječe dejavnosti. 

Stranka pove, da potrebuje 

parkirišče za svoje 3 kamione – 

prevozništvo. Pozitivno.

37 350-23/2016-47 1004, 1005, 987/7 ZGORNJE GRUŠOVJE

Obsežna širitev stavbnih 

zemljišč (1,6 ha) za namen 

širitve obstoječe dejavnosti.

Negativno. Kompleksna stanovanjska 

gradnja izven naselja je v nasprotju s 

predpisi s področja prostorskega 

načrtovanja.

38 350-23/2016-48 403, 404

762 BREZJE PRI 

OPLOTNICI

Širitev stavbnega zemljišča za 

gradnjo dveh stanovanjskih 

objektov,

Pozitivno za zahodno polovico parcele 

404 k.o Brezje pri Oplotnici.

39 350-23/2016-49 2132/8 (DEL PAR.) OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča izven naselja ob robu 

zaselka za gradnjo stanovanjske 

hiše Pozitivno

Pozitivno- pogojno. Kot stavbno 

zemljišče se opredeli stavbno 

zemljišča na parceli 2924/1 kot 

zapolnitev zaselka.



40 350-23/2016-50 240/6 ZGORNJE GRUŠOVJE

Opredelitev stavbnega 

zemljišča ob robu naselja za  

gradnjo stanovanjske hiše.  

Zapolnitev vrzeli Pozitivno

41 350-23/2016-51 152/4

762 BREZJE PRI 

OPLOTNICI

Opredelitev novega 

samostojnega  stavbnega 

zemljišča za stanovanjsko 

gradnjo.

Pozitivno.  Zraven je potrebno  

povezati parc.št. 177/6.

42 350-23/2016-52 115/4 763 OPLOTNICA

Opredelitev obširnega 

stavbnega zemljišča (1,3 ha) ob 

robu občinskega središča za 

kompleksno stanovanjsko 

gradnjo. Negativno-  ohrani naj se gozd.

43 350-23/2016-53 260/11,13,14,15

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Gradnja stanovanjske hiše  

izven območja naselja ob 

pokopališču.

Nesprejemljivo. Ni navezave na 

obstoječe strukture naselja, v 

nasprotju z  značilnostmi prostora, ki 

jih določajo odprta krajina na južni 

strani  in pokopališče.

44 350-23/2016-54 155/1

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Izvzem nepozidanega 

stavbnega zemljišča ob robu 

kmetije kot prenos stavbnega 

zemljišča za gradnjo (pobuda 

44)

44 155/1

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Novo stavbno zemljišče za  

stanovanjsko gradnjo v 

odprtem prostoru.

Pozitivno.- poveže se skupaj s s 

pobudo   96 kot podaljšek naselja za 3-

4 stanovanjske objekte.



45 350-23/2016-55 868, 869/2 ZGORNJE GRUŠOVJE

Širitev stavbnega zemljišča za 

gradnjo stanovanjskega objekta 

ob robu naselja  Pobrež. Pozitivno

46 350-23/2016-56 772/16 OKOŠKA VAS

Opredelitev stavbnega 

zemljišča obstoječemu 

stanovanjskemu objektu ob 

robu zaselka. Pozitivno

47 350-23/2016-57 1484/1 ZGORNJE GRUŠOVJE

Širitev stavbnega zemljišča ob 

stanovanjskem objektu (ob 

robu naselja) za namen gradnje 

škarpe ter razširitve parkirišča. Pozitivno

48 350-23/2016-58 1285 ZGORNJE GRUŠOVJE

Opredelitev stavbnega 

zemljišča znotraj okvirnega 

območja naselja Pobrež za 

stanovanjske gradbene parcele 

za prodajo.

