
Vlagatelj pobude M. Ambrožič 

Zaporedna številka 
pobude 

183 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1360/6 in 1360/7, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1360/6 in 1360/7, k. 
o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Na obravnavanem območju se razširi 
območje poselitve do Dobrunjske ceste. Novo območje se ureja z 
OPPN zaradi velikosti posega, območja kulturne dediščine, 
prometnega in komunalnega urejanja ter možnosti sočasne gradnje 
večjega števila stavb s poenoteno in organizirano gradnjo. 

 

Vlagatelj pobude Amicus d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

785 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prostorske izvedbene pogoje za gradnjo 
manj zahtevnih objektov za oglaševanje na zemljiščih parc. št. 
1094/1, 1097/1 in 1098/1 k. o. Dobrunje.Pobuda se nanaša na 
prostorske izvedbene pogoje za gradnjo manj zahtevnih objektov 
za oglaševanje na zemljiščih parc. št. 1094/1, 1097/1 in 1098/1 k. 
o. Dobrunje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne 
bo presežena vidna in druga obremenitev (odprtega 
krajinskega/urbanega/pozidanega…) prostora MOL. Poleg tega je 
lokacij za oglaševanje glede na evidence že preveč. Zaradi vsega 
navedenega se novih lokacij objektov za oglaševanje zato ne 
dopušča. Poleg tega je poseg tudi v neskladju z varstvenim 
režimom, saj je območje evidentirano kot kulturna dediščina. 

 

Vlagatelj pobude H. Anžič 

Zaporedna številka 
pobude 

872 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 80/8 in 82, k. o. Podmolnik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 80/8 in 82, k. o. 
Podmolnik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. V tem delu naselja je načrtovano novo večje 



zazidljivo območje za stanovanjsko gradnjo, ki se bo urejalo z 
OPPN. Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot iz 
bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan 
poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših 
kmetijskih zemljišč) ter na strmem terenu, ki je za gradnjo manj 
primeren. 

 

Vlagatelj pobude Arhiforma d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1592 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
441/6 in 441/11, k. o. Volavlje, iz OPPN (št. 340) v OPN.Pobuda se 
nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 441/6 in 
441/11, k. o. Volavlje, iz OPPN (št. 340) v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na navedenih parcelah se spremeni način urejanja iz OPPN v OPN 
skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami "Preveritev in predlog 
sprememb načinov urejanja na območju Zasavskega hribovja (P-
ZIN-28/13), Priloga 9 – Volavlje 2" (Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 
2013) in dodatnimi urbanističnimi preveritvami "Urbanistična rešitev 
za območja OPPN 349 Javor, OPPN 355 Prežganje 1, OPPN 340 
Volavlje 2" (Arhitekturno projektiranje Maruša Zupančič s.p., 2014). 

 

Vlagatelj pobude O. Avsec 

Zaporedna številka 
pobude 

1340 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe in prostorsko 
izvedbenih pogojev na zemljišču parc. št. 1149, k. o. Sostro, za 
gradnjo apartmajev v sklopu ponudbe Dolenčevega mlina, in na 
zemljišče parc. št. 960, k. o. Sostro, za možnost gradnje hlevske 
staje in izpust konjev.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe in prostorsko izvedbenih pogojev na zemljišču parc. št. 1149, 
k. o. Sostro, za gradnjo apartmajev v sklopu ponudbe Dolenčevega 
mlina, in na zemljišče parc. št. 960, k. o. Sostro, za možnost 
gradnje hlevske staje in izpust konjev. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je na zemljišču parc. št. 1149, k. o. Sostro, 
sprejemljiv, ker je v skladu z javnim interesom ohranjanja kulturne 
dediščine in ni v nasprotju z varstvenimi režimi. Sprememba 
namenske rabe prostora na zemljišču parc. št. 960 k. o. Sostro ni 
sprejemljiva. 
Priloga 4 Odloka OPN MOL ID se popravi tako, da se na kmetijskih 
zemljiščih skladno Uredbo o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13) dopušča postavitev 
staj. Hlevski izpust, kot ga določa prej navedena Uredba, je 
pomožni kmetijsko-gozdarski objekt in je po določilih Priloge 4 OPN 
MOL ID dopusten samo v 30 metrskem pasu od roba EUP, kjer že 



stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, torej na zemljišču 
parc. št. 960, k. o. Sostro, ni dopusten. Ograje, ki niso objekt (plot), 
so na K1 in K2 dopustne. 

 

Vlagatelj pobude O. Avsec 

Zaporedna številka 
pobude 

1377 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe oziroma 
prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo na parc. št. 960 k. o. 
Sostro za gradnjo konjske staje in izpust konjev.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe oziroma prostorsko izvedbenih 
pogojev za gradnjo na parc. št. 960 k. o. Sostro za gradnjo konjske 
staje in izpust konjev. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču parc. št. 960 k. 
o. Sostro ni sprejemljiva, ker je v nasprotju z varstvenim režimom 
(najboljša kmetijska zemljišča). 
Priloga 4 Odloka OPN MOL ID se popravi tako, da se na kmetijskih 
zemljiščih skladno Uredbo o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 18/13) dopušča postavitev staj. 
Hlevski izpust, kot ga določa prej navedena Uredba, je pomožni 
kmetijsko-gozdarski objekt in je po določilih Priloge 4 OPN MOL ID 
dopusten samo v 30 metrskem pasu od roba EUP, kjer že stojijo 
stavbe in gospodarska poslopja kmetije, torej na navedeni parceli 
ni dopusten. Ograje, ki niso objekt (plot), so na K1 in K2 dopustne. 

 

Vlagatelj pobude J. Babnik 

Zaporedna številka 
pobude 

676 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe vzhodnega dela 
zemljišča parc. št. 1400/5 k. o. Sostro iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Dopolnitev pobude se 
nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev tako, da bo 
na nepozidanem delu zazidljivega dela zemljišča parc. št. 1400/11 
k.o Sostro možna gradnja stanovanjskega objekta.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe vzhodnega dela zemljišča 
parc. št. 1400/5 k. o. Sostro iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Dopolnitev pobude se nanaša 
na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev tako, da bo na 
nepozidanem delu zazidljivega dela zemljišča parc. št. 1400/11 k.o 
Sostro možna gradnja stanovanjskega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda v delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe 
prostora na zemljišču parc. št. 1400/5 k. o. Sostro, ni sprejemljiva. 
Predlagan poseg namreč ni skladen z urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno 
ločenih poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je 
nekvaliteten poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna 
naselbinska struktura. Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih. Predlagan 
poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših 
kmetijskih zemljišč). 



Pobuda je v delu, ki se nanaša na spremembo podrobnih 
prostorsko izvedbenih pogojev na nepozidanem delu zazidljivega 
dela zemljišča parc. št. 1400/11 k.o Sostro, sprejemljiva. Na 
zemljišču je dopustna gradnja stanovanjskega objekta (NA), ob 
upoštevanju ostalih določil Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude B. Bašelj 

Zaporedna številka 
pobude 

610 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe in dejanske 
rabe zemljišč parc. št. 1172/2 in 1171/2, obe k. o. Dobrunje, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v stavbno parcelo ali dvorišče.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe in dejanske rabe zemljišč 
parc. št. 1172/2 in 1171/2, obe k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v stavbno parcelo ali dvorišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora ni v skladu z 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagan poseg je 
tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč), saj bi pomenil poseganje v večji kompleks takih zemljišč. 
Na predlagani poseg sta bili podani negativni prvi mnenji 
ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, in ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo. 
Spremembe dejanske rabe zemljišč niso predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude P. Birk 

Zaporedna številka 
pobude 

1172 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča oz. 
prostorsko izvedbenih pogojev na parc. št. 577/2 (celotna ali del) k. 
o. Sostro iz gozdnih zemljišč v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča oz. prostorsko izvedbenih pogojev na parc. št. 577/2 
(celotna ali del) k. o. Sostro iz gozdnih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. V EUP z namensko rabo K1, K2, Go ali Gpn 
so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. 
Objekti v na območju in v bližini parcele 577/2 k. o. Sostro so 
objekti razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni 
pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in 
omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več. 



 

Vlagatelj pobude J. Bitenc 

Zaporedna številka 
pobude 

200 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zahodnega dela 
zemljišča parc. št. 1603/1 k. o. Sostro iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zahodnega dela zemljišča parc. št. 1603/1 k. o. Sostro iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je razvidno iz 
bilance zemljišč. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč in območje majhne 
poplavne nevarnosti). 

 

Vlagatelj pobude Bordax d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1066 

Povzetek pobude  

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obravnavano območje je namenjeno površinam za mirujoči promet 
(POg). V takšnih območjih so dopustne zgolj garažne stavbe in 
odprta parkirišča. Pogojno so dopustni tudi drugi objekti in 
dejavnosti, vendar zgolj takšni, ki so neposredno vezani na 
osnovno namembnost EUP. 
Za uresničitev izraženih interesov bi bila potrebna sprememba 
namenske rabe iz POg v območja gospodarskih con (IG), kar pa je 
v neskladju s strateškimi izhodišči. Strateški del OPN MOL 
obravnavano območje namenja izpolnjevanju ciljev prometne 
politike, zato zanj določa lokacijo parkirišča po sistemu P+R. 

 

Vlagatelj pobude S. Breskvar 

Zaporedna številka 
pobude 

1063 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč na 
parcelah št. 1770/12 in 1770/13 k. o. Dobrunje iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč na parcelah št. 1770/12 in 1770/13 k. o. 
Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). Poleg 



tega so v območju obstoječih poselitvenih enot iz bilance zemljišč 
razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na 
podlagi katerih širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni 
dovoljeno. 

 

Vlagatelj pobude Š. Cankar 

Zaporedna številka 
pobude 

306 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe ceste, ki na 
parceli 1287/3 k. o. Dobrunje poteka čez objekt.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe ceste, ki na parceli 1287/3 k. o. 
Dobrunje poteka čez objekt. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora ni sprejemljiva. 
OPN MOL ID določa regulacijske elemente za ureditev prometnega 
omrežja skladno s strokovnimi podlagami za posodobitev mestne 
prometne mreže. V primeru odseka prometnice iz pobude OPN 
MOL ID določa preureditev ceste v zbirno mestno cesto z urejenimi 
hodniki za pešce in kolesarskimi stezami.  
Pobuda za spremembo pogojev zakonito zgrajenih objektov v 
območjih cest je sprejemljiva, tako, da za objekte veljajo prostorski 
izvedbeni pogoji tiste EUP, v kateri se nahaja večji del stavbišča 
objekta (5. odstavek 7. člena in 13. člen).  
V teku je preveritev poteka ceste do kamnoloma v Sadinji vasi. 
Cesta je v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID prikazana v 
variantah (kot nova cesta oziroma kot rekonstrukcija Ceste II. grupe 
odredov). Variante so določene na podlagi naslednjih strokovnih 
podlag: Študija variant priključevanja kamnoloma pri Sadinji vasi na 
avtocestno omrežje (City studio, 2009), Strokovne podlage ureditve 
cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za potrebe izdelave sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (PNG projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014) 
in Vrednotenje variant za cesto v Sadinjo vas s finančnega in 
okoljsko urbanističnega vidika (LUZ d.d., 2015). Od izbora 
variantne rešitve je lahko odvisna tudi ureditev odseka Dobrunjske 
ceste na obravnavanem območju. 

 

Vlagatelj pobude T. Cimerman 

Zaporedna številka 
pobude 

975 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 165/1, 165/2, 165/3 in 165/4, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. 165/1, 165/2, 165/3 in 165/4, vse 
k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. V območjih gozdov in na območjih kmetijskih 
zemljišč so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene 
gradnje. Objekti v okolici navedene parcele so določeni kot 



stavbišča razpršene gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo 
žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni 
pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in 
omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo 
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagan poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč), saj bi pomenil poseganje v kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude T. Colarič 

Zaporedna številka 
pobude 

1173 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1206/2 k. o. Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča na parceli št. 1206/2 k. o. 
Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Ustvaril bi novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. Poselitev se usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le 
posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane 
gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi 
(VVO II, ožje vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude Čačka arhitektura, L. Kumprej, s.p. 

Zaporedna številka 
pobude 

1183 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 575/2 k. o. Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 575/2 k. o. 
Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč in 
območje srednje poplavne nevarnosti). Poleg tega so v območju 
obstoječih poselitvenih enot iz bilance zemljišč razvidne še 



prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi 
katerih širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. 

 

Vlagatelj pobude A. Čemažar 

Zaporedna številka 
pobude 

883 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev 
za gradnjo objektov za kmetijske namene na parc. št. 748 in del 
parc. št. 749, obe k. o. Sostro.Pobuda se nanaša na spremembo 
prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo objektov za kmetijske 
namene na parc. št. 748 in del parc. št. 749, obe k. o. Sostro. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na navedenih parcelah je dovoljena gradnja objektov za kmetijske 
namene skladno z veljavno zakonodajo in OPN MOL ID. Pri 
umeščanju objektov za kmetijske namene na navedenih parcelah 
se upošteva področne zakonodajne akte (npr. Uredbo o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Ur.l. RS, št. 
18/2013), strokovne podlage Izdelava dopolnitve določil v OPN 
MOL ID za enostavne in nezahtevne objekte (P-ZIN-34/13, Locus, 
2013) ter prilogo 4 Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude J. Darinka 

Zaporedna številka 
pobude 

189 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1944 k. o. Lipoglav iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča na parceli št. 1944 k. o. 
Lipoglav iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 
Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot iz bilance 
zemljišč razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih širjenje oziroma povečevanje 
stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Predlagan poseg je tudi v neskladju 
z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude G. Derajić 

Zaporedna številka 
pobude 

903 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 80/3 in 80/7, k. o. Podmolnik, iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo - občasno 
bivanje.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 80/3 in 80/7, k. o. Podmolnik, iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo - občasno 
bivanje. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. V tem delu naselja je načrtovano novo večje 
zazidljivo območje za stanovanjsko gradnjo, ki se bo urejalo z 
OPPN. Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot iz 
bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan 
poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših 
kmetijskih zemljišč) ter na strmem terenu, ki je za gradnjo manj 
primeren. 

 

Vlagatelj pobude S. Dežman 

Zaporedna številka 
pobude 

444 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora in 
prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo na parceli št. 1753/3 k. o. 
Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe prostora in prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo na 
parceli št. 1753/3 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 1753/3 k. o. 
Dobrunje ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Na navedeni parceli 
so določena stavbišča razpršene gradnje. V zvezi z obstoječimi 
objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, 
ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih upravnih 
dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje 
oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila določena z gradbenim 
dovoljenjem za objekt, so v skladu z namembnostjo določeno v 
gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 59. člen 
Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude Društvo za varovanje kulturne dediščine Janče 

Zaporedna številka 
pobude 

1331 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 2296/17, 2296/7 (del), 2302/1 (del), vse k. o. Volavlje, iz 
območja gozdov v območja centralnih dejavnosti za kulturo (CDk) 
za graditev etnološkega muzeja na prostem.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 2296/17, 2296/7 
(del), 2302/1 (del), vse k. o. Volavlje, iz območja gozdov v območja 
centralnih dejavnosti za kulturo (CDk) za graditev etnološkega 
muzeja na prostem. 



Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj gre za 
širitev družbene infrastrukture (zagotovitev javnega interesa) in za 
poseg, ki je v bližini obstoječe poselitve. Ne posega na območja z 
varstvenimi režimi. Na območju je opredeljen gozd s tretjo stopnjo 
ekološke in socialne funkcije gozdov. 

 

Vlagatelj pobude D. Đukić 

Zaporedna številka 
pobude 

282 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1252/1, 1252/3, 1254, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo, saj so bile parcele ob 
razgrnitvi osnutka opredeljene kot zazidljive.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1252/1, 1252/3, 
1254, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča 
za stanovanjsko gradnjo, saj so bile parcele ob razgrnitvi osnutka 
opredeljene kot zazidljive. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je razvidno iz 
bilance zemljišč. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil 
poseganje v večji kompleks takih zemljišč, kar je z vidika varovanja 
kmetijskih zemljišč nedopustno. 

 

Vlagatelj pobude D. Đukić 

Zaporedna številka 
pobude 

286 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1252/3 k. o. Sostro iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo, saj je bila parcela ob razgrnitvi 
osnutka opredeljena kot zazidljiva.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1252/3 k. o. Sostro 
iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo, saj je bila parcela ob razgrnitvi osnutka opredeljena kot 
zazidljiva. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je razvidno iz 
bilance zemljišč. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil 
poseganje v večji kompleks takih zemljišč, kar je z vidika varovanja 
kmetijskih zemljišč nedopustno. 



 

Vlagatelj pobude J. Erman 

Zaporedna številka 
pobude 

1018 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 470/3 k. o. Sostro iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 470/3 k. o. Sostro iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. V 
EUP z namensko rabo K1, K2, Go ali Gpn so evidentirani 
posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. Tudi objekti v bližini 
navedene parcele so določeni kot stavbišča razpršene gradnje. 
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je 
treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna 
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, 
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi 
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. 

