
Postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta (ZPNačrt) 

 

dejanje MOP-DP: 
MOP-DP v 15 dneh od prejema 
obvestila zagotovi usklajevanje med 
občino NUP, katerih smernic občina ni 
mogla uskladiti z osnutkom OPN.  

dejanje Občine:

dejanje NUP: 
Nosilci urejanja prostora v 30 dneh 
posredujejo svoje smernice na 
MOP-DP in občini. 
MOP-DO posreduje tudi sporočilo, 
ali je treba izvesti CPVO. 

dejanje MOP-DP:
MOP-DP v 7 dneh pošlje NUP vlogo, da podajo smernice 
za načrtovane prostorske ureditve.

dejanje MOP-DP: 
MOP-DP v 30 dneh poda smernice za načrtovane 
prostorske ureditve občine s področja poselitve.

DOPOLNJENI OSNUTEK OPN

SODELOVANJE JAVNOSTI

PREDLOG OPN 

POTRDITEV PREDLOGA OPN 

dejanja Občine:
- javno naznanilo (najmanj 7 dni pred JR) 
- javna razgrnitev osnutka OPN in okoljskega poročila (30 dni) 
- javna obravnava (v času javne razgrnitve) 
- zbiranje pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek  
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPN 
- priprava stališč in objava le teh 
- pisna seznanitev lastnikov s stališči glede pripomb in predlogov 

dejanje Občine:
Občina Obvesti MOP-DP, če ne more 
uskladiti osnutka OPN s smernicami. 

dejanje Občine:
Občina poda vlogo na MOP-DP za pridobitev smernic za 
načrtovane prostorske ureditve. 

SMERNICE  
za načrtovane prostorske ureditve 

OSNUTEK OPN 

dejanje Občine:
Občina za dopolnjen osnutek 
zagotovi pripravo okolj. poročila 
in ga skupaj z dopol. osnutkom 
OPN pošlje MOP-DO. 

dejanje Občine:
Občina poda vlogo na MOP-DP za pridobitev 
mnenj, ali predlog OPN upošteva smernice NUP. 

dejanje MOP-DP:
MOP-DP pošlje vse opredelitve NUP o sprejemljivosti 
vplivov OPN na okolje na MOP-DO. 

dejanje MOP-DP:
MOP-DP v 7 dneh pošlje vlogo NUP, da dajo mnenje ali 
predlog OPN upošteva njihove smernice. 

dejanje NUP: 
Nosilci urejanja prostora v 21 dneh dajo svoje mnenje. 
Mnenje posredujejo MOP-DP in občini. 
Če je CPVO, se NUP v svojem mnenju opredelijo tudi o 
sprejemljivosti vplivov OPN na okolje s stališča svoje 
pristojnosti. 

dejanje MOP-DO: 
MOP-DO na podlagi opredelitev NUP, v 30 dneh s 
sklepom odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN.  

dejanje MOP: 
MOP s sklepom ministra potrdi predlog 
OPN.(17 dni) 

če smernice so upoštevane in 
če je izdan sklep o sprejemljivosti 

dejanje MOP
MOP vladi predlaga, da odloči o potrditvi predloga OPN. 
(30dni)  

SKLEP OBČINE O PRIPRAVI OPN 

dejanje MOP-DP:
MOP-DP v 21 dneh poda mnenje o upoštevanju smernic v 
predlogu OPN s področja poselitve in preveri upoštevanje 
pogojev iz 2. odstavka 51.člena.  

Župan občine sprejem sklep o pripravi OPN,  
ga objavi in ga pošlje MOP-DP in sosednjim občinam. 

dejanje Občine:
Občina pripravi osnutek na podlagi prikaza stanja, 
usmeritev hierarhično višjih aktov (če so bili sprejeti) ter 
lastnih razvojnih potreb in izraženih potreb drugih oseb. 

46.člen 

47.člen (1) 

47.člen (2) 

47.člen (2) 

OPN 

47.člen (3) 

47.člen (2) 

47.člen (4) 

dejanje Občine:
Občina ob upoštevanju smernic 
pripravi dopolnjen osnutek OPN. 

usklajevanje 
smernic 

okoljsko poročilo
( če je CPVO) 

dejanje MOP-DO:
MOP-DO najkasneje v 15 
dneh preveri ali je okolj. 
poročilo kakovostno. 

48.člen (2) 48.člen (1) 

49.člen 

49.člen 

50.člen 

51.člen (1) 

51.člen (2) 

51.člen (3) 

51.člen (1) 

51.člen (3) 

48.člen (3) 

Mnenja 
Sklep o sprejemljivosti 

SPREJEM OPN 

če smernice niso upoštevane oziroma, če je 
izdaja sklepa o sprejemljivosti zavrnjena 51.člen (6) 51.člen (5) 

51.člen (4) 

52.člen  

dejanje Občine: 
- Sprejem OPN na 

občinskem svetu 
- Objava odloka o OPN 

dejanje Občine:
Občina pripravi predlog OPN na podlagi 
stališč do pripomb ter predlogov javnosti. 

51.člen (1) 

51.člen (1) 

 