Pozitivno. Meja stavbnega se uredi 

skladno s p.š. 1283 in 1291

49 350-23/2016-59 2132/6 763 OPLOTNICA

49 2132/6 763 OPLOTNICA

50 350-23/2016-60 2789/3 763 OPLOTNICA

Širitev območja kmetije za 

gradnjo stanovanjskega in 

gospodarskih objektov za 

dopolnilno dejavnost na kmetiji 

(čebelarstvo, turizem). Pozitivno

Opredelitev samostojnega 

stavbnega zemljišča za 

stanovanjsko gradnjo ob robu 

zaselka

POZITIVNO ( mnenje komisije 

6.6.2017)



51 350-23/2016-61 2321/6 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča stanovanjskemu 

objektu. Prvotno kmetijskemu 

objektu, zgrajenemu na podlagi 

gradbenega dovoljenja je bila 

spremenjena namembnost. 

Območju je bilo določeno 

stavbno zemljišče, ki pa se ni 

skladalo z dejanskim stanjem, z 

OPN pa je bilo izvzeto. S 

tehnično uskladitvijo se uredi 

status stanovanjskega objekta. Pozitivno

52 350-23/2016-62 1284/2 ZGORNJE GRUŠOVJE

Širitev stavbnega zemljišča 

naselja Pobrež za gradnjo dveh 

stanovanjskih objektov.

Pogojno POZITIVNO - potrebno 

zmanjšati, poravnati s sosednjo 

pobudo (ID 48,  vzhodno), ki seže v 

globino cca 52 m.  Kot stavbno bo 

potrebno opredeliti tudi parcelo 

1288/1 v delu med obema 

predlaganima širitvama stavbnih 

zemljišč.

53 350-23/2016-63 2181/4 763 OPLOTNICA

Širitev stavbnega zemljišča 

razpršene poselitve za gradnjo 

stanovanjskega objekta. Pozitivno

53 139/2 BOŽJE

Vris stavbnega zemljišča 

objektom kmetije.

Pozitivno- opredeli se stavbno 

zemljišče za kmetijsko proizvodnjo IK.



54 350-23/2016-65 264/4 (DEL.) ZGORNJE GRUŠOVJE

Vris stavbnega zemljišča za 

gradnjo stanovanjske hiše ob 

robu naselja Prihova (lokalno 

središče) Pozitivno

55 350-23/2016-66 264/5 ZGORNJE GRUŠOVJE

Vris stavbnega zemljišča za 

gradnjo stanovanjske hiše ob 

robu naselja Prihova (lokalno 

središče)

Pozitivno- kot stavbno je potrebno 

opredeliti tudi zemljišče parcele 264/6 

in 264/3, da se naselje poveže v celoto

56 350-23/2016-67 2060/27, 2060/29 763 OPLOTNICA

Širitev stavbnega zemljišča na 

ob robu občinskega središča 

naselja Oplotnica za gradnjo 

stanovanjskih objektov. 

Potreba izhaja iz številne 

družine, 4 otrok, katerim bi 

namenili gradbene parcele.

Pozitivno- skupaj s pobudo 21 

zaokrožimo območje stavbnih 

zemljišč. Pacele  2063 in 

2065/2znotraj predvidenega  oboda 

stavbnih zemljišč se tudi opredelijo kot 

stavbna zemljišča.

57 350-23/2016-68 377/3

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Širitev stavbnega zemljišča na 

ob robu naselja Raskovec za 

gradnjo stanovanjske hiše. 

Širitev je smiselna, saj 

zapolnjujemo komunalno 

opremljeno območje proti 

naravni meji naselja- gozdnemu 

robu.

Pozitivno. Kot stavbno zemljišče se naj 

opredeli tudi parcela 377/4 k.o. 

Zgornje Grušovje



58 350-23/2016-69 2782, 2783 OPLOTNICA

Širitev stavbnega zemljišča na 

ob robu zaselka za namen 

stanovanjske gradnje. Zemljišče 

z južne in zahodne strani 

obdajajo pozidane stavbne 

površine.

Pogojno pozitivno- potrebno 

racionalizirati poseg, 13 arov (glede na 

priloženo grafiko) preveč za eno 

družinsko hišo

59 350-23/2016-70 290/4 BREZJE PRI OPLOTNICI

Širitev stavbnega zemljišča za 

gradnjo pomožnega 

kmetijskega objekta. Negativno

60 350-23/2016-71 390/3

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Opredelitev novega 

samostojnega  stavbnega 

zemljišča za gradnjo. Namen ni 

naveden (sklepamo, da za 

stanovanjsko gradnjo).