 

Vlagatelj pobude J. Fajdiga 

Zaporedna številka 
pobude 

315 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta in 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 3482/10 k. o. 
Volavlje iz območja gozdov v površine razpršene poselitve (A) in 
priključitev k EUP SO-2639.Pobuda se nanaša na legalizacijo 
stanovanjskega objekta in spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 3482/10 k. o. Volavlje iz območja gozdov v površine 
razpršene poselitve (A) in priključitev k EUP SO-2639. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se upošteva kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče. Sprememba namenske rabe prostora 
na parceli št. 3482/10 k. o. Volavlje ni v skladu z urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 
pa v tem primeru ne zdrži. V EUP z namensko rabo "območja 
kmetijskih zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" so evidentirani 
posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V zvezi z 
obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na 
katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih 
upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih razpršene 
gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila določena z 
gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z namembnostjo 
določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 



59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude M. Fras 

Zaporedna številka 
pobude 

1271 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev 
na parc. št. 697/14 k. o. Sostro za gradnjo opornega zidu in 
garaže.Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih 
pogojev na parc. št. 697/14 k. o. Sostro za gradnjo opornega zidu 
in garaže. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na stavbiščih objektov razpršene gradnje je po določilu 59. člena 
Odloka o OPN MOL ID dopustna gradnja garaž kot nezahtevnih 
objektov. Gradnja podpornih zidov kot nezahtevnih objektov v 
skladu s Prilogo 4 Odloka OPN MOL ID na K1 ni dopustna. Po 
določilih 12. člena Odloka OPN MOL ID so dopustni objekti za 
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Vlagatelj pobude B. Gaber 

Zaporedna številka 
pobude 

1276 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 581/6 k. o. Trebeljevo iz primarne rabe v stavbno 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 581/6 k. o. Trebeljevo iz primarne rabe v stavbno 
zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 581/6 k. o. 
Trebeljevo ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagan poseg bi 
ustvaril novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja 
predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji 
možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna 
izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. 
Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani 
predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. Poleg tega 
je poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 
Zemljišču parc. št. 581/6 k. o. Trebeljevo se skladno s prvim 
mnenjem Zavoda za gozdove Slovenije (odločba o krčitvi gozda v 
kmetijske namene) spremeni namenska raba iz gozdnih v 
kmetijska zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude J. Gale 

Zaporedna številka 
pobude 

1061 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 166/1 in 166/2, k. o. Volavlje, iz kmetijskega zemljišča v 



zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 166/1 in 166/2, k. o. 
Volavlje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude J. Gašperšič 

Zaporedna številka 
pobude 

1266 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora parc. 
št. 1180/4, 1181/4 in 1182/6 k. o. Dobrunje v EUP SO-1989 iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe prostora parc. št. 1180/4, 1181/4 in 
1182/6 k. o. Dobrunje v EUP SO-1989 iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. V tem delu naselja je zaokrožitev že 
izvedena. Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot iz 
bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan 
poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših 
kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil poseganje v večji kompleks 
takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude J. Golob 

Zaporedna številka 
pobude 

1201 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 785/3 in 786 (del) k. o. Podmolnik iz kmetijskega zemljišča in 
razpršene gradnje v območje poselitve ter na legalizacijo za 
nadstrešek ob hiši.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 785/3 in 786 (del) k. o. Podmolnik iz 
kmetijskega zemljišča in razpršene gradnje v območje poselitve ter 
na legalizacijo za nadstrešek ob hiši. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo 
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID, se podano pobudo, na podlagi meril za presojo 
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj na kmetijskih zemljiščih, 
opredeli kot sprejemljivo. Pobuda je skladna s kriterijem, ki 
dopušča legalizacijo, če ne posega na sklenjeno območje 
kmetijskih zemljišč, če je bil objekt del stare poselitve (za obstoječi 
stanovanjski objekt kot nadomestno gradnjo je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje leta 1978, za spremembo namembnosti dela 
stanovanjske hiše v gostinski lokal pa je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje leta 1994), če je v objektu dejavnost, ki je nosilna, 
pomembna v lokalnem okolju (gostinstvo). Poleg tega območje ne 
posega na območja ohranjanja narave ali območja varstva kulturne 
dediščine. 

 

Vlagatelj pobude M. Grbec 

Zaporedna številka 
pobude 

314 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
100/1 in 100/2, k. o. Podmolnik, iz OPPN v OPN zaradi gradnje 
stanovanjske hiše na parc. št. 100/2.Pobuda se nanaša na 
spremembo načina urejanja na parc. št. 100/1 in 100/2, k. o. 
Podmolnik, iz OPPN v OPN zaradi gradnje stanovanjske hiše na 
parc. št. 100/2. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na navedenih parcelah se spremeni način urejanja iz OPPN v OPN 
skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami "Preveritev in predlog 
sprememb načinov urejanja na območju Zasavskega hribovja (P-
ZIN-28/13), Priloga 19 – Šentpavel" (Šabec Kalan Šabec – 
Arhitekti, 2013). 

 

Vlagatelj pobude A. Grum 

Zaporedna številka 
pobude 

325 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 565/5 k. o. 
Trebeljevo.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 
565/5 k. o. Trebeljevo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja 
vrzeli. Upoštevanje posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, 
ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev 
razpršene gradnje tudi zakonsko prepovedana. Poleg tega je 
poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude J. C. Grum 



Zaporedna številka 
pobude 

879 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev med grafičnim in tekstualnim 
delom Odloka o OPN MOL ID in sicer tako, da bo na parceli 1290/3 
k. o. Dobrunje (SSse) možna gradnja enostanovanjskega objekta. 
Predlagajo popravek 25. člena ali dopolnitev PPIP.Pobuda se 
nanaša na uskladitev med grafičnim in tekstualnim delom Odloka o 
OPN MOL ID in sicer tako, da bo na parceli 1290/3 k. o. Dobrunje 
(SSse) možna gradnja enostanovanjskega objekta. Predlagajo 
popravek 25. člena ali dopolnitev PPIP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zemljišče parc. št. 1290/3 k. o. Dobrunje je v veljavnem OPN MOL 
ID že opredeljeno kot stavbno zemljišče. Gradnja na navedeni 
parceli je z vidika urbanističnih meril sprejemljiva, zato se dopusti 
manjša velikost parcele, namenjene gradnji, od predpisane. Ob 
gradnji je treba upoštevati tudi vsa ostala določila Odloka OPN 
MOL ID (FZ, odmiki, dostop ipd.). 
 
Zahodno od navedene parcele poteka ena od variant ceste do 
kamnoloma v Sadinji vasi. Variante so določene na podlagi 
naslednjih strokovnih podlag: Študija variant priključevanja 
kamnoloma pri Sadinji vasi na avtocestno omrežje (City studio, 
2009), Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) 
za potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (PNG 
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014) in Vrednotenje variant za cesto 
v Sadinjo vas s finančnega in okoljsko urbanističnega vidika (LUZ 
d.d., 2015). Po izboru najustreznejše variante se dokončno presodi 
sprejemljivost pobude. 

 

Vlagatelj pobude A. Habič 

Zaporedna številka 
pobude 

875 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 487 k. o. Javor iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo, saj gradnja pod sedanjimi 
pogoji (odmiki) ni možna.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe dela zemljišča parc. št. 487 k. o. Javor iz 
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo, saj gradnja pod sedanjimi pogoji (odmiki) ni možna. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda v delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe 
prostora, ni sprejemljiva. Predlagan poseg ni sprejemljiv, saj se 
nezazidljivo zemljišče parc. št. 487 k. o. Javor nahaja na območju 
srednje in velike poplavne nevarnosti, na katerem gradnja objektov 
oz. širitev poselitvenih območij ni dopustna.  
Pobuda je v delu, ki se nanaša na spremembo določil glede 
odmikov od meje zazidljivosti, sprejemljiva. Odmike določa 24. člen 
Odloka OPN MOL ID. 24. člen Odloka OPN MOL ID se popravi 
tako, da za odmik stavb od namenskih rab prostora K1, K2 in Go 
veljajo enaki pogoji kot za odmike stavb od ostalih namenskih rab 
prostora, in sicer odmik lahko znaša manj kot 4 m s soglasjem 
soseda, vendar ne manj kot 1,5 m. 

 



Vlagatelj pobude A. Habič 

Zaporedna številka 
pobude 

281 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1252/1, 1252/3, 1254/1, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo, saj so bile parcele ob 
razgrnitvi osnutka opredeljene kot zazidljive.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1252/1, 1252/3, 
1254/1, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča 
za stanovanjsko gradnjo, saj so bile parcele ob razgrnitvi osnutka 
opredeljene kot zazidljive. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je razvidno iz 
bilance zemljišč. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude A. Habič 

Zaporedna številka 
pobude 

356 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1252/1, 1252/3, 1254/1, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo, saj so bile parcele ob 
razgrnitvi osnutka opredeljene kot zazidljive.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1252/1, 1252/3, 
1254/1, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča 
za stanovanjsko gradnjo, saj so bile parcele ob razgrnitvi osnutka 
opredeljene kot zazidljive. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je razvidno iz 
bilance zemljišč. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil 
poseganje v večji kompleks takih zemljišč, kar je z vidika varovanja 
kmetijskih zemljišč nedopustno. 

 

Vlagatelj pobude A. Habič 

Zaporedna številka 
pobude 

186 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 324/2, 324/3, 324/4 in 324/5, vse k. o. 
Javor, iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo načina 
urejanja na parc. št. 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 324/2, 324/3, 324/4 
in 324/5, vse k. o. Javor, iz OPPN v OPN. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Urejanje na podlagi OPPN omogoča organizirano in optimalno 
urejanje večjega območja, predvsem pri zagotavljanju skupne 
komunalne in prometne opremljenosti zemljišč. Na obravnavanem 
območju se ohranja urejanje z OPPN predvsem iz sledečih 
razlogov: gre za veliko območje (skupna površina nepozidanih 
stavbnih zemljišč je približno 0,8 ha); urediti je treba dostop do 
predvidenih stavbnih zemljišč; območje je treba komunalno 
opremiti; zaradi bližine mesta Ljubljana se pričakuje sočasna 
gradnja večjega števila stavb, zato je smiselna poenotena in 
organizirana gradnja. 

 

Vlagatelj pobude A. Habič 

Zaporedna številka 
pobude 

590 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 433 k. o. Javor iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. Na parceli je do leta 1962 že stala 
hiša.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 433 k. o. Javor iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Na parceli je do leta 1962 že 
stala hiša. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 433 k. o. Javor 
ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja 
naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma določitve novih 
stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli 
ter organizirane gradnje. V EUP z namensko rabo "območja 
kmetijskih zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" so evidentirani 
posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V zvezi z 
obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na 
katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih 
upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih razpršene 
gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila določena z 
gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z namembnostjo 
določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 
59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude A. Habič 

Zaporedna številka 
pobude 

591 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 554/2, 554/6, 554/7 in 563/3, vse k. o. Javor, za potrebe gradnje 
poslopja za kmetijsko mehanizacijo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 554/2, 554/6, 554/7 
in 563/3, vse k. o. Javor, za potrebe gradnje poslopja za kmetijsko 
mehanizacijo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog spremembe na zemljišču parc. št. 554/6 in 554/7, k. o. 
Javor, ni sprejemljiv, saj je zemljišče v OPN MOL ID opredeljeno 
kot površine cest (PC). Na preostalih zemljiščih poseg ni 



sprejemljiv, ker se nahajajo na poplavno ogroženem območju 
(območje majhne nevarnosti, delno tudi območje srednje poplavne 
nevarnosti). Glede na prvo mnenje ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo, bi bilo za poseg treba pridobiti mnenje kmetijsko 
svetovalne službe, ki pa zaenkrat ni bilo pridobljeno. 

 

Vlagatelj pobude A. Habič 

Zaporedna številka 
pobude 

185 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
322/5, 322/6, 322/7, 322/9, 322/10, 322/12, 322/13, 324/6, 324/7, 
324/9, 324/10, 324/11, 324/15, 324/16, 324/17, vse k. o. Javor, iz 
OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja 
na parc. št. 322/5, 322/6, 322/7, 322/9, 322/10, 322/12, 322/13, 
324/6, 324/7, 324/9, 324/10, 324/11, 324/15, 324/16, 324/17, vse k. 
o. Javor, iz OPPN v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Urejanje na podlagi OPPN omogoča organizirano in optimalno 
urejanje večjega območja, predvsem pri zagotavljanju skupne 
komunalne in prometne opremljenosti zemljišč. Na obravnavanem 
območju se ohranja urejanje z OPPN predvsem iz sledečih 
razlogov: gre za veliko območje (skupna površina nepozidanih 
stavbnih zemljišč je približno 0,8 ha); urediti je treba dostop do 
predvidenih stavbnih zemljišč; območje je treba komunalno 
opremiti; zaradi bližine mesta Ljubljana se pričakuje sočasna 
gradnja večjega števila stavb, zato je smiselna poenotena in 
organizirana gradnja. 

 

Vlagatelj pobude D. Hočevar 

Zaporedna številka 
pobude 

1264 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 361/3 in 372 (del), k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 361/3 in 372 (del), k. o. Dobrunje, iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Na tem delu naselja je bila zaokrožitev že 
izvedena. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi 
(območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil poseganje v 
večji kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude M. Hribar 

Zaporedna številka 
pobude 

1258 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
oziroma na prostorsko izvedbene pogoje na parc. št. 1060/3 k. o. 



Javor za gradnjo čebelnjaka.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča oziroma na prostorsko izvedbene pogoje 
na parc. št. 1060/3 k. o. Javor za gradnjo čebelnjaka. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 1060/3 k. o. 
Javor ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje.  
Na navedenih parcelah je dovoljena postavitev čebelnjaka skladno 
z veljavno zakonodajo in OPN MOL ID. Pri gradnji čebelnjaka se 
upošteva področne zakonodajne akte (npr. Uredbo o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje, Uradni list RS, št. 18/2013), 
strokovne podlage Izdelava dopolnitve določil v OPN MOL ID za 
enostavne in nezahtevne objekte (P-ZIN-34/13, Locus, 2013) ter 
prilogo 4 Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude Inpro 22 d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1270 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 454/1 (zahodni del, kjer je obstoječi objekt) in 459/4 (severni 
del), k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče (A 
ali SK).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 454/1 (zahodni del, kjer je obstoječi objekt) in 
459/4 (severni del), k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče (A ali SK). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Obstoječi objekt je opredeljen kot razpršena 
gradnja na kmetijskih zemljiščih. Razpršena gradnja predstavlja 
negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več. V zvezi z obstoječimi objekti 
velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, 
ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih upravnih 
dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje 
oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila določena z gradbenim 
dovoljenjem za objekt, so v skladu z namembnostjo določeno v 
gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 59. člen 
Odloka o OPN MOL ID. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude D. Jančar 

Zaporedna številka 
pobude 

188 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 2050/5 k. o. Lipoglav iz območij gozdov v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 2050/5 k. o. Lipoglav iz območij gozdov v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. V območjih gozdov in na območjih kmetijskih 
zemljišč so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene 
gradnje. Tudi objekti v okolici parcele št. 2050/5 k. o. Lipoglav so 
določeni kot stavbišča razpršene gradnje. Razpršena gradnja 
predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji 
možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna 
izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. 
Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani 
predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. 

 

Vlagatelj pobude J. Jančar 

Zaporedna številka 
pobude 

1174 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št. 
3443/15 k. o. Volavlje.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na 
zemljišču parc. št. 3443/15 k. o. Volavlje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja 
vrzeli ter organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. 
Upoštevanje posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v 
prostoru negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene 
gradnje tudi zakonsko prepovedana. Poleg tega del navedene 
parcele leži v območju z varstvenim režimom (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude J. Jančar 

Zaporedna številka 
pobude 

370 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št. 
3443/15 k. o. Volavlje.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na 
zemljišču parc. št. 3443/15 k. o. Volavlje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 



naselij le posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja 
vrzeli ter organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. 
Upoštevanje posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v 
prostoru negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene 
gradnje tudi zakonsko prepovedana. Poleg tega del navedene 
parcele leži v območju z varstvenim režimom (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude M. Janežič 

Zaporedna številka 
pobude 

317 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 953/1 k. o. Sostro iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo ali center za mlajše invalide.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 953/1 k. 
o. Sostro iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo ali center za mlajše invalide. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. V območju obstoječih poselitvenih enot so iz 
bilance zemljišč razvidne še precejšnje prostorske rezerve 
(nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi katerih širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Predlagan poseg je 
tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude J. Jeras 

Zaporedna številka 
pobude 

1248 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo in na spremembo razpršene 
gradnje na parc. št. 3476/3 k. o. Volavlje v območje 
poselitve.Pobuda se nanaša na legalizacijo in na spremembo 
razpršene gradnje na parc. št. 3476/3 k. o. Volavlje v območje 
poselitve. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji usmerjanja poselitve v 
zgoščanje, zapolnjevanja vrzeli in zaokroževanje poselitve 
obstoječih naselij in mestnih območjih. Upoštevanje posega bi 
ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko 
prepovedana. V EUP z namensko rabo "območja kmetijskih 
zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" so evidentirani posamični 
obstoječi objekti razpršene gradnje. V zvezi z obstoječimi objekti 
velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, 
ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih upravnih 
dovoljenj. 



 

Vlagatelj pobude M. Jerebič 

Zaporedna številka 
pobude 

645 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1425/3 k. o. Volavlje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za 1. stanovanjsko gradnjo oziroma 2. za izvajanje 
kmetijske dejavnosti; hiša, hlev idr.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1425/3 k. o. 
Volavlje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 1. 
stanovanjsko gradnjo oziroma 2. za izvajanje kmetijske dejavnosti; 
hiša, hlev idr. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. 

 

Vlagatelj pobude M. Jerina 

Zaporedna številka 
pobude 

196 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
2143/8 in 2140/6, obe k. o. Volavlje, iz OPPN (št. 342) v 
OPN.Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. 
št. 2143/8 in 2140/6, obe k. o. Volavlje, iz OPPN (št. 342) v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami Preveritev in predlog 
sprememb načinov urejanja na območju Zasavskega hribovja (P-
ZIN-28/13), Priloga 11 – Tuji Grm 2 (Šabec Kalan Šabec – 
Arhitekti, 2013), se spremeni način urejanja iz OPPN v OPN in 
namenska raba prostora. 

 

Vlagatelj pobude M. Jerina 

Zaporedna številka 
pobude 

1176 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
2143/8 in 2140/6, obe k. o. Volavlje, iz OPPN (št. 342) v 
OPN.Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. 
št. 2143/8 in 2140/6, obe k. o. Volavlje, iz OPPN (št. 342) v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami Preveritev in predlog 
sprememb načinov urejanja na območju Zasavskega hribovja (P-
ZIN-28/13), Priloga 11 – Tuji Grm 2 (Šabec Kalan Šabec – 
Arhitekti, 2013), se spremeni način urejanja iz OPPN v OPN in 



namenska raba prostora. 

 

Vlagatelj pobude B. Jerlah 

Zaporedna številka 
pobude 

972 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 2558/2 k. o. Volavlje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 2558/2 k. o. 
Volavlje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje kulturne krajine - Gabrje pri Jančah, 
EŠD 18791). 
Prostorski akt z določitvijo poselitvenega območja določa 
dopustnost gradnje, pravico do gradnje določenega objekta pa se 
pridobi šele z izdanim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem.  
V zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za 
zemljišče, na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz 
pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih 
razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila 
določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, 
ki jih določa 59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude K. Jovanović 

Zaporedna številka 
pobude 

340 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 256/13, k. o. 
Volavlje, za katerega zaradi premajhnih odmikov ni bilo možno 
pridobiti gradbenega dovoljenja in objekt legalizirati.Pobuda se 
nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 256/13, k. o. Volavlje, za 
katerega zaradi premajhnih odmikov ni bilo možno pridobiti 
gradbenega dovoljenja in objekt legalizirati. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo 
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID je pobuda sprejemljiva, če gradnja predstavlja 
značilen vzorec pozidave, če ima urejen dostop in če je manjši 
odmik ob eni do največ dveh parcelnih mejah, ob tem pa se ne 
poslabšuje bivalnega okolja sosedov. Pobuda je sprejemljiva, saj je 
odmik manjši od 1 m od sosednjega zemljišča le na eni parcelni 
meji, zemljišče ima urejen dostop, poseg pa ne poslabšuje 
bivalnega okolja sosedov. 

