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V Sloveniji v okvirih področne zakonodaje izdelujemo:  

•državne prostorske načrte,  

•regionalne prostorske načrte,  

•občinske prostorske načrte in  

•občinske podrobne prostorske načrte.  

 

Državni prostorski načrti izdelujejo za objekte državnega pomena in so v pristojnosti državnih inštitucij, drugi načrti pa se izdelujejo 

na medobčinski ali občinski ravni. Med tem ko so občinski prostorski načrti v domeni občine, se državni, regionalni ali podrobni 

običajno izdelujejo za znanega investitorja(e), nosilec urejanja prostora pa nastopa kot koordinator ali pripravljavec. 

 

Prostorski načrtovalci izdelujemo tudi: 

•analize, ekspertize in druge strokovne podlage, na primer analiza razvoja naselij, analiza razvoja in varstva krajine, analiza stanja 

in teženj v prostoru ipd., 

•študije kot so študije ranljivosti prostora 

•preveritve in pobude npr. za spremembo namembnosti,  

•Konservatorske načrte za prenovo (KNP) za območja ali naselja kulturne dediščine in  

•Mape “0” – vodilne mape 

Vizualna analiza Občina Mežica Dodatne SP za Obvoznico Vrba Model ranljivosti za turizem-Radovljica KNP Kropa izvedbeni del 

PROSTORSKI AKTI 
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Z DPN se načrtujeta: 

•prenosni plinovoda, ki poteka od Slovenskih Konjic preko Oplotnice do Zreč, dolžine 12,3km, 

•prenosni plinovod od Oplotnice do Slovenske Bistrice, dolžine 8,9km. 

Plinovodno omrežje bo premera cevi 150 mm in tlačne stopnje 50bar. Prenosni plinovod od Konjiške vasi do Oplotnice predstavlja novo 

umestitev v prostor; na delu med Oplotnico, Zrečami in Slovensko Bistrico pa trasa plinovoda poteka v koridorju obstoječega prenosnega 

plinovoda P142 (Slovenska Bistrica - Zreče). 

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZANKE DO ZREČ 
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OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŽELEZNIKI (OPN) 

OPN Železniki se načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami tako, da se preprečuje prostorske konflikte in navzkrižja med 

različnimi rabami, zagotavlja se kvalitetnejše in privlačnejše bivalno okolje, ustvarjajo se možnosti za gospodarski razvoj, krepitev 

oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ter ohranitev naravnih potencialov za razvoj turistične dejavnosti. 
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA DOVŽANOVA SOTESKA (OPPN) 

Gre za naravni spomenik velikosti cca 150ha. Z OPPN se ureja: 

•ureditev, obnova, vsebinska in prostorska nadgradnja tematskih poti, 

•ureditev in nadelava dela tematske poti z razglediščem nad sotesko, v najožjem delu, 

•ureditev parkirnih površin, info točke, sanitarij, 

•prenova klopi, tabel, označb in smerokazov ter oblikovno poenotenje, 

•ureditev in obuditev razgledišč, počivališč, pešpoti, obstoječih planinskih poti in obstoječih plezališč, 

•ureditev in oblikovanje počivališč, 

•namestitev protierozijskih zaščit, 

•obnova premostitvenih objektov, 

•ureditev geoloških točk, na slovenski geološki poti, 

•kablitev 20kV daljnovoda; dovoljuje se možnost kablitve telekomunikacijskih vodov, 

•obnovitev navezave tematskih poti na spomenike kulturne dediščine, kot je to Partizanska stavnica, 

•navezava na tipično karavanško hišo, na območje Šole z izobraževalno razstavnim središčem 

Dovžanove soteske - RIS, in avtobusno postajo v naselju Dolina. 
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT NA8-ASFALTNA BAZA (OPPN) 

V območju OPPN se najprej poruši, odstrani ali demontira asfaltna baza, z 

izkopavanjem, zasipavanjem in kompaktiranjem sanira območje in nato zgradi t.i. 

stanovanjska soseska s pripadajočimi krajinsko arhitekturnimi ureditvami, 

prometnimi površinami ter gospodarsko javno infrastrukturo.  

 

Načrtujejo se: 

•stavbe podolgovatega, členjenega, lomljenega, rotiranega ali izmaknjenega 

tlorisa, 

•enodružinske hiše, 

•nestanovanjska stavba (garaže, lokali, poslovne dejavnosti) 

•stavba namenjena družbenim dejavnostim 

•urejene odprte bivalne površine, igrišča in zelene površine 
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE ŽIROVNICA-NOVI CENTER ŽI2 (OPPN) 

Gre za nepozidano stavbno zemljišče, ki jev naravi travnik, na katerem se načrtuje 10 enodružinskih hiš z vrtom, cestno omrežje in 

gospodarska javna infrastruktura. Enostanovanjske hiše ohranjajo razmerje stranic 1:1,4, so pritlične ali nadstropne z dvokapnico; hiše 

sledijo predpisani gradbeni liniji, imajo enako orientacijo in s postavitvijo zagotavljajo kot je mogoče kakovostno izrabo odprtega 

prostora. 
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