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprtem 

prostoru ni skladu s predpisi in 

strateškim delom OPN

61 350-23/2016-72 295/1 ZLOGONA GORA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča izven naselja- gradnaj 

manjšega samooskrbnega  

hleva Pozitivno.



62 350-23/2016-73 184/7,8   157/1,2 OPLOTNICA

Na območju predvidene 

poslovne cone Čadram  se 

predlaga spremembo 

namembnosti  za namen 

poslovno-obrtne cone. 

Sprememba v območje 

proizvodnje IG (gospodarska 

cona).

Pozitivno- potrebna celostna ureditev 

območja (celotna EUP ČAD8), območje 

naj se nameni neproblematičnih 

dejavnostim (logistika, mirne 

proizvodne dejavnosti, mehanične 

delavnice ipd). Ohrani naj se zeleni pas 

do stanovanjskih površin severno.

63 350-23/2016-74 295/1, 293 ZLOGONA GORA

Premestitev stavbnega 

zemljišča razpršene poselitve.  

Obstoječe stavbno  zemljišče je 

v naravi novo zasajeni 

sadovnjak v rahli poševnini, 

predlagano uravnan plato,   že 

degradiran (pričetek gradbenih 

del). Pozitivno

64 350-23/2016-75 1351 ZGORNJE GRUŠOVJE

Opredelitev novega 

samostojnega  stavbnega 

zemljišča za stanovanjsko 

gradnjo izven naselja v 

odprtem prostoru.

Pozitivno- širina parcele se zmanjša  v 

skladu z lokalnim poselitvenim 

vzorcem.

65 350-23/2016-76 1393/2 763 OPLOTNICA

Širitev stavbnega zemljišča za 

namen gradnje pomožnega 

objekta- drvarnice.  Območje 

leži za stanovanjsko hišo Pozitivno

66 350-23/2016-78 371/10

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Širitev naselja Raskovec za 

stanovanjsko gradnjo. Pozitivno



67 350-23/2016-79 2098 763 OPLOTNICA

Širitev stavbnega zemljišča ob 

robu naselja Gorica za gradnjo 

počitniškega objekta.

Pozitivno. Predlagamo, da se kot 

stavbno opredeli tudi dele parcel 

2095/16 in 2095/2, ki imajo kmetijsko 

namensko  rabo prostora.

68 350-23/2016-81 2061/4 , 2066/1 OPLOTNICA

Izvzem iz stavbnega zemljišča 

znotraj naselja Oplotnica

Pozitivno. Sprememba  iz stavbnih 

zemljišč za gradnjo ob kmetiji  v 

nezazidljive zelene stavbne površine.

69 350-23/2016-82 1002, 1003/1 ZG.GRUŠOVJE

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za dvostanovanjsko 

gradnjo na območju razpršene 

poselitve. Pozitivno

70 350-23/2016-83 3413/3, 3413/4 OPLOTNICA

Širitev stavbnega zemljišča na 

ob robu naselja Markečica  za 

gradnjo stanovanjske hiše za 

naslednika kmetije. Kmetija ne 

razpolaga s prostim zemljiščem, 

kamor bi bilo možno umestiti 

novogradnjo.

Pozitivno za parcelo 3413/4.  potrebno 

priložiti mnenje kmetijske svetovalne 

službe v korist kmetije.

71 350-23/2016-84 443/2 KORITNO

Opredelitev stavbnega 

zemljišča dvostanovanjski hiši 

izven naselja (uskladitev z 

dejanskim stanjem). Pozitivno



72 350-23/2016-85 2537 763 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za stanovanjsko 

gradnjo  kot širitev naselja 

Oplotnica (gradbene parcele za 

prodajo). Predlaga se poseg 

globoko v odprt prostor, kar ni 

smiselno, sploh glede na 

dejstvo, da so znotraj naselja 

(južno) še številne proste 

parcele, kamor bi prvenstveno 

morali usmerjati prostorski 

razvoj.