 

Vlagatelj pobude T. Jozelj 



Zaporedna številka 
pobude 

506 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo 95. člena in na možnost gradnje 
na parceli št. 238/3 k. o. Volavlje v območju EUP, ki se ureja z 
OPPN št. 339 tako, da bodo dovoljeni vsi posegi, ki so dovoljeni v 
OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na spremembo 95. člena in na 
možnost gradnje na parceli št. 238/3 k. o. Volavlje v območju EUP, 
ki se ureja z OPPN št. 339 tako, da bodo dovoljeni vsi posegi, ki so 
dovoljeni v OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude, ki se nanaša na spremembo 95. člena ni 
sprejemljiv. Na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, so do 
njegove uveljavitve dopustni samo posegi, določeni v 95. členu 
Odloka o OPN MOL ID.  
Predlog pobude, ki se nanaša na možnost gradnje na parceli št. 
238/3 k. o. Volavlje, je glede na rezultate Strokovne podlage 
Preveritev in predlog sprememb načinov urejanja na območju 
Zasavskega hribovja (P-ZIN-28/13, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 
2013) in glede na dodatno urbanistično preveritev (Zanoški, 2014), 
sprejemljiv. Na predmetnem območju se ukine način urejanja z 
OPPN št. 339, območje se ureja z OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude R. Karajič 

Zaporedna številka 
pobude 

933 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1631/3 in 1631/4 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1631/3 in 1631/4 k. 
o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Ustvaril bi novo žarišče razpršene gradnje. 
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je 
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj 
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna 
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na 
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne 
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v 
kolikor je ta mogoča. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude Z. in F. Kebler 

Zaporedna številka 
pobude 

445 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo in na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 3482/2 k. o. Volavlje iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 



nanaša na legalizacijo in na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 3482/2 k. o. Volavlje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji usmerjanja poselitve v 
zgoščanje, zapolnjevanja vrzeli in zaokroževanje poselitve 
obstoječih naselij in mestnih območjih. Upoštevanje posega bi 
ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko 
prepovedana. V EUP z namensko rabo "območja kmetijskih 
zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" so evidentirani posamični 
obstoječi objekti razpršene gradnje. V zvezi z obstoječimi objekti 
velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, 
ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih upravnih 
dovoljenj. 

 

Vlagatelj pobude M. Ključanin 

Zaporedna številka 
pobude 

1154 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo iz razpršene gradnje na parc. št. 
3482/4 k. o. Volavlje v območje poselitve.Pobuda se nanaša na 
spremembo iz razpršene gradnje na parc. št. 3482/4 k. o. Volavlje v 
območje poselitve. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 3482/4 k. o. 
Volavlje ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. V EUP z namensko 
rabo "območja kmetijskih zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" 
so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V 
zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, 
na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz 
pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih 
razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila 
določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, 
ki jih določa 59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude D. Kogej 

Zaporedna številka 
pobude 

1265 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo in na spremembo na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 266/2 k. o. Volavlje iz 
kmetijskega in gozdnega v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na legalizacijo in na spremembo na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 266/2 k. o. Volavlje 
iz kmetijskega in gozdnega v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 



gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se upošteva kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče. Sprememba namenske rabe prostora 
na parceli št. 266/2 k. o. Volavlje ni v skladu z urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 
pa v tem primeru ne zdrži. V EUP z namensko rabo "območja 
kmetijskih zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" so evidentirani 
posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V zvezi z 
obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na 
katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih 
upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih razpršene 
gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila določena z 
gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z namembnostjo 
določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 
59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude A. Končar 

Zaporedna številka 
pobude 

452 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča dela 
parc. št. 2296/1 k. o. Volavlje iz območja gozdov v območja 
centralnih dejavnosti za kulturo (CDk) za graditev etnološkega 
muzeja na prostem.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča dela parc. št. 2296/1 k. o. Volavlje iz območja 
gozdov v območja centralnih dejavnosti za kulturo (CDk) za 
graditev etnološkega muzeja na prostem. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj gre za 
širitev družbene infrastrukture (zagotovitev javnega interesa) in za 
poseg, ki je v bližini obstoječe poselitve. Ne posega na območja z 
varstvenimi režimi. Na območju je opredeljen gozd s tretjo stopnjo 
ekološke in socialne funkcije gozdov. 

 

Vlagatelj pobude B. Kostić 

Zaporedna številka 
pobude 

1283 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na evidentiranje objekta na parc. št. 239/7 k. o. 
Sostro in na uvrstitev objekta v območje razpršene gradnje.Pobuda 
se nanaša na evidentiranje objekta na parc. št. 239/7 k. o. Sostro in 
na uvrstitev objekta v območje razpršene gradnje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID so stavbišča razpršene gradnje evidentirana na 
podlagi podatkov katastra stavb, ki je evidenca GURS. 

 

Vlagatelj pobude J. Kovačič 

Zaporedna številka 187 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo in na spremembo namenske 
rabe zemljišč parc. št. 1174/4 in 1175/1, k. o. Sostro, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na legalizacijo in 
na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1174/4 in 1175/1, 
k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni sprejemljiv, saj se nahaja na območju srednje 
poplavne nevarnosti, na katerem gradnja objektov ni dopustna. Na 
tem območju tudi ni predvidenih protipoplavnih ukrepov. 

 

Vlagatelj pobude B. Kozamernik 

Zaporedna številka 
pobude 

1247 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo razpršene gradnje na parc. št. 
3482/3 k. o. Volavlje v območje poselitve.Pobuda se nanaša na 
spremembo razpršene gradnje na parc. št. 3482/3 k. o. Volavlje v 
območje poselitve. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 3482/3 k. o. 
Volavlje ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. V EUP z namensko 
rabo "območja kmetijskih zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" 
so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V 
zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, 
na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz 
pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih 
razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila 
določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, 
ki jih določa 59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude S. Kozlevčar 

Zaporedna številka 
pobude 

639 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 293/1 in 291/1, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 293/1 in 291/1, k. o. 
Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 
Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče razpršene gradnje. 
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je 



treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna 
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, 
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi 
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude S. Kozlevčar 

Zaporedna številka 
pobude 

640 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 215/11 k. o. Trebeljevo iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 215/11 k. o. 
Trebeljevo iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 
Predlagan poseg je zunaj območja naselja, ki je jasno zamejeno z 
regionalno cesto in kjer se ne predvideva širitve naselja. Poleg tega 
so v bližini na območju obstoječih poselitvenih enot iz bilance 
zemljišč razvidne še precejšnje prostorske rezerve (nepozidana 
stavbna zemljišča), na podlagi katerih širjenje oziroma povečevanje 
stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Predlagan poseg je tudi v neskladju 
z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude S. Kozlevčar 

Zaporedna številka 
pobude 

642 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 416/5 in 419, k. o. Trebeljevo.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. 416/5 in 419, k. o. Trebeljevo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. V območjih gozdov in na območjih kmetijskih 
zemljišč so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene 
gradnje. Objekt v bližini navedene parcele je določen kot stavbišča 
razpršene gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. 

 



Vlagatelj pobude A. Krašovec 

Zaporedna številka 
pobude 

918 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča par. 
št. 1675/6 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča par. št. 1675/6 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Obstoječi objekti v bližini navedene parcele 
so opredeljeni kot razpršena gradnja. Predlagan poseg bi ustvaril 
novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja 
negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo 
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagan poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč), saj bi pomenil poseganje v kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude T. Krašovec Virant 

Zaporedna številka 
pobude 

919 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1675/3 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1675/3 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča 
(K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Obstoječi objekti v bližini navedene parcele 
so opredeljeni kot razpršena gradnja. Predlagan poseg bi ustvaril 
novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja 
negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo 
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagan poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč), saj bi pomenil poseganje v kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude A. Kržin 

Zaporedna številka 230 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1680 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča na parceli št. 1680 k. o. 
Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Obstoječi objekti v bližini navedene parcele 
so opredeljeni kot razpršena gradnja. Predlagan poseg bi ustvaril 
novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja 
negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo 
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagan poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi; nahaja se v območju majhne 
poplavne nevarnosti in območju najboljših kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude B. Kržin 

Zaporedna številka 
pobude 

164 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 280/2 in 279/10, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljiva stavbna zemljišča.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 280/2 in 279/10, k. o. Dobrunje, 
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva stavbna zemljišča. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu z urbanističnim kriterijem 
zaokroževanja naselja. Sprememba je delna uskladitev z mejo 
stavbnih zemljišč po dolgoročnem prostorskem planu (severni del 
navedenih parcel je imel oznako "R"). 

 

Vlagatelj pobude A. Kurent 

Zaporedna številka 
pobude 

1252 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 12 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 12 k. o. Dobrunje iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Naselje je na tem območju že zaokroženo in 
s tem zaključeno. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 



pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude D. Lampelj 

Zaporedna številka 
pobude 

1161 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 1419/2 k. o. Sostro iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 1419/2 k. o. 
Sostro iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja ter organizirane gradnje. Predlagan poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude Z. Lazić 

Zaporedna številka 
pobude 

220 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč na 
parcelah št. 1031/3 in 1029/13, k. o. Lipoglav, iz kmetijskih zemljišč 
v zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišč na parcelah št. 1031/3 in 
1029/13, k. o. Lipoglav, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča 
za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. 

 

Vlagatelj pobude I. Lenarčič 

Zaporedna številka 
pobude 

951 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev javne prometnice na zemljišču s 
parcelno št. 1725/21 k. o. Lipoglav. V pobudi je navedeno, da je v 
teku več sodnih postopkov za določitev nujnih poti preko 
navedenega zemljišča, ter da bi bilo reševanje dostopov 
optimalnejše, če bi bila tu opredeljena javna cesta.Pobuda se 
nanaša na določitev javne prometnice na zemljišču s parcelno št. 



1725/21 k. o. Lipoglav. V pobudi je navedeno, da je v teku več 
sodnih postopkov za določitev nujnih poti preko navedenega 
zemljišča, ter da bi bilo reševanje dostopov optimalnejše, če bi bila 
tu opredeljena javna cesta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID so kot javne prometnice določene ceste in poti, ki 
imajo v prostoru neko povezovalno, to je prometno, funkcijo. Kot 
javna prometnica, oz. kot javne prometne površine, so določene 
ceste in poti, ki povezujejo naselja ali dele naselij oziroma 
predstavljajo dostop do vsaj treh stanovanjskih objektov. 
Prometnica iz pobude ne zadostuje tem kriterijem. 

 

Vlagatelj pobude M. Leskovar 

Zaporedna številka 
pobude 

1200 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1662/3 k. o. Dobrunje, in sicer povečano območje zazidljivosti 
zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1662/3 k. o. 
Dobrunje, in sicer povečano območje zazidljivosti zaradi izvedbe 
protipoplavnih ukrepov. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Poselitveno območje se prestavi iz vzhodnega dela zemljišča s 
parc. št. 1662/1 k. o. Dobrunje na severo-zahodni del zemljišča s 
parc. št. 1662/3 k. o. Dobrunje. 

 

Vlagatelj pobude P. Leskovšek 

Zaporedna številka 
pobude 

391 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 179/10, 179/9, 179/6 in 179/11, vse k. o. Dobrunje, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljiva zemljišča za gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 179/10, 179/9, 179/6 
in 179/11, vse k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva 
zemljišča za gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi 
pomenil poseganje v večji kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude B. Letič 

Zaporedna številka 
pobude 

1166 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe severnega dela 
zemljišča parc. št. 1603/10 k. o. Sostro iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. Predlagatelj meni, da gre za napako in 
predlaga popravek.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 



rabe severnega dela zemljišča parc. št. 1603/10 k. o. Sostro iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. Predlagatelj meni, da gre 
za napako in predlaga popravek. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Navedena parcela se v celoti opredeli kot zazidljivo zemljišče in se 
priključi k EUP SO-2194 (SSse). 

 

Vlagatelj pobude B. Letić 

Zaporedna številka 
pobude 

1583 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 80/5, 77/3 in 80/6, vse k. o. Podmolnik.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 80/5, 77/3 in 80/6, 
vse k. o. Podmolnik. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. V tem delu naselja je načrtovano novo večje 
zazidljivo območje za stanovanjsko gradnjo, ki se bo urejalo z 
OPPN. Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot iz 
bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan 
poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših 
kmetijskih zemljišč) ter na strmem terenu, ki je za gradnjo manj 
primeren. 

 

Vlagatelj pobude J. Ljubič 

Zaporedna številka 
pobude 

457 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1164, k. o. Dobrunje, za namene skladiščenja hlodovine.Pobuda 
se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1164, 
k. o. Dobrunje, za namene skladiščenja hlodovine. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z varstvenim režimom kulturne 
dediščine (Ambient kozolcev v Dobrunjah, EŠD 100). Območje je 
registrirano v Registru nepremične kulturne dediščine (Ministrstvo 
za kulturo RS). Poleg tega bi sprememba namenske rabe pomenila 
poseganje v večji kompleks območja najboljših kmetijskih zemljišč, 
kar je z vidika varovanja kmetijskih zemljišč nedopustno. 

 

Vlagatelj pobude M. Ločniškar 

Zaporedna številka 
pobude 

862 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo in na spremembo namenske 
rabe zemljišč parc. št. 1052/5, 1052/14 in 1060/8, vse k. o. Javor, iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na legalizacijo in na spremembo 



namenske rabe zemljišč parc. št. 1052/5, 1052/14 in 1060/8, vse k. 
o. Javor, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče. Sprememba namenske rabe prostora 
na navedenih parcelah ni sprejemljiva, saj predlagan poseg ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. 
Obcestno širjenje naselja bi pomenilo negativen pojav v prostoru, 
saj bi naselje tako izgubilo kompaktno, gručasto obliko. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih. V 
tem naselju je zaokrožitev že izvedena, v območju obstoječih 
poselitvenih enot so iz bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve 
(nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje 
oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. 

 

Vlagatelj pobude N. Lojevec 

Zaporedna številka 
pobude 

713 

Povzetek pobude 1. Pobuda se nanaša na popravek izrisa potoka (VC) in uskladitev 
evidenc z ARSO, ker potoka v naravi na teh parcelah ni. 2. Pobuda 
se nanaša na izris javne poti zaradi dostopa do parc. št. 480/7 in 
480/10 k. o. Podmolnik.1. Pobuda se nanaša na popravek izrisa 
potoka (VC) in uskladitev evidenc z ARSO, ker potoka v naravi na 
teh parcelah ni. 2. Pobuda se nanaša na izris javne poti zaradi 
dostopa do parc. št. 480/7 in 480/10 k. o. Podmolnik. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

1. Pobuda je sprejemljiva v delu, ki se nanaša na popravek izrisa 
območja vodnih zemljišč (VC - celinske vode). 
2. V delu, ki se nanaša na izris dostopa do zemljišč s parcelnima 
številkama 480/7 in 480/10 k. o. Podmolnik pobuda ni sprejemljiva. 
OPN MOL ID določa javne poti s prometno funkcijo dostopa do 
stanovanjskih objektov v primerih, kjer gre za ureditev dostopa za 
več kot tri stanovanjske objekte. Dostop do navedenih parcel je 
mogoče urediti ob severnem robu naselja. Na podlagi pobude se 
razširi severni rob EUP SO-1945.  
 
Po severnem robu navedene EUP poteka ena izmed variant ceste, 
ko povezuje kamnolom Sadinjo vas s Cesto II. grupe odredov. 
Variante so določene na podlagi naslednjih strokovnih podlag: 
Študija variant priključevanja kamnoloma pri Sadinji vasi na 
avtocestno omrežje (City studio, 2009), Strokovne podlage ureditve 
cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za potrebe izdelave sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (PNG projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014) 
in Vrednotenje variant za cesto v Sadinjo vas s finančnega in 
okoljsko urbanističnega vidika (LUZ d.d., 2015). Po izboru 
najustreznejše variante se dokončno uskladi meje EUP. 

 

Vlagatelj pobude V. in N. Malbaša 

Zaporedna številka 
pobude 

1387 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 458/2 k. o. 
Trebeljevo, ki je evidentiran v katastru stavb.Pobuda se nanaša na 
legalizacijo objekta na parc. št. 458/2 k. o. Trebeljevo, ki je 
evidentiran v katastru stavb. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja 
vrzeli ter organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. 
Poleg tega je poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (najboljše 
kmetijsko zemljišče). 

 

Vlagatelj pobude J. Marašević 

Zaporedna številka 
pobude 

1016 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo obstoječe brunarice na parc. št. 
66/6 k. o. Podmolnik in spremembo v začasni bivalni 
prostor.Pobuda se nanaša na legalizacijo obstoječe brunarice na 
parc. št. 66/6 k. o. Podmolnik in spremembo v začasni bivalni 
prostor. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba namembnosti - kot podlaga za legalizacijo 
- ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja 
naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 
pa v tem premeru ne zdrži. Poleg tega so v območju obstoječih 
poselitvenih enot naselja Šentpavel iz bilance zemljišč razvidne 
prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi 
katerih dodatno širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni 
dovoljeno. V bližini je načrtovano novo večje zazidljivo območje za 
stanovanjsko gradnjo, ki se bo urejalo z OPPN. Predlagan poseg je 
tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO I, najožje vodovarstveno 
območje) in na strmem terenu, ki je za gradnjo manj primeren. 

 

Vlagatelj pobude M. Markovič 

Zaporedna številka 
pobude 

754 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 95/8 
k. o. Volavlje iz OPPN (št. 340) v OPN.Pobuda se nanaša na 
spremembo načina urejanja na parc. št. 95/8 k. o. Volavlje iz OPPN 
(št. 340) v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Spremeni se način urejanja iz OPPN v OPN skladno z izdelanimi 
strokovnimi podlagami "Preveritev in predlog sprememb načinov 
urejanja na območju Zasavskega hribovja (P-ZIN-28/13), Priloga 9 
– Volavlje 2" (Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013) in dodatnimi 
urbanističnimi preveritvami "Urbanistična rešitev za območja OPPN 
349 Javor, OPPN 355 Prežganje 1, OPPN 340 Volavlje 2" 



(Arhitekturno projektiranje Maruša Zupančič s.p., 2014). 