Pozitivno  le za  južni del parcele v 

velikosti cca 8 arov (celotna parcela 

prevelika, v grafični prilogi ni označena 

lega objekta). Gre za poseg v odprt 

prostor, bolj smiselno bi bilo  

stanovanjsko gradnjo usmerjati na 

proste parcele južno od lokalne ceste. 

Kot stavbno zemljišče naj se opredeli  

severni del parcele 2536/1 (trenutno 

K2).

72 3-23/2016-60 2537 OPLOTNICA A

73 350-23/2016-86 692/1 ,688 OKOŠKA VAS

Uskladitev z dejanskim 

stanjem. Hlev je bil grajen na 

podlagi gradbenega dovoljenja, 

vendar ne na opredeljeni 

lokaciji, temveč 20 m južno 

(zaradi reliefnih razmer). Pozitivno

74 350-23/2016-87 391 KORITNO

Ob robu zaselka se predlaga 

širitev stavbnega zemljišča za 

gradnjo stanovanjske hiše.

Pozitivno ob robu sosednje gradbene 

parcele v izmeri cca 7 arov.

75 350-23/2016-88 1402 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča obstoječi stanovanjski 

hiši (uskladitev) na območju 

razpršene poselitve. Objekt leži 

znotraj manjšega zaselka Pozitivno.



76 350-23/2016-89 2060/6 OPLOTNICA

Izvzem iz stavbnega zemljišča 

znotraj naselja Oplotnica

Opredelitev kot zelene stavbne 

površine. Na območju potekajo 

daljnovodi.

77 350-23/2016-90 250

762 BREZJE PRI 

OPLOTNICI Gradnja koritastega silosa. Pozitivno-

78 350-23/2016-91 75,72 761 BOŽJE

Hlev za bike pitance v velikosti 

600 m2. Priloženo mnenje KSS. Pozitivno

79 350-23/2016-92 392/2 ZLOGONA GORA

Dozidava stanovanjskega 

objekta. Pozitivno

80 350-23/2016-93 3323 OPLOTNICA

Negativno. Razpršena gradnja v 

odprtem prostoru

81 350-23/2016-94 582/3 OKOŠKA VAS

Dozidava stanovanjskega 

objekta. Pozitivno

81 350-23/2016-94 582/3 OKOŠKA VAS

Dozidava stanovanjskega 

objekta. Pozitivno

82 350-23/2016-95 1445/2 ZG.GRUŠOVJE

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju izven naselja

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprtem 

prostoru ni skladu s predpisi in 

strateškim delom OPN

83 350-23/2016-97 1364/1 763 OPLOTNICA

Gradnja avto-kleparske 

delavnice 8x 10m. Pozitivno

83 1364/1 OPLOTNICA Pozitivno

84 350-23/2016-98 2161 763 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča starejši domačiji izven 

naselja, predvidena je gradnja 

novega stanovanjskega objekta Pozitivno

85 350-23/2016-99 392/3 BREZJE PRI OPLOTNICI

Gradnja stanovanjskega 

objekta.

Pozitivno- poseg se  racionalizira na 

700 m2 v severnem delu parcele.



86 350-23/2016-100 770/6,770/2 OKOŠKA VAS

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju izven naselja. 

Območje ni v celoti stavbno 

zemljišče. Pozitivno

87 350-23/2016-101 1885/2 OPLOTNICA

Gradnja stanovanjske soseske s 

16 enodružinskimi hišami.

Negativno.  Območje namenjeno 

turizmu. Če pobudo sprejmemo, 

potrebne korenite spremembe 

strateškega dela OPN, urbanističnega 

načrta IPD.  Predlagana pobuda 

fragmentira sicer enovito območje za 

turizem.

88 350-23/2016-102 3349 OPLOTNICA

Gradnja dveh stanovanjskih 

objektov na območju izven 

naselja.

Pozitivno za polovico parcele ob 

lokalni cesti.  V liniji obstoječega 

objekta se vrise SZ za 1 stanovanjski 

objekt

89 350-23/2016-103 459/4,458/2 BREZJE PRI OPLOTNICI

Gradnja dveh stanovanjskih 

objektov ob robu zaselka Pozitivno

90 350-23/2016-104 409/7 KORITNO Ni naveden namen gradnje.

Pozitivno.  Vriše  sestavbno zemljišče 

tudi  na p.št. 409/3 409/4 kot 

zaokrožitev zaselka.

91 350-23/2016-105 820/4 ZGORNJE GRUŠOVJE

Uskladitev z dejanskim 

stanjem. Objekti imajo 

gradbena dovoljenja Negativno – že stavbno

92 350-23/2016-106 5 760 KORITNO Za namen kmetijske gradnje. Pozitivno



93 350-23/2016-107 2816 OPLOTNICA

Prizidava stanovanjske hiše in 

gradnja pomožnega objekta. Pozitivno

94 350-23/2016-108 2883(8% DELEŽ) OPLOTNICA

Sprememba nepozidane 

parcele ob robu naselja v 

kmetijsko zemljišče. Pozitivno

95 350-23/2016-109 1526/2 ZG. GRUŠOVJE

Gradnja hleva za prosto rejo 

govedi. Pozitivno

96 350-23/2016-110 155, 148/1

764 ZGORNJE 

GRUŠOVJE

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju ob robu naselja 

naselja Pozitivno

97 350-23/2016-111 490/1 OKOŠKA VAS

Uskladitev z dejanskim 

stanjem. Stanovanjski objekt 

ima po navedbah pobudnika 

gradben dovoljenje, ki pa vlogi 

ni priloženo. Pozitivno.

98 350-23/2016-112 105 BOŽJE Gradnja strojne lope.

Negativno-  Stranka že ima stavbno 

zemljišče

99 350-23/2016-113

21/1 , 10/1,14,   

19/1 KORITNO

Namen širitev stavbnih zemljišč 

je na treh lokacijah za 

kmetijsko in kmetijsko 

dopolnilno dejavnosti (turizem) Pozitivno

100 350-23/2016-114 161/35, 106 ZG.GRUŠOVJE Gradnja  govejega hleva Pozitivno

101 350-23/2016-115 457/3 OPLOTNICA

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju izven naselja Nesprejemljivo, poseg v gozdni rob.



103 350-23/2016-117 1613/10 OPLOTNICA

Gradnja stanovanjskih hiš in 

skladišča ob robu naselja, 

prečno na poselitveno os ob 

lokalni cesti.

Pozitivno-  obsežna kompleksna 

gradnja v centru občinskega središča. 

Potreben OPPN.

104 350-23/2016-118 57/29 (DEL) OPLOTNICA

Izvzem iz stavbnega zemljišča 

znotraj naselja Oplotnica

Nesprejemljivo, izvzem iz stavbnega 

zemljišča znotraj strnjenega naselja ni 

smiseln.

105 350-23/2016-119 2568, 2569, 57 OPLOTNICA

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju manjšega zaselka. Pozitivno

106 350-23/2016-120 2779/16, 2779/18 OPLOTNICA

Opredelitev stavbnega 

zemljišča za legalizacijo 

opornega zidu in gradnjo 

nezahtevnega objekta- garaže 

za avtomobile Pozitivno

107 350-23/2016-121 403/1, 430 (DEL) ZLOGONA GORA

Nova prostorska ureditev, 

namenjena turistični dejavnosti- 

turistične hišice na drevesih- 

priložena posebna strokovna 

podlaga Pozitivno

108 350-23/2016-122 2557/3 OPLOTNICA

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju izven naselja

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprtem 

prostoru ni skladu s predpisi in 

strateškim delom OPN



109 350-23/2016-126 835/3 ZG.GRUŠOVJE

110 350-23/2016-127 835/4 ZG.GRUŠOVJE

111 350-23/2016-153 1387/3 OPLOTNICA

Gradnja oz. Legalizacija 

mizarske delavnice. Pozitivno

112 350-23/2016-157 325/4 ZLOGONA GORA

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju izven naselja

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprtem 

prostoru ni skladu s predpisi in 

strateškim delom OPN

Gradnja skladiščnega objekta 

tlorisnih dimenzij 25 X 40 m.  