 

Vlagatelj pobude E. Marolt 

Zaporedna številka 
pobude 

1156 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1165/1 k. o. Volavlje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za gradnjo gospodarskih poslopij.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1165/1 k. o. 
Volavlje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za gradnjo 
gospodarskih poslopij. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude je skladen s strateškim in urbanističnim kriterijem, 
da se območjem aktivnih kmetij in območjem zaselkov (starejša, 
tradicionalna območja poselitve) v Posavskem hribovju določi 
namenska raba A - površine razpršene poselitve. Skladno s tem se 
določi novo območje A na zemljiščih, kjer so obstoječe stavbe, 
hkrati pa se razširi območje zazidljivega zemljišča (z namensko 
rabo IK) tudi na delu navedene parcele za gradnjo gospodarskih 
poslopij. 

 

Vlagatelj pobude H. Marolt 

Zaporedna številka 
pobude 

694 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 2772/1, 2781 in 3106/1, vse k. o. Volavlje, iz nezazidljivega v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišč parc. št. 2772/1, 2781 in 3106/1, vse k. o. Volavlje, iz 
nezazidljivega v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. 

 

Vlagatelj pobude Z. Marolt 

Zaporedna številka 
pobude 

1273 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1176/4 in 1176/5 (del) k. o. Dobrunje v EUP SO-1989 iz 
kmetijskega zemljišča (K1) v območja stanovanj.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1176/4 in 1176/5 
(del) k. o. Dobrunje v EUP SO-1989 iz kmetijskega zemljišča (K1) v 
območja stanovanj. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je glede na prvo mnenje ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, nesprejemljiv, saj je predlog v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v naselju pa so še 
razpoložljiva prosta stavbna zemljišča. Predlagan poseg je 
nesprejemljiv tudi glede na prvo mnenje ministrstva, pristojnega za 
okolje in prostor, z utemeljitvijo, da je v nasprotju s predpisi s 
področja razvoja poselitve in s splošnimi smernicami s področja 
razvoja poselitve (usmeritve glede širitev naselij). 

 

Vlagatelj pobude S. Mauko 

Zaporedna številka 
pobude 

912 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
oziroma na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev na parceli 
1257/1 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča oziroma na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev 
na parceli 1257/1 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi 
pomenil poseganje v večji kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude F. Mavrič 

Zaporedna številka 
pobude 

487 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 249 
k. o. Trebeljevo iz OPPN (št. 336) v OPN.Pobuda se nanaša na 
spremembo načina urejanja na parc. št. 249 k. o. Trebeljevo iz 
OPPN (št. 336) v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na parceli št. 249 k. o. Trebeljevo se spremeni način urejanja iz 
OPPN (št. 336) v OPN na podlagi izdelanih strokovnih podlag 
Preveritev in predlog sprememb načinov urejanja na območju 
Zasavskega hribovja (P-ZIN-28/13), Priloga 5 - Malo Trebeljevo 
(Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013). 

 

Vlagatelj pobude B. Mergole 

Zaporedna številka 
pobude 

398 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 338/14 k. o. Volavlje iz kmetijskega v zazidljivo zemljišče 
zaradi legalizacije stavbe, velikosti zazidljive parcele in potrebnih 
odmikov od parcel.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe dela zemljišča parc. št. 338/14 k. o. Volavlje iz kmetijskega v 



zazidljivo zemljišče zaradi legalizacije stavbe, velikosti zazidljive 
parcele in potrebnih odmikov od parcel. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu z urbanističnim kriterijem 
zaokroževanja naselij. Spremeni se namenska raba na delu 
navedene parcele, in sicer tako, da je obseg zazidljive parcele 400 
m2. Predlagan poseg je sprejemljiv tudi na podlagi izdanega 
prvega mnenja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. 

 

Vlagatelj pobude S. Mihelič 

Zaporedna številka 
pobude 

190 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 285/5 in 445/2, obe k. o. Javor, iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Na parceli 445/2 že 
stoji objekt (razpršena gradnja).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. 285/5 in 445/2, obe k. o. Javor, iz 
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. Na parceli 445/2 že stoji objekt (razpršena gradnja). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parcelah št. 285/5 in 
445/2, k. o. Javor, ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Poselitev se tudi 
usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih. Teh je v naselju Besnica še precej, kar je 
razvidno iz bilance zemljišč. V tem delu naselja je poselitev 
omejena na zahodno stran ceste in se ne posega na območja 
kmetijskih zemljišč vzhodno od ceste.  
V EUP z namensko rabo "območja kmetijskih zemljišč" in "območja 
gozdnih zemljišč" so evidentirani posamični obstoječi objekti 
razpršene gradnje. V zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje 
kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki 
izhajajo iz pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih 
objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je 
bila določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, 
ki jih določa 59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude B. Miletič 

Zaporedna številka 
pobude 

600 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta in spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 96/9 k. o. Podmolnik iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 
nanaša na legalizacijo objekta in spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 96/9 k. o. Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 



do pobude namenske rabe prostora, ki pa ni sprejemljiva. Predlagana 
sprememba namenske rabe prostora ni v skladu z urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. V tem delu naselja je 
načrtovano novo večje zazidljivo območje za stanovanjsko gradnjo, 
ki se bo urejalo z OPPN. Poleg tega so v območju obstoječih 
poselitvenih enot iz bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve 
(nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje 
oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se 
usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar pa v tem premeru 
ne zdrži. Predlagan poseg je na strmem terenu, ki je za gradnjo 
manj primeren. 

 

Vlagatelj pobude V. Miljanovič 

Zaporedna številka 
pobude 

627 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 66/8 in 66/11 k. o. Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 66/8 in 66/11 k. o. 
Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora ni v skladu z 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. V bližini 
je načrtovano novo večje zazidljivo območje za stanovanjsko 
gradnjo, ki se bo urejalo z OPPN. Poleg tega so v območju 
obstoječih poselitvenih enot naselja Šentpavel iz bilance zemljišč 
razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na 
podlagi katerih dodatno širjenje oziroma povečevanje stavbnih 
zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 
pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (VVO I, najožje vodovarstveno območje) in na 
strmem terenu, ki je za gradnjo manj primeren. 

 

Vlagatelj pobude V. Miljanović 

Zaporedna številka 
pobude 

219 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 66/3 k. o. Podmolnik iz kmetijskega zemljišča (K1) v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča na parceli št. 66/3 k. o. Podmolnik iz kmetijskega 
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba namenske rabe prostora ni v skladu z 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. V bližini 
je načrtovano novo večje zazidljivo območje za stanovanjsko 
gradnjo, ki se bo urejalo z OPPN. Poleg tega so v območju 
obstoječih poselitvenih enot naselja Šentpavel iz bilance zemljišč 



razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na 
podlagi katerih dodatno širjenje oziroma povečevanje stavbnih 
zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 
pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan poseg je na strmem terenu, 
ki je za gradnjo manj primeren. 

 

Vlagatelj pobude Ž. Mlađenović 

Zaporedna številka 
pobude 

1170 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 581/12 k. o. Trebeljevo iz območja gozda v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 581/12 k. o. Trebeljevo iz 
območja gozda v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. Poleg tega je poseg tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (VVO III, širše vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude A. Mlakar 

Zaporedna številka 
pobude 

702 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč na 
parcelah št. 191/1, 191/2, 191/3 in 191/4, k. o. Dobrunje, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč na parcelah št. 191/1, 191/2, 
191/3 in 191/4, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z varstvenimi režimi; območje srednje 
nevarnosti poplav. Predlagan poseg tudi ni v skladu s strateškimi 
izhodišči ter urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja 
naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja ter organizirane gradnje. 

 

Vlagatelj pobude A. Mlakar 

Zaporedna številka 
pobude 

703 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč na 



parcelah št. 191/1, 191/2, 191/3 in 191/4, k. o. Dobrunje, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč na parcelah št. 191/1, 191/2, 
191/3 in 191/4, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z varstvenimi režimi; območje srednje 
nevarnosti poplav. Predlagan poseg tudi ni v skladu s strateškimi 
izhodišči ter urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja 
naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja ter organizirane gradnje. 

 

Vlagatelj pobude A. Mlakar 

Zaporedna številka 
pobude 

1281 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč na 
parcelah št. 191/1, 191/2, 191/3 in 191/4, k. o. Dobrunje, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč na parcelah št. 191/1, 191/2, 
191/3 in 191/4, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z varstvenimi režimi; območje srednje 
nevarnosti poplav. Predlagan poseg tudi ni v skladu s strateškimi 
izhodišči ter urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja 
naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja ter organizirane gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Mlakar 

Zaporedna številka 
pobude 

1180 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1509/2 k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in 
razpršene gradnje v območja poselitve (SK ali A).Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1509/2 
k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in razpršene 
gradnje v območja poselitve (SK ali A). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude je skladen s strateškim in urbanističnim kriterijem, 
da se območjem aktivnih kmetij in območjem zaselkov v 
Posavskem hribovju določi namenska raba A - površine razpršene 
poselitve. Skladno s tem se na delu navedene parcele določi nova 
EUP z namensko rabo A - površine razpršene poselitve. 

 

Vlagatelj pobude S. Mlakar 

Zaporedna številka 
pobude 

313 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
96/10 k. o. Podmolnik iz OPPN v OPN zaradi gradnje stanovanjske 



hiše.Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
96/10 k. o. Podmolnik iz OPPN v OPN zaradi gradnje stanovanjske 
hiše. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na navedeni parceli se spremeni način urejanja iz OPPN v OPN 
skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami "Preveritev in predlog 
sprememb načinov urejanja na območju Zasavskega hribovja (P-
ZIN-28/13), Priloga 19 – Šentpavel" (Šabec Kalan Šabec – 
Arhitekti, 2013). 

 

Vlagatelj pobude S. Mlakar 

Zaporedna številka 
pobude 

1279 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 96/25 (oziroma variantno samo vzhodnega dela iste parcele) k. 
o. Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 96/25 (oziroma variantno samo vzhodnega 
dela iste parcele) k. o. Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. V tem delu naselja je načrtovano novo večje 
zazidljivo območje za stanovanjsko gradnjo, ki se bo urejalo z 
OPPN. Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot iz 
bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan 
poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših 
kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1938 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč v EUP 
SO-2743 iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za gradnjo 
stanovanj tako, da se območje priključi EUP SO-1908.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč v EUP SO-2743 iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj tako, 
da se območje priključi EUP SO-1908. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Na obravnavanem območju se razširi 
območje poselitve do Dobrunjske ceste. Opredeli se nova EUP, 
območje se ne priključi obstoječi EUP SO-1908. Novo območje se 
ureja z OPPN zaradi velikosti posega, območja kulturne dediščine, 



prometnega in komunalnega urejanja ter možnosti sočasne gradnje 
večjega števila stavb s poenoteno in organizirano gradnjo. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1939 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč v EUP 
SO-2744 iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za gradnjo 
stanovanj tako, da se območje priključi EUP SO-1908.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč v EUP SO-2744 iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj tako, 
da se območje priključi EUP SO-1908. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Na obravnavanem območju se razširi 
območje poselitve do Dobrunjske ceste. Opredeli se nova EUP, 
območje se ne priključi obstoječi EUP SO-1908. Novo območje se 
ureja z OPPN zaradi velikosti posega, območja kulturne dediščine, 
prometnega in komunalnega urejanja ter možnosti sočasne gradnje 
večjega števila stavb s poenoteno in organizirano gradnjo. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1940 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev območja za ureditev krožišča 
Litijska cesta - Cesta II. grupe odredov in priključitev območij, ki 
ostanejo, v EUP SO-185.Pobuda se nanaša na določitev območja 
za ureditev krožišča Litijska cesta - Cesta II. grupe odredov in 
priključitev območij, ki ostanejo, v EUP SO-185. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Regulacijski elementi v grafičnem delu OPN MOL ID za določitev 
območja urejanja križišča Litijska cesta - Cesta II. Grupe odredov 
so usklajeni z rešitvami, ki so podane v veljavni prostorski in 
projektni dokumentaciji. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1942 

Povzetek pobude Pobuda se zavzema za ureditev takih pogojev, da bo prišlo do čim 
prejšnje ureditve poslovno-obrtne cone Dobrunje v EUP SO-1984 
in SO-2436.Pobuda se zavzema za ureditev takih pogojev, da bo 
prišlo do čim prejšnje ureditve poslovno-obrtne cone Dobrunje v 
EUP SO-1984 in SO-2436. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

OPN MOL ID že določa pogoje za ureditev poslovno-obrtne cone 
Dobrunje v EUP SO-1984 in SO-2436. Območji se urejata z OPPN. 
Urejanje na podlagi OPPN omogoča organizirano in optimalno 
urejanje večjega območja, predvsem pri zagotavljanju komunalne 



in prometne opremljenosti zemljišč ter pri parcelaciji in upoštevanju 
obstoječih stavb. Poleg tega je površina evidentirana kot poplavno 
ogroženo območje (območje srednje nevarnosti). 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1943 

Povzetek pobude Pobuda je predlog o smiselni zaokrožitvi linije zazidljivosti, pri 
čemer se jim zdijo nedopustni posegi v zmanjšanje ali spreminjanje 
območij SO-1694 in SO-1692, ki sta namenjeni širitvi vrtca.Pobuda 
je predlog o smiselni zaokrožitvi linije zazidljivosti, pri čemer se jim 
zdijo nedopustni posegi v zmanjšanje ali spreminjanje območij SO-
1694 in SO-1692, ki sta namenjeni širitvi vrtca. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog iz pobude je že vključen v OPN MOL ID. Ohranja se 
velikost območij EUP SO-1694 in SO-1692. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1944 

Povzetek pobude Pobuda je predlog, da se v EUP SO-1691 (zahodni del) dopušča 
mešano poslovno-stanovanjsko gradnjo za potrebe krepitve 
četrtnega centra.Pobuda je predlog, da se v EUP SO-1691 
(zahodni del) dopušča mešano poslovno-stanovanjsko gradnjo za 
potrebe krepitve četrtnega centra. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je že opredeljeno z namensko rabo CU - osrednja 
območja centralnih dejavnosti, ki omogoča najširši nabor mešane 
storitvene, poslovne in stanovanjske rabe. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1945 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev Ceste II. grupe odredov, parc. št. 
1810/1 k. o. Dobrunje. Od Litijske do Ceste 13. julija predlagajo 
rekonstrukcijo, od tam do ceste V Češnjico pa po predlogih Sveta 
ČS Sostro (načrt Gardner).Pobuda se nanaša na ureditev Ceste II. 
grupe odredov, parc. št. 1810/1 k. o. Dobrunje. Od Litijske do Ceste 
13. julija predlagajo rekonstrukcijo, od tam do ceste V Češnjico pa 
po predlogih Sveta ČS Sostro (načrt Gardner). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

OPN MOL ID določa rekonstrukcijo Ceste II. grupe odredov do 
kamnoloma Sadinja vas. Ob tem so upoštevane naslednje 
strokovne podlage: Študija variant priključevanja kamnoloma pri 
Sadinji vasi na avtocestno omrežje (City studio, 2009), Strokovne 
podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za potrebe izdelave 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (PNG projekt nizke gradnje, 
d.o.o., 2014) in Vrednotenje variant za cesto v Sadinjo vas s 
finančnega in okoljsko urbanističnega vidika (LUZ d.d., 2015). 
Cesta v Sadinjo vas je v tej fazi sprememb in dopolnitev prikazana 
v več variantah. 



 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1948 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev določitve namenske rabe za EUP 
SO-2577 (CU), saj je v tem območju pretežna raba 
stanovanjska.Pobuda se nanaša na preveritev določitve namenske 
rabe za EUP SO-2577 (CU), saj je v tem območju pretežna raba 
stanovanjska. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obravnavano območje (EUP SO-2577) je določeno z namensko 
rabo prostora CU - osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer so 
poleg stavb za centralne dejavnosti dopustne tudi stanovanjske 
stavbe. Območje je določeno kot lokalno središče (karta 6 OPN 
MOL ID: Omrežje družbene infrastrukture). 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1949 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev določitve namenske rabe za EUP 
SO-2575 (CU), saj je v tem območju pretežna raba 
stanovanjska.Pobuda se nanaša na preveritev določitve namenske 
rabe za EUP SO-2575 (CU), saj je v tem območju pretežna raba 
stanovanjska. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je skladen s strateškimi izhodišči, ki predvidevajo 
krepitev četrtnega centra (območja centralnih dejavnosti) ob Cesti 
II. grupe odredov. Zato se namenska raba prostora na navedenih 
parcelah spremeni v območja stanovanj (SSse), EUP pa se priključi 
k EUP SO-2576. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1950 

Povzetek pobude Pobuda podpira predlog za ureditev četrtnega centra v območju 
med Cesto II. grupe odredov in Cesto 13. julija.Pobuda podpira 
predlog za ureditev četrtnega centra v območju med Cesto II. grupe 
odredov in Cesto 13. julija. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na območju med cestama II. grupe odredov ter 13. julija ter OŠ 
Sostro je predvidena krepitev obstoječega četrtnega centra Sostro. 
Območje v veljavnem OPN MOL ID opredeljeno kot območje 
centralnih dejavnosti. V območju je predvidena gradnja knjižnice, 
trgovine, športne dvorane in širitev vrtca. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pobude 

1951 

Povzetek pobude Pobuda podpira sanacijo in predlog za ureditev Kamnoloma 
Sostro.Pobuda podpira sanacijo in predlog za ureditev Kamnoloma 



Sostro. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

PPIP za območje Kamnoloma Sostro že vključuje zahtevo za 
ureditev in izdelavo celovite sanacije. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1893 

Povzetek pobude 9. Pobuda se nanaša na spremembo izrisa RL, ker je določena na 
krožni stezi za konjske dirke (kasači).9. Pobuda se nanaša na 
spremembo izrisa RL, ker je določena na krožni stezi za konjske 
dirke (kasači). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Popravi se izris regulacijske linije na podlagi podane pobude; ukine 
se regulacijska linija na karti 3.1, os ceste na karti 4.7 in prikaz 
javnih površin na karti 3.2. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1678 

Povzetek pobude 3. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 1665/5 k. o. Dobrunje iz osrednjih območij centralnih 
dejavnosti (CU) v območja centralnih dejavnosti za vzgojo in 
primarno izobraževanje (CDo) za potrebe širitve vrtca.3. Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1665/5 
k. o. Dobrunje iz osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU) v 
območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje 
(CDo) za potrebe širitve vrtca. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba ni v skladu s strateškimi izhodišči in 
strokovno podlago Preveritve in predlog sprememb omrežij 
družbene infrastrukture (P-ZIN-33/13, LUZ, d.d., 2013). Ohrani se 
rešitev, ki je že vključena v OPN MOL ID. Ta določa širjenje vrtca 
na območje severno od obstoječega vrtca. Na parceli št. 1665/5 k. 
o. Dobrunje se ohranja območje, namenjeno krepitvi četrtnega 
centra Sostro (CU - osrednja območja centralnih dejavnosti). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

719 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek meje na karti 5 v EUP SO-1054, 
UN Pokopališče Zadobrova, tako da bo upoštevana meja 
veljavnega dokumenta.Pobuda se nanaša na popravek meje na 
karti 5 v EUP SO-1054, UN Pokopališče Zadobrova, tako da bo 
upoštevana meja veljavnega dokumenta. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je sprejemljiva, upošteva se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje 
urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro (Ur. l. RS, št. 36/2014) tako, 
da se popravi meje na SZ. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2020 

Povzetek pobude 7. Pobuda se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev v EUP 
SO-1674 tako, da bo jasno, za katere objekte/stavbe velja, da je 
zazidana površina na terenu lahko največ 70 m2.7. Pobuda se 
nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev v EUP SO-1674 tako, 
da bo jasno, za katere objekte/stavbe velja, da je zazidana 
površina na terenu lahko največ 70 m2. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Dopolni se PPIP:  
Zazidana površina stavb na terenu je lahko največ 70,00 m2. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2026 

Povzetek pobude 13. Pobuda se nanaša na EUP SO-1689, ki predvideva izgradnjo 
novega večnamenskega športnega objekta. Pobuda je predlog za 
spremembo načina urejanja iz OPN v OPPN.13. Pobuda se 
nanaša na EUP SO-1689, ki predvideva izgradnjo novega 
večnamenskega športnega objekta. Pobuda je predlog za 
spremembo načina urejanja iz OPN v OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območju se spremeni način urejanja iz OPN v OPPN. Dodajo se 
naslednje usmeritve: "Na južnem oziroma jugovzhodnem delu 
območja je treba zgraditi športno dvorano. Na območju je treba 
zgraditi knjižnico, ki je lahko samostojna stavba ali del ureditve 
preostalih objektov v javnem pritličju." 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2027 

Povzetek pobude 14. Pobuda se nanaša na uskladitev meje EUP SO-2867 (SSse) z 
dolgoročnim planom, ki po ukinitvi povezovalne ceste ni bil 
ustrezno povzet.14. Pobuda se nanaša na uskladitev meje EUP 
SO-2867 (SSse) z dolgoročnim planom, ki po ukinitvi povezovalne 
ceste ni bil ustrezno povzet. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Meja zazidljivega območja EUP SO-2867 (SSse) se zaradi ukinitve 
povezovalne ceste na severnem robu zemljišča parc. št. 1401/4 k. 
o. Sostro uskladi s parcelno mejo in z mejo, določeno po 
dolgoročnem planu. Vzhodno od navedene parcele poteka ena od 
variant ceste do kamnoloma v Sadinji vasi. Variante so določene 
na podlagi naslednjih strokovnih podlag: Študija variant 
priključevanja kamnoloma pri Sadinji vasi na avtocestno omrežje 
(City studio, 2009), Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, 
Sadinja vas) za potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (PNG projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014) in Vrednotenje 
variant za cesto v Sadinjo vas s finančnega in okoljsko 
urbanističnega vidika (LUZ d.d., 2015). Po izboru najustreznejše 
variante se dokončno presodi sprejemljivost pobude. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2034 

Povzetek pobude Pobuda predlaga ponovno preveritev vzpostavitve poselitvenih 
enot A na območij naselij in zaselkov v ČS Sostro (Posavsko 
hribovje), npr. SO-1681, SO-2585, SO-2032, SO-2334, SO-562, 
SO-747, SO-2188, SO-2137.Pobuda predlaga ponovno preveritev 
vzpostavitve poselitvenih enot A na območij naselij in zaselkov v 
ČS Sostro (Posavsko hribovje), npr. SO-1681, SO-2585, SO-2032, 
SO-2334, SO-562, SO-747, SO-2188, SO-2137. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pregledana so bila območja naselij in zaselkov v ČS Sostro in na 
podlagi tega ter pobud za spremembe namembnosti (npr. ID 1177, 
1178, 1179, 1180, 1181, 1182 idr.) opredeljene nekatere nove 
poselitvene enote (A - površine razpršene poselitve). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2035 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo meje EUP SO-2194 (SSse) 
tako, da bosta celotni parceli št. 1603/9 in 1603/10, k. o. Sostro, 
znotraj stavbnega zemljišča.Pobuda se nanaša na spremembo 
meje EUP SO-2194 (SSse) tako, da bosta celotni parceli št. 1603/9 
in 1603/10, k. o. Sostro, znotraj stavbnega zemljišča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obe navedeni parceli se v celoti opredelita kot zazidljivo zemljišče 
in se priključita k EUP SO-2194. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2084 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev javne površine na delu parc. št. 
1667/3 k. o. Dobrunje, kot je prikazano v grafični prilogi, za namen 
druženja, prireditev, postavitve kioska in ureditve gostinskega vrta 
za potrebe lokalnega središča.Pobuda se nanaša na opredelitev 
javne površine na delu parc. št. 1667/3 k. o. Dobrunje, kot je 
prikazano v grafični prilogi, za namen druženja, prireditev, 
postavitve kioska in ureditve gostinskega vrta za potrebe lokalnega 
središča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba je skladna s strateškimi izhodišči in 
urbanističnimi kriteriji krepitve četrtnega centra Sostro. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2101 

Povzetek pobude 1. Pobuda se nanaša na uskladitev meje UN 51/92 in EUP SO-
1054, pokopališče Sostro ter na spremembe parkirnih normativov 
ob upoštevanju mobilnostnega načrta.1. Pobuda se nanaša na 
uskladitev meje UN 51/92 in EUP SO-1054, pokopališče Sostro ter 
na spremembe parkirnih normativov ob upoštevanju mobilnostnega 



načrta. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

1. Pobuda je v delu, ki se nanaša na uskladitev meje UN 51/92 in 
EUP SO-1054 sprejemljiva. Meja se uskladi. Pobuda je v delu, ki 
se nanaša na spremembo parkirnega normativa z mobilnostnim 
načrtom, sprejemljiva. V petem odstavku 38. člena Odloka o OPN 
MOL ID, ki dopušča odstopanja od parkirnih normativov na podlagi 
mobilnostnega načrta, se doda alinejo za pokopališča. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2109 

Povzetek pobude Pobuda za izbris RL v EUP SO-2172 (VC), ki je pomotoma ostala 
na tem območju.Pobuda za izbris RL v EUP SO-2172 (VC), ki je 
pomotoma ostala na tem območju. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na območju površinskih voda (VC) se ukine RL (popravek). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2242 

Povzetek pobude 3. Pobuda se nanaša na uskladitev krožišča Dobrunje-Zadvor s 
projektom MZIP; razširitev območja PC in delna ukinitev LN.3. 
Pobuda se nanaša na uskladitev krožišča Dobrunje-Zadvor s 
projektom MZIP; razširitev območja PC in delna ukinitev LN. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Regulacijski elementi v grafičnem delu OPN MOL ID za določitev 
območja urejanja križišča Litijska cesta - Cesta II. Grupe odredov 
so usklajeni z rešitvami, ki so podane v veljavni prostorski in 
projektni dokumentaciji. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2292 

Povzetek pobude 2. Pobuda se nanaša na ureditev dostopne ceste do kamnoloma 
Sadinja vas.2. Pobuda se nanaša na ureditev dostopne ceste do 
kamnoloma Sadinja vas. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Regulacijske elemente za določitev ceste od Litijske ceste do 
kamnoloma v Sadinji vasi se določi na podlagi naslednjih 
strokovnih podlag: Študija variant priključevanja kamnoloma pri 
Sadinji vasi na avtocestno omrežje (City studio, 2009), Strokovne 
podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za potrebe izdelave 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (PNG projekt nizke gradnje, 
d.o.o., 2014) in Vrednotenje variant za cesto v Sadinjo vas s 
finančnega in okoljsko urbanističnega vidika (LUZ d.d., 2015). 
Cesta v Sadinjo vas je v tej fazi sprememb in dopolnitev prikazana 
v več variantah. Po izboru najustreznejše variante se uskladi meje 
EUP. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2438 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije za cesto 
na zemljiščih parc. št. 1482/8, 1488/8, 1488/9 in 1488/16, vse k. o. 
Dobrunje.Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske 
linije za cesto na zemljiščih parc. št. 1482/8, 1488/8, 1488/9 in 
1488/16, vse k. o. Dobrunje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Potek regulacijske linije za cesto se zaključi na južni meji zemljišča 
parc. št. 1484/5, k. o. Dobrunje, saj v nadaljevanju ne zadošča 
kriterijem izrisa regulacijske linije, ki je dostop do več kot treh 
stanovanjskih objektov. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2442 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek izrisa RL v EUP SO-1906.Pobuda 
se nanaša na popravek izrisa RL v EUP SO-1906. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Spremeni se izris RL v EUP SO-1906 tako, da se upošteva 
dejansko stanje, saj gre za obstoječo cesto. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1982 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1253/70 k. o. Lipoglav iz površin podeželskega naselja (SK) v 
centralne dejavnosti za potrebe gasilske postaje.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1253/70 k. o. 
Lipoglav iz površin podeželskega naselja (SK) v centralne 
dejavnosti za potrebe gasilske postaje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu s potrebami po širitvi gasilske postaje 
in z urbanističnim kriterijem; zagotavljanje javnega interesa. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2350 

Povzetek pobude V k. o. Javor na parcelah 671/2, 671/4 in 717/4, kjer v naravi stoji 
stavba in antenski stolp v uporabi radioamaterjev ter z repetitorjem 
OZRCO se uvede možnost rabe prostora za stavbe za izvajanje 
komunikacij z območjem za postavitev anten in vadbo.V k. o. Javor 
na parcelah 671/2, 671/4 in 717/4, kjer v naravi stoji stavba in 
antenski stolp v uporabi radioamaterjev ter z repetitorjem OZRCO 
se uvede možnost rabe prostora za stavbe za izvajanje komunikacij 
z območjem za postavitev anten in vadbo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo se upošteva kot pobudo za spremembo namenske rabe. 
Predlog pobude za spremembo namenske rabe je sprejemljiv, ker 
je skladen z urbanističnim kriterijem zagotovitev javnega interesa. 



 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2358 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 3107/1 k. o. Volavlje iz 
ne stavbne v stavbno (za gradnjo stanovanjskih objektov).Pobuda 
se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 
3107/1 k. o. Volavlje iz 
ne stavbne v stavbno (za gradnjo stanovanjskih objektov). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude je skladno s prvim mnenjem Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nesprejemljiv, saj je predlog v 
nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v 
naselju pa so še razpoložljiva prosta stavbna zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude J. Moškrič 

Zaporedna številka 
pobude 

1260 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
380/2 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče in 
priključitev k EUP SO-1691 (CU).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. 380/2 k. o. Dobrunje iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče in priključitev k EUP SO-
1691 (CU). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom in presega 
območje, namenjeno krepitvi četrtnega središča Sostro, za kar je 
obravnavana parcela tudi delno namenjena. Preostali del parcele 
leži ob vodotoku in je na območju varstvenega režima (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč), kjer so novi posegi v skladu s 
smernicami ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, nedopustni. 

 

Vlagatelj pobude T. Moškrič 

Zaporedna številka 
pobude 

1261 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1760/5, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče tako, da se parcela priključi EUP SO-1942 
(SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1760/5, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče tako, da se parcela priključi EUP SO-
1942 (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in z 
urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli. Poseg tudi ni skladen s 1. 
mnenjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje (zdaj Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Za konkreten poseg je 
navedeno mnenje: "Predlog je v nasprotju s predpisi in usmeritvami 



za varstvo kmetijskih zemljišč." 

 

Vlagatelj pobude A. Možina 

Zaporedna številka 
pobude 

451 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 2296/17, 2296/7 (del), 2302/1 (del), vse k. o. Volavlje, iz 
območja gozdov v območja centralnih dejavnosti za kulturo (CDk) 
za graditev etnološkega muzeja na prostem.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 2296/17, 2296/7 
(del), 2302/1 (del), vse k. o. Volavlje, iz območja gozdov v območja 
centralnih dejavnosti za kulturo (CDk) za graditev etnološkega 
muzeja na prostem. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj gre za 
širitev družbene infrastrukture (zagotovitev javnega interesa) in za 
poseg, ki je v bližini obstoječe poselitve. Ne posega na območja z 
varstvenimi režimi. Na območju je opredeljen gozd s tretjo stopnjo 
ekološke in socialne funkcije gozdov. 

 

Vlagatelj pobude ND Sostro 2013 

Zaporedna številka 
pobude 

479 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP SO-1688 
za OŠ Sostro do parc. št. 248/1 in 249/2, k. o. Dobrunje, iz 
kmetijskih zemljišč v BC za potrebe izgradnje športnega centra 
(BC).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP 
SO-1688 za OŠ Sostro do parc. št. 248/1 in 249/2, k. o. Dobrunje, 
iz kmetijskih zemljišč v BC za potrebe izgradnje športnega centra 
(BC). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Ohranja se v veljavnem OPN MOL ID določeno območje centralnih 
dejavnosti ob OŠ Sostro. Za potrebe OŠ Sostro je namenjen 
severni del EUP SO-1687, gradnji večnamenskega športnega 
objekta pa je namenjeno območje EUP SO-1689 (CU). Območje je 
ustrezne velikosti za izgradnjo športnega centra. 

 

Vlagatelj pobude D. Nedović 

Zaporedna številka 
pobude 

305 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1075/12 in dela parc. št. 1075/2, obe k. o. Lipoglav, iz gozdnih 
zemljišč v zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1075/12 
in dela parc. št. 1075/2, obe k. o. Lipoglav, iz gozdnih zemljišč v 
zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe na delu ob obstoječi poselitvi parcele 
št. 1075/12 k. o. Lipoglav je sprejemljiva, ker je v skladu z 
urbanističnim kriterijem zaokroževanja.  
Sprememba namenske rabe parcele št. 1075/2 k. o. Lipoglav ni 



sprejemljiva, ker ni skladna z urbanističnim kriterijem 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 

 

Vlagatelj pobude J. Novak 

Zaporedna številka 
pobude 

516 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo meje EUP SO-2861 tako, da se 
meja zazidljivosti prestavi do južne parcelne meje št. 1643/3, 
1662/4 in 1662/6 k. o. Dobrunje. Pobuda je podana tudi zaradi 
odmikov gradnje objektov od kmetijskih zemljišč.Pobuda se nanaša 
na spremembo meje EUP SO-2861 tako, da se meja zazidljivosti 
prestavi do južne parcelne meje št. 1643/3, 1662/4 in 1662/6 k. o. 
Dobrunje. Pobuda je podana tudi zaradi odmikov gradnje objektov 
od kmetijskih zemljišč. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je sprejemljiva, ker je predlagani poseg uskladitev 
obstoječega poselitvenega območja s parcelnimi mejami. 

 

Vlagatelj pobude J. Novak 

Zaporedna številka 
pobude 

517 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo meje EUP SO-2861 tako, da se 
meja zazidljivosti prestavi do južne parcelne meje št. 1643/3, 
1662/4 in 1662/6 k. o. Dobrunje. Pobuda je podana tudi zaradi 
odmikov gradnje objektov od kmetijskih zemljišč.Pobuda se nanaša 
na spremembo meje EUP SO-2861 tako, da se meja zazidljivosti 
prestavi do južne parcelne meje št. 1643/3, 1662/4 in 1662/6 k. o. 
Dobrunje. Pobuda je podana tudi zaradi odmikov gradnje objektov 
od kmetijskih zemljišč. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je sprejemljiva, ker je predlagani poseg uskladitev 
obstoječega poselitvenega območja s parcelnimi mejami. 

 

Vlagatelj pobude J. Novak 

Zaporedna številka 
pobude 

916 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo meje EUP SO-2861 tako, da se 
meja zazidljivosti prestavi do južnih parcelnih mej št. 1643/3, 
1662/4 in 1662/6, vse k. o. Dobrunje. Pobuda je podana tudi zaradi 
odmikov gradnje objektov od kmetijskih zemljišč.Pobuda se nanaša 
na spremembo meje EUP SO-2861 tako, da se meja zazidljivosti 
prestavi do južnih parcelnih mej št. 1643/3, 1662/4 in 1662/6, vse k. 
o. Dobrunje. Pobuda je podana tudi zaradi odmikov gradnje 
objektov od kmetijskih zemljišč. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je sprejemljiva, ker je predlagani poseg uskladitev 
obstoječega poselitvenega območja s parcelnimi mejami. 

 



Vlagatelj pobude T. in P. Novšak 

Zaporedna številka 
pobude 

732 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembe namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1252/3, k. o. Lipoglav, iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembe namenske 
rabe zemljišča na parceli št. 1252/3, k. o. Lipoglav, iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je glede na prvo mnenje ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, sprejemljiv na delu navedene parcele, in sicer na 
območju do obstoječe linije stavbnih zemljišč. Na tem območju je 
poseg v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja 
naselij. 

 

Vlagatelj pobude Odvetniška družba Dernovšek 

Zaporedna številka 
pobude 

1192 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na slepi odsek Litijske ceste do Stanovanjskih 
objektov s hišnimi št. 300A, 300C, 300D in 300E. V pobudi je 
navedeno, da je obstoječa dostopna pot urejena na zemljiščih v 
zasebni lasti, da je cesta zelo ozka ter da vse to pomeni, da ta 
odsek ceste ne more biti kategorizirana prometnica niti javna 
cesta.Pobuda se nanaša na slepi odsek Litijske ceste do 
Stanovanjskih objektov s hišnimi št. 300A, 300C, 300D in 300E. V 
pobudi je navedeno, da je obstoječa dostopna pot urejena na 
zemljiščih v zasebni lasti, da je cesta zelo ozka ter da vse to 
pomeni, da ta odsek ceste ne more biti kategorizirana prometnica 
niti javna cesta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ima dva dela. En del pobude se nanaša na opredelitev 
asfaltiranega odseka kot javne površine in drugi del na upravni 
postopek kategorizacije prometnice. Del pobude, ki se nanaša na 
opredelitev javne prometne površine, ni sprejemljiv. OPN MOL ID 
določa kot javne prometnice tiste prometne odseke, ki zagotavljajo 
edini možni prometni dostop do vsaj treh stanovanjskih objektov, 
skladno z merili za izris regulacijskih linij v OPN MOL ID in skladno 
z Zakonom o cestah, ki v 23. točki v 2. členu opredeljuje 
individualni priključek . V primeru iz pobude gre za edini možni 
prometni dostop do štirih stanovanjskih objektov (treh že zgrajenih 
in enega v gradnji) ter še do treh zemljišč, ki so stavbna zemljišča - 
namenjena gradnji stanovanjskih objektov.  
Del pobude, ki se nanaša na določitev kategorije ceste z Odlokom 
o kategorizaciji občinskih cest, ni predmet OPN MOL ID. OPN MOL 
ID določa namensko rabo prostora, javne površine in rabo javnih 
površin ter prometno funkcijo cest. Prometna funkcija ceste je 
opredeljena s plansko kategorijo ceste, kar je vsebina karte 4.7 
Prometno omrežje. Postopke za določitev kategorizacije občinskih 
cest in sprejetje Odloka o občinskih cestah določa Zakon o cestah 
in temu zakonu podrejeni akti, pravilniki in drugi predpisi. 