Priložena  utemeljitev po  

potrebi  novih površinah za 

potrebe stavbnega kleparstva 

in lesne dejavnosti,  število 

zaposlenih, predvideno 

povečanje obsega dejavnosti 

ipd. Priložena  tudi grafika s 

prikazom lege predvidenih 

objektov na parcelah. Pozitivno



113 350-23/2016-161 1558 OPLOTNICA

Razširitev obstoječega 

nepozidanega stavbnega 

zemljišča razpršene poselitve 

(PNRP A) do severne meje 

zemljiške parcele 1558 k.o. 

Oplotnica. Investitor je že 

pridobil gradbeno dovoljenje  

za stanovanjski objekt. Ker želi 

objekt umestiti nekoliko 

severneje, je potrebno 

prilagoditi mejo gradbene 

parcele. Pozitivno



114 350-23/2016-162/163 234 Oplotnica

Opredelitev nove proizvodne 

cone za namen gradnje 

proizvodnih objektov za 

znanega investitorja.  

Predvidena je proizvodnja 

električnih avtobusov in drugih 

električnih vozil

Umestitev proizvodnega območja ima 

na lokacijo ob jugovzhodnem 

prednosti in slabosti

- prednosti: nova delovna mesta, 

dobro dostopna lokacija ob  robu 

občinskega središča, poseg v ne-

izpostavljen   gozdni prostor, cona ne 

posega v veduto naselja in ne 

spremeni značilnih pogledov na 

kvalitetne   bližina gospodarske 

infrastrukture:

Slabosti: območje leži neposredno ob 

načrtovanem turističnem območju 

(terme, bungalovi, hoteli).  Izgradnja 

gospodarske cone bi imela negativne 

posledice na privlačnost in prvobitnost 

prostora, kar bi zmanjšalo privlačnost 

lokacije za morebitne investitorje.  Z 

severovzhodnim robom se predvidena 

cona približa stanovanjski soseski. 

Negativni vplivi (hrup, povečan 

promet, druge emisije) bi lahko 

negativno vplivale na bivanjske 

razmere.



115 350-23/2016-264 2326/3 OPLOTNICA

Vris stavbnega zemljišča 

parceli, na kateri stoji  

stanovanjski objekt. Pobudnik 

priložil izsek iz grafičnega dela 

predhodnega prostorskega 

akta, iz katerega je razvidno, da 

je območje bilo v l. 2004 

opredeljeno kot sta Pozitivno

116 350-23/2016-155 3327 OPLOTNICA

Gradnja stanovanjske hiše na 

območju izven naselja

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprtem 

kmetijskem  prostoru ni skladu s 

predpisi in strateškim delom OPN

117 350-23/2016- 1235/1, *574 OPLOTNICA

Nadomestna stanovanjska 

gradnja delno na mestu starega 

objekta, ki se odstrani, delno na 

kmetijskem zemljišču. Pozitivno

118 350-23/2016-154 1001 ZG. GRUŠOVJE

Gradnja poslovno-

stanovanjskega objekta Pozitivno

119 350-23/2016-156

1143/5, 143/14, 

143/4-del, 143/1- 

del KORITNO

Širitev kamnoloma naravnega 

kamna skrilavega gnajsa Pozitivno (potreben bo OPPN)

120 350-23/2016-166 184/6 BREZJE PRI OPLOTNICI Širitev Platoja za skladišče Pozitivno

121 350-23/2016-169 328 OPLOTNICA Stanovanjska hiša

Nesprejemljivo. Razpršena 

stanovanjska gradnja v  odprtem 

kmetijskem  prostoru ni skladu s 

predpisi in strateškim delom OPN