 

Vlagatelj pobude I. Oven 



Zaporedna številka 
pobude 

900 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 417/2 in 417/4 k. o. Sostro iz osrednjih območij centralnih 
dejavnosti (CU) v območja stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 417/2 in 417/4 k. o. 
Sostro iz osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU) v območja 
stanovanj (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je skladen s strateškimi izhodišči, ki predvidevajo 
krepitev četrtnega centra (območja centralnih dejavnosti) ob Cesti 
II. grupe odredov. Zato se namenska raba prostora na navedenih 
parcelah spremeni v območja stanovanj (SSse), EUP pa se priključi 
k EUP SO-2576. 

 

Vlagatelj pobude M. Oven 

Zaporedna številka 
pobude 

901 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 417/5 k. o. Sostro iz osrednjih območij centralnih dejavnosti 
(CU) v območja stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 417/5 k. o. Sostro iz 
osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU) v območja stanovanj 
(SSse). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je skladen s strateškimi izhodišči, ki predvidevajo 
krepitev četrtnega centra (območja centralnih dejavnosti) ob Cesti 
II. grupe odredov. Zato se namenska raba prostora na navedeni 
parceli spremeni v območja stanovanj (SSse), EUP pa se priključi k 
EUP SO-2576. 

 

Vlagatelj pobude D. Pavič 

Zaporedna številka 
pobude 

1277 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 579/9 k. o. Trebeljevo iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 579/9 k. o. 
Trebeljevo iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 579/9 k. o. 
Trebeljevo ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagan poseg bi 
ustvaril novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja 
predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji 
možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna 
izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. 
Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani 



predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. Poleg tega 
je poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude R. Pavlovič 

Zaporedna številka 
pobude 

597 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 3440 k. o. Volavlje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 3440 k. o. Volavlje 
iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in 
je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. Poleg tega je 
predlagan poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO I, 
najožje vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude M. Pavšič 

Zaporedna številka 
pobude 

1259 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1675/7 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča na parceli št. 1675/7 k. o. Dobrunje iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Obstoječi objekti v bližini navedene parcele 
so opredeljeni kot razpršena gradnja. Predlagan poseg bi ustvaril 
novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja 
negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo 
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagan poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč), saj bi pomenil poseganje v kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude S. Pejanović 

Zaporedna številka 1070 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča in 
legalizacijo brunarice na parc. št. 66/17 k. o. Podmolnik.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča in legalizacijo 
brunarice na parc. št. 66/17 k. o. Podmolnik. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba namembnosti - kot podlaga za legalizacijo 
- ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja 
naselij. V bližini je načrtovano novo večje zazidljivo območje za 
stanovanjsko gradnjo, ki se bo urejalo z OPPN. Poselitev se 
usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar pa v tem premeru 
ne zdrži. Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot 
naselja Šentpavel iz bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve 
(nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje 
oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Predlagan 
poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO I, najožje 
vodovarstveno območje) in na strmem terenu, ki je za gradnjo manj 
primeren. 

 

Vlagatelj pobude S. Peterca 

Zaporedna številka 
pobude 

338 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe oz. prostorskih 
izvedbenih pogojev za gradnjo na parc. št. 343/2 k. o. Podmolnik iz 
kmetijskih zemljišč v območje zazidave.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe oz. prostorskih izvedbenih pogojev za 
gradnjo na parc. št. 343/2 k. o. Podmolnik iz kmetijskih zemljišč v 
območje zazidave. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Obstoječi objekti v bližini navedene parcele 
so opredeljeni kot razpršena gradnja. Predlagan poseg bi ustvaril 
novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja 
negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več. Predlagan poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč in območje srednje poplavne nevarnosti). 

 

Vlagatelj pobude S. Peterca 

Zaporedna številka 
pobude 

339 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč na 
parcelah št. 1197/4, 1197/5 in 1197/6, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo 



namenske rabe zemljišč na parcelah št. 1197/4, 1197/5 in 1197/6, 
vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Z vidika zagotavljanja racionalne rabe 
prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja temveč 
novo širitev poselitve. V EUP z namensko rabo "območja kmetijskih 
zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" so evidentirani posamični 
obstoječi objekti razpršene gradnje. V zvezi z obstoječimi objekti 
velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, 
ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih upravnih 
dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje 
oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila določena z gradbenim 
dovoljenjem za objekt, so v skladu z namembnostjo določeno v 
gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 59. člen 
Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude B. Petković 

Zaporedna številka 
pobude 

403 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 565/6 k. o. 
Trebeljevo in možnost priklopa na javno infrastrukturo (vodovod, 
elektrika idr.).Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 
565/6 k. o. Trebeljevo in možnost priklopa na javno infrastrukturo 
(vodovod, elektrika idr.). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja 
vrzeli. Upoštevanje posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, 
ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev 
razpršene gradnje tudi zakonsko prepovedana. Poleg tega je 
poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude T. Petrca 

Zaporedna številka 
pobude 

390 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 238 (del) in 239 (del), k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 238 (del) in 239 (del), 
k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja ter organizirane gradnje. 



Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil poseganje v večji 
kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude Petrol d.d. 

Zaporedna številka 
pobude 

2385 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP GO-286 z namensko rabo POg - 
površine za mirujoči promet. Vlagatelj pobude predlaga, da se v 
območje umesti bencinski servis.Pobuda se nanaša na EUP GO-
286 z namensko rabo POg - površine za mirujoči promet. Vlagatelj 
pobude predlaga, da se v območje umesti bencinski servis. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Odlok o OPN MOL ID sicer dopušča možnost gradnje bencinskih 
servisov na območjih P+R, vendar to v konkretnem primeru ni 
smiselno, saj je območje premajhno. Umestitev slednjega se 
dopusti ob Litijski cesti skladno z zasnovo Razvojne cone Bizovik, 
zato se v usmeritvah za OPPN 203 Razvojna cona Bizovik, dopusti 
tudi stavbe:12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila 
na alternativni pogon. 

 

Vlagatelj pobude I. Pintar 

Zaporedna številka 
pobude 

1508 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 183/1, 184 in 1060/5, vse k. o. Trebeljevo, iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 183/1, 
184 in 1060/5, vse k. o. Trebeljevo, iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 
Predlagan poseg je na območju izven naselja, ki je jasno zamejeno 
s cesto in kjer ni predvidene širitve naselja. Poleg tega so v bližini 
na območju obstoječih poselitvenih enot iz bilance zemljišč 
razvidne še precejšnje prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih širjenje oziroma povečevanje 
stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Predlagan poseg je tudi v neskladju 
z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude I. Pintar 

Zaporedna številka 
pobude 

1558 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 65/2 in 77, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 65/2 in 77, k. o. 
Trebeljevo, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 



stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in 
je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. Poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude I. Pintar 

Zaporedna številka 
pobude 

1559 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 85 k. o. Trebeljevo iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 85 k. o. Trebeljevo 
iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in 
je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. Poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude I. Pintar 

Zaporedna številka 
pobude 

1560 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 60 k. o. Trebeljevo iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 60 k. o. Trebeljevo 
iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in 
je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. Poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč). 

 



Vlagatelj pobude I. Pintar 

Zaporedna številka 
pobude 

1561 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 168 k. o. Trebeljevo iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 168 k. o. Trebeljevo 
iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 
Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče razpršene gradnje. 
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je 
treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna 
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, 
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi 
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč, območje kulturne dediščine - 
Arheološko najdišče ob Besnici, EŠD 18809). 

 

Vlagatelj pobude M. Pirkmaier 

Zaporedna številka 
pobude 

221 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na parc. št. 
410/4 k. o. Trebeljevo iz OPPN (št. 335) v OPN.Pobuda se nanaša 
na spremembo načina urejanja na parc. št. 410/4 k. o. Trebeljevo iz 
OPPN (št. 335) v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog spremembe načina urejanja iz OPN v OPPN na parceli št. 
410/4 k. o. Trebeljevo je skladen s Strokovnimi podlagami 
Preveritev in predlog sprememb načinov urejanja na območju 
Zasavskega hribovja, Priloga 4 - Veliko Trebeljevo (P-ZIN-28/13, 
Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013). 

 

Vlagatelj pobude M. Pleško 

Zaporedna številka 
pobude 

209 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1450/4 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1450/4 k. o. 
Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 



naselij posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. 

 

Vlagatelj pobude U. Pleško 

Zaporedna številka 
pobude 

977 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1627/3 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v stavbno 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1627/3 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v 
stavbno zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Ustvaril bi novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo 
sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Poselitev se usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le 
posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane 
gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi 
(območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude M. Podgoršek 

Zaporedna številka 
pobude 

1433 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 3100/2 in 3100/3, k. o. Volavlje, iz kmetijskih zemljišč v stavbna 
zemljišča (parc. 3100/3) in v površine z objekti za kmetijsko 
proizvodnjo (IK - parc. 3100/2).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. 3100/2 in 3100/3, k. o. Volavlje, iz 
kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča (parc. 3100/3) in v površine 
z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK - parc. 3100/2). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude H. Pogačar 

Zaporedna številka 
pobude 

202 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 115 k. o. Volavlje v pasu 1000 m od ceste iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo z ekološko 
mini čistilno napravo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 



rabe dela zemljišča parc. št. 115 k. o. Volavlje v pasu 1000 m od 
ceste iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo z ekološko mini čistilno napravo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. V tem naselju je zaokrožitev že izvedena. V 
območju obstoječih poselitvenih enot so iz bilance zemljišč 
razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča). 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi: območje 
najboljših kmetijskih zemljišč in območje kulturne dediščine 
(kulturna krajina Volavlje, EŠD 18928). 

 

Vlagatelj pobude I. Porenta 

Zaporedna številka 
pobude 

882 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč par. št. 
1501/1 in 1507, obe k. o. Sostro, iz najboljših kmetijskih zemljišč 
(K1) v druga kmetijska zemljišča (K2) zaradi uskladitve z dejanskim 
stanjem, možnostjo postavitve in legalizacijo spremljajočih 
objektov.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišč par. št. 1501/1 in 1507, obe k. o. Sostro, iz najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1) v druga kmetijska zemljišča (K2) zaradi 
uskladitve z dejanskim stanjem, možnostjo postavitve in legalizacijo 
spremljajočih objektov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude je skladen s strateškim izhodiščem in 
urbanističnim kriterijem, da se območjem aktivnih kmetij omogoči 
opravljanje dejavnosti. Na območju se opredelijo površine z objekti 
za kmetijsko proizvodnjo (IK). 

 

Vlagatelj pobude M. Potokar 

Zaporedna številka 
pobude 

283 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1252/1, 1252/3, 1254/1, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljiva zemljišča za stanovanjsko gradnjo, saj so bile parcele ob 
razgrnitvi osnutka opredeljene kot zazidljive.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1252/1, 1252/3, 
1254/1, vse k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča 
za stanovanjsko gradnjo, saj so bile parcele ob razgrnitvi osnutka 
opredeljene kot zazidljive. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je razvidno iz 
bilance zemljišč. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi, nahaja se namreč v območju preostale poplavne nevarnosti 
in območju najboljših kmetijskih zemljišč. 

 



Vlagatelj pobude I. M. Povše 

Zaporedna številka 
pobude 

644 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 739/8 k. o. Javor iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 739/8 k. o. Javor iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. V območjih gozdov in na območjih kmetijskih 
zemljišč so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene 
gradnje. Objekti v okolici navedene parcele so določeni kot 
stavbišča razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja 
negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več. Predlagan poseg je tudi na 
območju z varstvenim režimom (območje kulturne dediščine - 
arheološko najdišče). 

 

Vlagatelj pobude T. Pregelj 

Zaporedna številka 
pobude 

984 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zaradi 
postavitve objekta na parc. št. 1192/1 k. o. Volavlje za kmetijsko 
mehanizacijo in skladiščenje bal sena.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zaradi postavitve objekta na parc. št. 
1192/1 k. o. Volavlje za kmetijsko mehanizacijo in skladiščenje bal 
sena. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je sprejemljiv, ker se povezuje z obstoječo 
poselitvijo v dolini in ker v bližini ni večjih stavbnih površin za tako 
namembnost. Na delu navedene parcele se spremeni namenska 
raba prostora (IK). Del parcele na strmem terenu se iz spremembe 
namenske rabe izvzame. 

 

Vlagatelj pobude Proarhing, d.o.o. (po pooblastilu g. Židana) 

Zaporedna številka 
pobude 

529 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 3420/1, 3420/2, 3436/6 in 3807, vse k. o. Volavlje, iz kmetijskih 
ali gozdnih zemljišč v površine razpršene poselitve (A).Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 3420/1, 
3420/2, 3436/6 in 3807, vse k. o. Volavlje, iz kmetijskih ali gozdnih 
zemljišč v površine razpršene poselitve (A). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Pobuda je sprejemljiva na delu navedenih zemljišč zaradi možnosti 



do pobude širitve kmetije. Predlagan poseg je v skladu s kriterijem širitev 
poselitve za aktivne kmetije. 

 

Vlagatelj pobude Psihiatrična klinika Ljubljana 

Zaporedna številka 
pobude 

1880 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. *141, *314 in del 933, vse k. o. Sostro, iz površin razpršene 
poselitve (A) v območja centralnih dejavnosti za gradnjo 
zdravstvenih objektov (CDz).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. *141, *314 in del 933, vse k. o. 
Sostro, iz površin razpršene poselitve (A) v območja centralnih 
dejavnosti za gradnjo zdravstvenih objektov (CDz). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Parcelam, navedenim v pobudi, in celotnemu območju EUP se 
spremeni namenska raba prostora iz površin razpršene poselitve 
(A) v območja centralnih dejavnosti za zdravstvo (CDz). 

 

Vlagatelj pobude Radioklub "Papir" Vevče 

Zaporedna številka 
pobude 

1572 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo radioamaterske postaje na parc. 
št. 671/2 in 717/4, obe k. o. Javor.Pobuda se nanaša na 
legalizacijo radioamaterske postaje na parc. št. 671/2 in 717/4, obe 
k. o. Javor. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe. Predlog pobude za spremembo namenske rabe je 
sprejemljiv, ker je skladen z urbanističnim kriterijem zagotovitev 
javnega interesa. Poseg je sprejemljiv na podlagi izdanega prvega 
mnenja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. 

 

Vlagatelj pobude R. Rašić 

Zaporedna številka 
pobude 

1275 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 581/2 k. o. Trebeljevo iz primarne rabe v stavbno 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 581/2 k. o. Trebeljevo iz primarne rabe v stavbno 
zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 581/2 k. o. 
Trebeljevo ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagan poseg bi 
ustvaril novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja 
predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji 
možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna 
izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. 



Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani 
predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. Poleg tega 
je poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 
Zemljišču parc. št. 581/2 k. o. Trebeljevo se skladno s prvim 
mnenjem Zavoda za gozdove Slovenije (odločba o krčitvi gozda v 
kmetijske namene) spremeni namenska raba iz gozdnih v 
kmetijska zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude A. Rejec 

Zaporedna številka 
pobude 

1177 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1520/2 k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in 
razpršene gradnje v območja poselitve (SK ali A).Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1520/2 
k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in razpršene 
gradnje v območja poselitve (SK ali A). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude je skladen s strateškim in urbanističnim kriterijem, 
da se območjem aktivnih kmetij in območjem zaselkov v 
Posavskem hribovju določi namenska raba A - površine razpršene 
poselitve. Skladno s tem se na delu navedene parcele določi nova 
EUP z namensko rabo A - površine razpršene poselitve. 

 

Vlagatelj pobude D. Rejec 

Zaporedna številka 
pobude 

1181 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1518/4 k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v 
območja poselitve (SK ali A).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 1518/4 k. o. Lipoglav iz 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v območja poselitve (SK ali A). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude je skladen s strateškim in urbanističnim kriterijem, 
da se območjem aktivnih kmetij in območjem zaselkov v 
Posavskem hribovju določi namenska raba A - površine razpršene 
poselitve. Skladno s tem se na navedeni parceli določi nova EUP z 
namensko rabo A - površine razpršene poselitve. 

 

Vlagatelj pobude J. Rejec 

Zaporedna številka 
pobude 

1179 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1518/2 k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in 
razpršene gradnje v območja poselitve (SK ali A).Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1518/2 
k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in razpršene 
gradnje v območja poselitve (SK ali A). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Predlog pobude je skladen s strateškimi izhodišči in urbanističnim 



do pobude kriterijem, da se območjem aktivnih kmetij in območjem zaselkov 
(starejša, tradicionalna območja poselitve) v Posavskem hribovju 
določi namenska raba A - površine razpršene poselitve. Skladno s 
tem se na delu navedene parcele določi nova EUP z namensko 
rabo A - površine razpršene poselitve. 

 

Vlagatelj pobude S. Rejec 

Zaporedna številka 
pobude 

1182 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. *107/2 in del parc. št. 1520/7, obe k. o. Lipoglav, iz najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1) in razpršene gradnje v območja poselitve 
(SK ali A).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. *107/2 in del parc. št. 1520/7, obe k. o. Lipoglav, 
iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in razpršene gradnje v 
območja poselitve (SK ali A). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude je skladen s strateškim in urbanističnim kriterijem, 
da se območjem aktivnih kmetij in območjem zaselkov v 
Posavskem hribovju določi namenska raba A - površine razpršene 
poselitve. Skladno s tem se na navedenih parcelah določi nova 
EUP z namensko rabo A - površine razpršene poselitve. 

 

Vlagatelj pobude V. Rejec 

Zaporedna številka 
pobude 

1178 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1518/3 k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in 
razpršene gradnje v območja poselitve (SK ali A).Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1518/3 
k. o. Lipoglav iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in razpršene 
gradnje v območja poselitve (SK ali A). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude je skladen s strateškim in urbanističnim kriterijem, 
da se območjem aktivnih kmetij in območjem zaselkov v 
Posavskem hribovju določi namenska raba A - površine razpršene 
poselitve. Skladno s tem se na navedeni parceli določi nova EUP z 
namensko rabo A - površine razpršene poselitve. 

 

Vlagatelj pobude K. Rener 

Zaporedna številka 
pobude 

179 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 222/10, k. o. Trebeljevo, iz nezazidljivega v zazidljivo zemljišče, 
kot je bilo pred sprejetjem OPN MOL.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 222/10, k. o. 
Trebeljevo, iz nezazidljivega v zazidljivo zemljišče, kot je bilo pred 
sprejetjem OPN MOL. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je nesprejemljiv, saj je gradnja v nasprotju z 
vodovarstvenim režimom. Za območje namreč velja Odlok o 



določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov 
na območju občine Litija (Uradni list RS, št. 53/92). Ta v 8. členu 
določa, da gradnja na drugem vodovarstvenem območju ni 
dopustna. Poleg tega ima gozd glede na prvo mnenje Zavoda za 
gozdove Slovenije na 1. stopnji poudarjeno hidrološko in obrambno 
vlogo zaradi črpališča pitne vode. 

 

Vlagatelj pobude B. Rogelj 

Zaporedna številka 
pobude 

540 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo 95. člena in na možnost gradnje 
na parceli št. 238/4 k. o. Volavlje v območju EUP, ki se ureja z 
OPPN št. 339 tako, da bodo dovoljeni vsi posegi, ki so dovoljeni v 
OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na spremembo 95. člena in na 
možnost gradnje na parceli št. 238/4 k. o. Volavlje v območju EUP, 
ki se ureja z OPPN št. 339 tako, da bodo dovoljeni vsi posegi, ki so 
dovoljeni v OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pobude, ki se nanaša na spremembo 95. člena ni 
sprejemljiv. Na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, so do 
njegove uveljavitve dopustni samo posegi, določeni v 95. členu 
Odloka o OPN MOL ID.  
Predlog pobude, ki se nanaša na možnost gradnje na parceli št. 
238/4 k. o. Volavlje, je glede na rezultate Strokovne podlage 
Preveritev in predlog sprememb načinov urejanja na območju 
Zasavskega hribovja (P-ZIN-28/13, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 
2013) in glede na dodatno urbanistično preveritev (Zanoški, 2014), 
sprejemljiv. Na predmetnem območju se ukine način urejanja z 
OPPN št. 339, območje se ureja z OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude B. Rojc 

Zaporedna številka 
pobude 

229 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 379/3, 379/2, 377/2 in 374/4, vse k. o. Volavlje, iz kmetijskih 
zemljišč z razpršeno gradnjo v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 379/3, 379/2, 377/2 in 374/4, vse k. o. Volavlje, iz 
kmetijskih zemljišč z razpršeno gradnjo v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe je prejemljiva, ker je poseg uskladitev 
z mejo stavbnih zemljišč po dolgoročnem prostorskem planu. 
Predlog pobude je skladen s strateškim in urbanističnim kriterijem, 
da se območjem aktivnih kmetij in območjem zaselkov v 
Posavskem hribovju določi namenska raba A - površine razpršene 
poselitve. Skladno s tem se na zemljiščih s parcelnima številkama 
379/2 in 379/3, obe k. o. Volavlje, v celoti spremeni namenska raba 
prostora, zemljiščem s parcelnima številkama 377/2 in 374/4, obe 
k. o. Volavlje, pa delno. Zemljiščem se določi nova EUP z 
namensko rabo A - površine razpršene poselitve. Glede na izdano 
prvo mnenje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, je bilo treba za 



poseg predložiti mnenje javne službe kmetijskega svetovanja. V 
predloženem mnenju javne službe kmetijskega svetovanja je 
obrazložitev utemeljenosti posega na najboljše kmetijsko zemljišče 
v korist kmetije. 

 

Vlagatelj pobude B. Rojc 

Zaporedna številka 
pobude 

228 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 379/3, 379/2, 377/2 in 374/4, vse k. o. Volavlje, iz kmetijskih 
zemljišč z razpršeno gradnjo v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 379/3, 379/2, 377/2 in 374/4, vse k. o. Volavlje, iz 
kmetijskih zemljišč z razpršeno gradnjo v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe je prejemljiva, ker je poseg uskladitev 
z mejo stavbnih zemljišč po dolgoročnem planu. Predlog pobude je 
skladen s strateškim in urbanističnim kriterijem, da se območjem 
aktivnih kmetij in območjem zaselkov v Posavskem hribovju določi 
namenska raba A - površine razpršene poselitve. Skladno s tem se 
na zemljiščih s parcelnima številkama 379/2 in 379/3, obe k. o. 
Volavlje, v celoti spremeni namenska raba prostora, zemljiščem s 
parcelnima številkama 377/2 in 374/4, obe k. o. Volavlje, pa delno. 
Zemljiščem se določi nova EUP z namensko rabo A - površine 
razpršene poselitve. Glede na izdano prvo mnenje ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, je bilo treba za poseg predložiti mnenje 
javne službe kmetijskega svetovanja. V predloženem mnenju javne 
službe kmetijskega svetovanja je obrazložitev utemeljenosti posega 
na najboljše kmetijsko zemljišče v korist kmetije. 

 

Vlagatelj pobude R. Rotar 

Zaporedna številka 
pobude 

667 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
na parceli št. 1723/14 k. o. Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče. Parcela je bila kupljena kot "območje za 
individualno stanovanjsko gradnjo", na njej je stanovanjska hiša z 
gradbenim dovoljenjem.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe dela zemljišča na parceli št. 1723/14 k. o. Lipoglav 
iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče. Parcela je bila 
kupljena kot "območje za individualno stanovanjsko gradnjo", na 
njej je stanovanjska hiša z gradbenim dovoljenjem. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba je uskladitev z mejo stavbnih zemljišč po dolgoročnem 
prostorskem aktu. Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji 
zaokroževanja naselja. 

 

Vlagatelj pobude R. Rotar 

Zaporedna številka 
pobude 

680 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
na parceli št. 1723/14 k. o. Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče. Parcela je bila kupljena kot "območje za 
individualno stanovanjsko gradnjo", na njej je stanovanjska hiša z 
gradbenim dovoljenjem.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe dela zemljišča na parceli št. 1723/14 k. o. Lipoglav 
iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče. Parcela je bila 
kupljena kot "območje za individualno stanovanjsko gradnjo", na 
njej je stanovanjska hiša z gradbenim dovoljenjem. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba je uskladitev z mejo stavbnih zemljišč po dolgoročnem 
prostorskem planu. Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji 
zaokroževanja naselja. 

 

Vlagatelj pobude V. Roznik 

Zaporedna številka 
pobude 

358 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora in 
spremembo prostorsko izvedbenih pogojev na delu parc. 1292/2, k. 
o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev na delu 
parc. 1292/2, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih.  
Poleg tega po območju poteka ena izmed variant ceste v Sadinjo 
vas. Variante so določene na podlagi naslednjih strokovnih podlag: 
Študija variant priključevanja kamnoloma pri Sadinji vasi na 
avtocestno omrežje (City studio, 2009), Strokovne podlage ureditve 
cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za potrebe izdelave sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (PNG projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014) 
in Vrednotenje variant za cesto v Sadinjo vas s finančnega in 
okoljsko urbanističnega vidika (LUZ d.d., 2015). 

 

Vlagatelj pobude F. Selan 

Zaporedna številka 
pobude 

533 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 573/22 k. o. Sostro iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 573/22 k. o. Sostro iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 



naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Poleg tega so v območju obstoječih 
poselitvenih enot (Sostro) iz bilance zemljišč razvidne še precejšnje 
prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi 
katerih širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. 

 

Vlagatelj pobude J. Selan 

Zaporedna številka 
pobude 

308 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1710/1 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča na parceli št. 1710/1 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč 
v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poleg tega so v območju obstoječih 
poselitvenih enot iz bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve 
(nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi katerih širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. 

 

Vlagatelj pobude V. Sketa 

Zaporedna številka 
pobude 

1175 

Povzetek pobude Pobuda je dopolnitev k vlogi, oddani na tej parceli, ki se nanaša na 
spremembo določil 24. člena Odloka o OPN MOL ID glede 
odmikov. Zemljišče je zazidljivo, vendar zaradi določil glede odmika 
(4 m) ne morejo graditi in predlagajo spremembo Odloka, določitev 
PPIP ali gradbene črte na parceli.Pobuda je dopolnitev k vlogi, 
oddani na tej parceli, ki se nanaša na spremembo določil 24. člena 
Odloka o OPN MOL ID glede odmikov. Zemljišče je zazidljivo, 
vendar zaradi določil glede odmika (4 m) ne morejo graditi in 
predlagajo spremembo Odloka, določitev PPIP ali gradbene črte na 
parceli. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Odmike določa 24. člen Odloka OPN MOL ID. 24. člen Odloka 
OPN MOL ID se popravi tako, da za odmik stavb od namenskih rab 
prostora K1, K2 in Go veljajo enaki pogoji kot za odmike stavb od 
ostalih namenskih rab prostora, in sicer odmik lahko za stavbe, 
nižje od 14,00 m, znaša manj kot 4,00 m s soglasjem soseda, 
vendar ne manj kot 1,50 m. 
Na južnem delu obravnavanega območja poteka ena od variant 
ceste do kamnoloma v Sadinji vasi - rekonstrukcija Ceste II. grupe 
odredov. Variante so določene na podlagi naslednjih strokovnih 
podlag: Študija variant priključevanja kamnoloma pri Sadinji vasi na 
avtocestno omrežje (City studio, 2009), Strokovne podlage ureditve 
cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za potrebe izdelave sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (PNG projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014) 
in Vrednotenje variant za cesto v Sadinjo vas s finančnega in 
okoljsko urbanističnega vidika (LUZ d.d., 2015). Po izboru 
najustreznejše variante se uskladi meje EUP, za gradnjo novih 
stavb na obravnavanem območju pa upošteva ustrezne odmike od 



ceste. 

 

Vlagatelj pobude A. Skubic 

Zaporedna številka 
pobude 

212 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja parc. št. 53/1 k. 
o. Trebeljevo iz OPPN (št. 355) v OPN.Pobuda se nanaša na 
spremembo načina urejanja parc. št. 53/1 k. o. Trebeljevo iz OPPN 
(št. 355) v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Spremeni se način urejanja iz OPPN v OPN skladno z izdelanimi 
strokovnimi podlagami "Preveritev in predlog sprememb načinov 
urejanja na območju Zasavskega hribovja (P-ZIN-28/13), Priloga 6 
– Prežganje 1" (Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013) in dodatnimi 
urbanističnimi preveritvami "Urbanistična rešitev za območja OPPN 
349 Javor, OPPN 355 Prežganje 1, OPPN 340 Volavlje 2" 
(Arhitekturno projektiranje Maruša Zupančič s.p., 2014). 

 

Vlagatelj pobude A. Skubic 

Zaporedna številka 
pobude 

176 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1397/2 k. o. Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče (SK).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1397/2 k. o. Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče (SK). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se upošteva kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se v skladu s 
trajnostno in racionalno rabo prostora usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le 
posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. Upoštevanje 
posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru 
negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi 
zakonsko prepovedana. V zvezi z obstoječimi objekti velja, da se 
zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, ohranjajo vse 
pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito 
zgrajenih objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli 
objekta, ki je bila določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v 
skladu z namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, 
dopustni posegi, ki jih določa 59. člen Odloka o OPN MOL ID. 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO II, 
ožje vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude A. Skubic 

Zaporedna številka 
pobude 

442 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 



št. 1397/2 k. o. Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče (SK).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1397/2 k. o. Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče (SK). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se upošteva kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se v skladu s 
trajnostno in racionalno rabo prostora usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le 
posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. Upoštevanje 
posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru 
negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi 
zakonsko prepovedana. V zvezi z obstoječimi objekti velja, da se 
zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, ohranjajo vse 
pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito 
zgrajenih objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli 
objekta, ki je bila določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v 
skladu z namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, 
dopustni posegi, ki jih določa 59. člen Odloka o OPN MOL ID. 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO II, 
ožje vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude R. Stojanović 

Zaporedna številka 
pobude 

268 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 566 k. o. 
Trebeljevo.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 
566 k. o. Trebeljevo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja 
vrzeli. Upoštevanje posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, 
ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev 
razpršene gradnje tudi zakonsko prepovedana. Poleg tega je 
poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude A. Svetek 

Zaporedna številka 
pobude 

1280 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 31/4 in 31/5 k. o. Sostro iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za gradnjo stanovanj.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. 31/4 in 31/5 k. o. Sostro iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanj. 



Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg na zemljišču parc. št. 31/5 k. o. Sostro ni 
sprejemljiv, ker je v nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo 
kmetijskih zemljišč. Poseg na zemljišču parc. št. 31/4 k. o. Sostro je 
sprejemljiv, ker je v skladu s strateškimi izhodišči ter urbanističnimi 
kriteriji zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij 
posledica zaokroževanja. Zemljišče je prometno dostopno. 

 

Vlagatelj pobude F. Svetek 

Zaporedna številka 
pobude 

601 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč delov 
parc. 874, 870 in 876 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč delov parc. 874, 870 in 876 k. 
o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Obravnavana zemljišča se ohranja 
nepozidana zaradi zagotavljanja vmesne cone med obstoječo 
stanovanjsko gradnjo in območjem OPPN 147, kjer je predvidena 
gradnja zaporov. 

 

Vlagatelj pobude M. Svetek 

Zaporedna številka 
pobude 

1249 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 1421/20 k. o. Sostro iz kmetijskega v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo, saj obstoječe zazidljivo zemljišče ob 
upoštevanju odmikov in velikosti parcel ne omogoča nove 
gradnje.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča parc. št. 1421/20 k. o. Sostro iz kmetijskega v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo, saj obstoječe zazidljivo 
zemljišče ob upoštevanju odmikov in velikosti parcel ne omogoča 
nove gradnje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za predlagano širitev poselitvenega območja je bilo izdano 
negativno 1. mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje (zdaj 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), saj je predlog v 
nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v 
naselju pa so še razpoložljiva prosta stavbna zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude R. F. Svetek 

Zaporedna številka 
pobude 

1262 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1271/2 in 1271/3, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1271/2 in 1271/3, k. 



o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi 
pomenil poseganje v večji kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude R. F. Svetek 

Zaporedna številka 
pobude 

1263 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1421/30, 1421/31, 1421/35, 1421/36 in 1421/38, vse k. o. 
Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 1421/30, 1421/31, 1421/35, 1421/36 in 1421/38, vse k. o. 
Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za predlagan poseg je bilo izdano negativno 1. mnenje Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano), saj je predlog v nasprotju s predpisi in usmeritvami za 
varstvo kmetijskih zemljišč, v naselju pa so še razpoložljiva prosta 
stavbna zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude M. Šidjanin 

Zaporedna številka 
pobude 

372 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 13/10 k. o. Trebeljevo iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 13/10 k. o. 
Trebeljevo iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je skladen z urbanističnim kriterijem 
zaokroževanja naselij. Poseg je tudi skladen s strokovnimi 
podlagami Preveritev in predlog sprememb načinov urejanja na 
območju Zasavskega hribovja, Priloga 6 - Prežganje 1 (Šabec 
Kalan Šabec – Arhitekti, 2013) ter z izdanim prvim mnenjem 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje. 

 



Vlagatelj pobude V. Šketa 

Zaporedna številka 
pobude 

348 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1253/4 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva 
zemljišča, zaradi določila v 24. členu Odloka o OPN MOL ID o 
odmikih (ni mogoča gradnja na sosednji parceli).Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1253/4 k. o. 
Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča, zaradi 
določila v 24. členu Odloka o OPN MOL ID o odmikih (ni mogoča 
gradnja na sosednji parceli). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču s parcelno št. 
1253/4 k. o. Dobrunje ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja 
in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij 
oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje.  
Odmike določa 24. člen Odloka OPN MOL ID. 24. člen Odloka 
OPN MOL ID se popravi tako, da za odmik stavb od namenskih rab 
prostora K1, K2 in Go veljajo enaki pogoji kot za odmike stavb od 
ostalih namenskih rab prostora, in sicer odmik lahko za stavbe, 
nižje od 14,00 m, znaša manj kot 4,00 m s soglasjem soseda, 
vendar ne manj kot 1,50 m. 

 

Vlagatelj pobude V. Šketa 

Zaporedna številka 
pobude 

350 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil 24. člena Odloka o OPN 
MOL ID glede odmikov. Zemljišče je zazidljivo, vendar zaradi 
določil glede odmika (4 m) ne morejo graditi in predlagajo 
spremembo Odloka, določitev PPIP ali gradbene črte na 
parceli.Pobuda se nanaša na spremembo določil 24. člena Odloka 
o OPN MOL ID glede odmikov. Zemljišče je zazidljivo, vendar 
zaradi določil glede odmika (4 m) ne morejo graditi in predlagajo 
spremembo Odloka, določitev PPIP ali gradbene črte na parceli. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Odmike določa 24. člen Odloka OPN MOL ID. 24. člen Odloka 
OPN MOL ID se popravi tako, da za odmik stavb od namenskih rab 
prostora K1, K2 in Go veljajo enaki pogoji kot za odmike stavb od 
ostalih namenskih rab prostora, in sicer odmik lahko za stavbe, 
nižje od 14,00 m, znaša manj kot 4,00 m s soglasjem soseda, 
vendar ne manj kot 1,50 m. 
Na južnem delu obravnavanega območja poteka ena od variant 
ceste do kamnoloma v Sadinji vasi - rekonstrukcija Ceste II. grupe 
odredov. Variante so določene na podlagi naslednjih strokovnih 
podlag: Študija variant priključevanja kamnoloma pri Sadinji vasi na 
avtocestno omrežje (City studio, 2009), Strokovne podlage ureditve 
cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za potrebe izdelave sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (PNG projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014) 
in Vrednotenje variant za cesto v Sadinjo vas s finančnega in 
okoljsko urbanističnega vidika (LUZ d.d., 2015). Po izboru 
najustreznejše variante se uskladi meje EUP, za gradnjo novih 



stavb na obravnavanem območju pa upošteva ustrezne odmike od 
ceste. 

 

Vlagatelj pobude Ž. Šobot 

Zaporedna številka 
pobude 

280 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
na parceli št. 1029/10 k. o. Lipoglav (ob cesti) iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča na parceli št. 
1029/10 k. o. Lipoglav (ob cesti) iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. 

 

Vlagatelj pobude B. Špendal Jančar 

Zaporedna številka 
pobude 

277 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 298 in 297, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 298 in 297, k. o. 
Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 
Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče razpršene gradnje. 
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je 
treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna 
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, 
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi 
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude F. Štajdohar 

Zaporedna številka 178 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
severnega dela parc. št. 571/2, 1652/2 (obe K1) in 1652/1 (Go), 
vse k. o. Sostro, iz kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč v zazidljiva 
zemljišča površine razpršene poselitve (A).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča severnega dela parc. št. 
571/2, 1652/2 (obe K1) in 1652/1 (Go), vse k. o. Sostro, iz 
kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč v zazidljiva zemljišča površine 
razpršene poselitve (A). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Poleg tega so v območju obstoječih 
poselitvenih enot (Sostro) iz bilance zemljišč razvidne še precejšnje 
prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi 
katerih širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude S. Šubelj 

Zaporedna številka 
pobude 

1278 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
ob cesti parc. št. 582/1 k. o. Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe dela zemljišča ob cesti parc. št. 582/1 k. o. 
Podmolnik iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč in 
območje srednje poplavne nevarnosti). Poleg tega so v območju 
obstoječih poselitvenih enot iz bilance zemljišč razvidne še 
prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi 
katerih širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. 

 

Vlagatelj pobude H. Šurbek 

Zaporedna številka 
pobude 

184 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 98/3 in 98/6 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 98/3 in 98/6 k. o. 
Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe na zemljiščih s parcelnima številkama 
98/3 in 98/6, obe k. o. Dobrunje, je sprejemljiva, ker je poseg 
uskladitev z mejo stavbnih zemljišč po dolgoročnem prostorskem 
aktu in premikom katastra. Poseg je tudi skladen z urbanističnim 
kriterijem dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude L. Šuštaršič 

Zaporedna številka 
pobude 

205 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1001/2 k. o. Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča na parceli št. 1001/2 k. o. 
Lipoglav iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Razpršena gradnja 
predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji 
možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna 
izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. 
Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani 
predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. Poselitev se 
usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagan poseg je 
tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO II, ožje vodovarstveno 
območje). 

 

Vlagatelj pobude U. Šušteršič 

Zaporedna številka 
pobude 

1575 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1029/25 in 1034/1 k. o. Lipoglav iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče oziroma za možnost postavitve nezahtevnega 
ali enostavnega objekta za potrebe kmetijske dejavnosti.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1029/25 
in 1034/1 k. o. Lipoglav iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče 
oziroma za možnost postavitve nezahtevnega ali enostavnega 
objekta za potrebe kmetijske dejavnosti. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Postavitev nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe 
kmetijske dejavnosti je po spremenjenih določilih Priloge 4 Odloka 
OPN MOL ID dopustna na K1 in K2 na robu stavbnih površin v 30 
metrskem pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in 
gospodarska poslopja kmetije.  
Sprememba namenske rabe prostora na zemljiščih s parcelno št. 
1029/25 in 1034/1 k. o. Lipoglav ni v skladu z urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij. Predlagan poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (VVO II, ožje vodovarstveno 
območje). 

 



Vlagatelj pobude T. Švigelj 

Zaporedna številka 
pobude 

1269 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 206/2 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za gradnjo stanovanj.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe dela zemljišča parc. št. 206/2 k. o. Dobrunje iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanj. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Sprememba namenske rabe je sprejemljiva 
na severni polovici navedenega zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude J. Tajnik 

Zaporedna številka 
pobude 

1165 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1759/7 k. o. Dobrunje tako, da se območje zelenih 
površin podaljša do Ceste 13. julija, območje stanovanj pa se 
prenese na severozahodni del parcele. Predlog je grafično prikazan 
v prilogi pobude.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča na parceli št. 1759/7 k. o. Dobrunje tako, da se območje 
zelenih površin podaljša do Ceste 13. julija, območje stanovanj pa 
se prenese na severozahodni del parcele. Predlog je grafično 
prikazan v prilogi pobude. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba je sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pobude T. Tomšič 

Zaporedna številka 
pobude 

1253 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 12 k. o. Dobrunje iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 12 k. o. Dobrunje iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Naselje je na tem območju že zaokroženo in 
s tem zaključeno. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 
pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude H. Ulčar Šumčić 

Zaporedna številka 437 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
1603/4 k. o. Sostro iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča 1603/4 k. o. Sostro iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je razvidno iz 
bilance zemljišč. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude D. Veladzic 

Zaporedna številka 
pobude 

214 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo 95. člena Odloka o OPN MOL 
ID in na spremembo načina urejanja OPPN 351 v OPN zaradi 
legalizacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja.Pobuda se 
nanaša na spremembo 95. člena Odloka o OPN MOL ID in na 
spremembo načina urejanja OPPN 351 v OPN zaradi legalizacije in 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
načina urejanja, ki pa v tem delu OPPN ni sprejemljiva. Predlagan 
poseg tudi ni v skladu s strokovnimi podlagami Preveritev in 
predlog sprememb načinov urejanja na območju Zasavskega 
hribovja, Priloga 19 - Šentpavel (P-ZIN-28/13, Šabec Kalan Šabec 
– Arhitekti, 2013). Način urejanja na južnem delu OPPN ostane v 
veljavi predvsem iz naslednjih razlogov: postopek priprave OPPN 
zagotavlja sistematično in optimalno komunalno in prometno 
urejanje območja, OPPN omogoča enotno urejanje na strmejših 
delih stavbnih zemljišč, načrtovano območje OPPN je večjega 
obsega, v sklopu priprave OPPN je urejanje (sanacija) obstoječe 
gradnje lažja, legalizacija se ureja v postopku OPPN, območje se 
ureja v bližini mesta Ljubljana, zato se v naselju realno pričakuje 
sočasno organizirano gradnjo več stavb. 

 

Vlagatelj pobude D. Velažič 

Zaporedna številka 
pobude 

254 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta in na spremembo načina 
urejanja na parc. št. 79/2 k. o. Podmolnik iz OPPN v OPN.Pobuda 
se nanaša na legalizacijo objekta in na spremembo načina urejanja 
na parc. št. 79/2 k. o. Podmolnik iz OPPN v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
načina urejanja, ki pa v tem delu OPPN ni sprejemljiva. Način 
urejanja z OPPN ostane v veljavi predvsem iz naslednjih razlogov: 



postopek priprave OPPN zagotavlja sistematično in optimalno 
komunalno in prometno urejanje območja, OPPN omogoča enotno 
urejanje na strmejših delih stavbnih zemljišč, načrtovano območje 
OPPN je večjega obsega, v sklopu priprave OPPN je urejanje 
(sanacija) obstoječe gradnje lažja, legalizacija se ureja v postopku 
OPPN, območje se ureja v bližini mesta Ljubljana, zato se v naselju 
realno pričakuje sočasno organizirano gradnjo več stavb. 

 

Vlagatelj pobude S. Velimirović 

Zaporedna številka 
pobude 

510 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja OPPN št. 340, 
Volavlje 2, iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo 
načina urejanja OPPN št. 340, Volavlje 2, iz OPPN v OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Spremeni se način urejanja iz OPPN v OPN skladno z izdelanimi 
strokovnimi podlagami "Preveritev in predlog sprememb načinov 
urejanja na območju Zasavskega hribovja (P-ZIN-28/13), Priloga 9 
– Volavlje 2" (Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013) in dodatnimi 
urbanističnimi preveritvami "Urbanistična rešitev za območja OPPN 
349 Javor, OPPN 355 Prežganje 1, OPPN 340 Volavlje 2" 
(Arhitekturno projektiranje Maruša Zupančič s.p., 2014). 

 

Vlagatelj pobude B. in B. Vidmar 

Zaporedna številka 
pobude 

323 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev in izgradnjo sekundarnega 
vodovoda na parc. št. 162/6 k. o. Trebeljevo.Pobuda se nanaša na 
opredelitev in izgradnjo sekundarnega vodovoda na parc. št. 162/6 
k. o. Trebeljevo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno s standardi opremljenosti, ki jih v 9. členu opredeljuje 
Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012), se obvezna 
opremljenost z javnim vodovodom opredeli za območja z več kot 
50 prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od 
5 prebivalcev na hektar. Predmetno območje s petimi 
stanovanjskimi objekti skladno z zakonskimi predpisi ne izpolnjuje 
kriterijev za oskrbo s pitno vodo preko javnega vodovoda, zato v 
OPN MOL ID gradnja javnega vodovodnega omrežja na tem 
območju ni predvidena. Tudi sicer je gradnja vodovodnega omrežja 
na območjih razpršene gradnje problematična zaradi težavnosti 
zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode. Pri relativno 
dolgih cevovodih in nizki porabi vode namreč prihaja do zastajanje 
vode v cevovodih in s tem do razvoja mikroorganizmov v obliki 
oblog, ki vplivajo na zdravstveno ustreznost pitne vode in njeno 
skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. 
 
Kljub navedenim dejstvom se lahko stanovalci predmetnega 
območja za morebitno gradnjo vodovodnega omrežja obrnejo na 
pristojni oddelek MOL, ki je v skladu z zakonodajo s področja 
prostorskega načrtovanja, nosilec novogradenj v okviru 
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. Gradnja novih 



vodovodov je sicer opredeljena v OPN MOL ID, kjer je v 12. členu 
določeno, da je na celotnem območju MOL dopustna gradnja 
objektov, vodov in naprav za oskrbo s pitno vodo (kar torej 
omogoča gradnjo vodovodnega omrežja na predmetnem območju). 
 
VO-KA je sicer navedeno problematiko že obravnavala v dopisu št. 
01-2000-I-040781/2011 ter 01-2000-I-038906/2011. 

 

Vlagatelj pobude G. Vidmar 

Zaporedna številka 
pobude 

666 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 20/14 k. o. Sostro iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 20/14 k. o. Sostro iz 
kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg na podlagi izdanega prvega mnenja Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje ni sprejemljiv, saj je v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v naselju pa so še 
razpoložljiva prosta stavbna zemljišča. Predlagan poseg se nahaja 
tudi na poplavno ogroženem območju (območje majhne 
nevarnosti), na območju pa ni predvidenih protipoplavnih ukrepov. 
Zemljišče se nahaja znotraj arheološkega območja Zavoglje. 

 

Vlagatelj pobude S. Vidovič 

Zaporedna številka 
pobude 

224 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča iz 
primarne rabe v stavbno zemljišče in na spremembo načina 
urejanja na parc. št. 581/7 k. o. Trebeljevo (urejanje z 
OPPN).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča iz primarne rabe v stavbno zemljišče in na spremembo 
načina urejanja na parc. št. 581/7 k. o. Trebeljevo (urejanje z 
OPPN). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 581/7 k. o. 
Trebeljevo ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč (ki se urejajo z OPN oziroma z 
OPPN) le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. Poleg tega je poseg tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (VVO III, širše vodovarstveno območje). 
Zemljišču parc. št. 581/7 k. o. Trebeljevo se skladno s prvim 



mnenjem Zavoda za gozdove Slovenije (odločba o krčitvi gozda v 
kmetijske namene) spremeni namenska raba iz gozdnih v 
kmetijska zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude A. Vrbinc 

Zaporedna številka 
pobude 

1167 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 1716/1 k. o. Dobrunje iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča na parceli št. 1716/1 k. o. Dobrunje iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v 
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj 
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. Predlagan poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje srednje nevarnosti poplav in območje 
najboljših kmetijskih zemljišč). 

 

Vlagatelj pobude A. Vrbinc 

Zaporedna številka 
pobude 

1168 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev dovoza do zazidljive parcele 108/1 
k. o. Dobrunje čez parc. št. 100/1, 105/1, 106/1, 125/1, 128/1, vse 
k. o. Dobrunje.Pobuda se nanaša na ureditev dovoza do zazidljive 
parcele 108/1 k. o. Dobrunje čez parc. št. 100/1, 105/1, 106/1, 
125/1, 128/1, vse k. o. Dobrunje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

OPN MOL ID določa javne prometnice s funkcijo zagotavljanja 
dostopa do obstoječih stanovanjskih objektov v primerih, v katerih 
gre za dovoz do več kot treh objektov. V obravnavani pobudi gre za 
dostop do manj kot treh objektov, zato predlagan dovoz ne ustreza 
kriterijem za določitev javne prometnice. Do zemljišča s parcelno 
številko 108/1 k. o. Dobrunje se lahko uredi zasebni dostop skladno 
z določili OPN MOL ID in pravili stroke, ki se nanašajo na prometne 
ureditve. 

 

Vlagatelj pobude A. Vrbinc 

Zaporedna številka 
pobude 

1169 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 95/2, 94/5, 94/6, 94/1, 94/4, 201/1, 201/2, vse k. o. Dobrunje, iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za gradnjo 



stanovanj.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišč parc. št. 95/2, 94/5, 94/6, 94/1, 94/4, 201/1, 201/2, vse k. 
o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za gradnjo 
stanovanj. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev 
se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih 
oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagan poseg predvideva spajanje dveh 
ločenih poselitvenih enot. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot v obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil poseganje v večji 
kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude F. Vrdelja 

Zaporedna številka 
pobude 

1246 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo razpršene gradnje na parc. št. 
3482/5 in 3482/6, k. o. Volavlje, v območje poselitve.Pobuda se 
nanaša na spremembo razpršene gradnje na parc. št. 3482/5 in 
3482/6, k. o. Volavlje, v območje poselitve. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namenske rabe prostora na parcelah št. 3482/5 in 
3482/6 k. o. Volavlje ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja 
in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij 
oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. V 
EUP z namensko rabo območja kmetijskih zemljišč in območja 
gozdnih zemljišč so evidentirani posamični obstoječi objekti 
razpršene gradnje. V zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje 
kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki 
izhajajo iz pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih 
objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je 
bila določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, 
ki jih določa 59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude J. in B. Vrhovec 

Zaporedna številka 
pobude 

1576 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1183/3 k. o. Dobrunje v EUP SO-1989 iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 1183/3 k. o. Dobrunje v EUP 
SO-1989 iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. V tem delu naselja je zaokrožitev že 



izvedena. Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot iz 
bilance zemljišč razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. 

 

Vlagatelj pobude V. Vukić 

Zaporedna številka 
pobude 

1015 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev 
za gradnjo na parceli št. 66/15 za postavitev brunarice za shrambo 
in občasno bivanje.Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko 
izvedbenih pogojev za gradnjo na parceli št. 66/15 za postavitev 
brunarice za shrambo in občasno bivanje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana sprememba prostorsko izvedbenih pogojev ni v skladu 
z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. V bližini 
je načrtovano novo večje zazidljivo območje za stanovanjsko 
gradnjo, ki se bo urejalo z OPPN. Poleg tega so v območju 
obstoječih poselitvenih enot naselja Šentpavel iz bilance zemljišč 
razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na 
podlagi katerih dodatno širjenje oziroma povečevanje stavbnih 
zemljišč ni dovoljeno. Razpršena gradnja predstavlja negativni 
pojav v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in 
omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom 
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove 
razpršene gradnje ne dopuščajo več. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje, kar pa v tem premeru ne zdrži. Predlagan 
poseg je na strmem terenu, ki je za gradnjo manj primeren. 

 

Vlagatelj pobude M. Vukota 

Zaporedna številka 
pobude 

1384 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 579/4 k. o. 
Trebeljevo.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 
579/4 k. o. Trebeljevo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja 
vrzeli. Upoštevanje posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, 
ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev 
razpršene gradnje tudi zakonsko prepovedana. Poleg tega je 
poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO III, širše 



vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude R. Vulota 

Zaporedna številka 
pobude 

269 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 579/5 k. o. 
Trebeljevo.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 
579/5 k. o. Trebeljevo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zgoščanja, zaokroževanja in zapolnjevanja 
vrzeli. Upoštevanje posega bi ustvarilo žarišče razpršene gradnje, 
ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav, zato je širitev 
razpršene gradnje tudi zakonsko prepovedana. Poleg tega je 
poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (VVO III, širše 
vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pobude B. Zorko 

Zaporedna številka 
pobude 

1067 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. 
št. 1947/6, 1947/8, 1947/9 in 1947/10, vse k. o. Dobrunje, iz 
površin za mirujoči promet (POg) v površine gospodarskih con 
(IG).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1947/6, 1947/8, 1947/9 in 1947/10, vse k. o. Dobrunje, iz 
površin za mirujoči promet (POg) v površine gospodarskih con (IG). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obravnavano območje je namenjeno površinam za mirujoči promet 
(POg). V takšnih območjih so dopustne zgolj garažne stavbe in 
odprta parkirišča. Pogojno so dopustni tudi drugi objekti in 
dejavnosti, vendar zgolj takšni, ki so neposredno vezani na 
osnovno namembnost EUP. 
Za uresničitev izraženih interesov bi bila potrebna sprememba 
namenske rabe iz POg v območja gospodarskih con (IG), kar pa je 
v neskladju s strateškimi izhodišči. Strateški del OPN MOL 
obravnavano območje namenja izpolnjevanju ciljev prometne 
politike, zato zanj določa lokacijo parkirišča po sistemu P+R. 

 

Vlagatelj pobude B. Zorko 

Zaporedna številka 
pobude 

1068 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. 
št. 1947/6, 1947/8, 1947/9 in 1947/10, vse k. o. Dobrunje, iz 
površin za mirujoči promet (POg) v površine gospodarskih con 
(IG).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1947/6, 1947/8, 1947/9 in 1947/10, vse k. o. Dobrunje, iz 
površin za mirujoči promet (POg) v površine gospodarskih con (IG). 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obravnavano območje je namenjeno površinam za mirujoči promet 
(POg). V takšnih območjih so dopustne zgolj garažne stavbe in 
odprta parkirišča. Pogojno so dopustni tudi drugi objekti in 
dejavnosti, vendar zgolj takšni, ki so neposredno vezani na 
osnovno namembnost EUP. 
Za uresničitev izraženih interesov bi bila potrebna sprememba 
namenske rabe iz POg v območja gospodarskih con (IG), kar pa je 
v neskladju s strateškimi izhodišči. Strateški del OPN MOL 
obravnavano območje namenja izpolnjevanju ciljev prometne 
politike, zato zanj določa lokacijo parkirišča po sistemu P+R. 

 

Vlagatelj pobude B. Zupančič 

Zaporedna številka 
pobude 

182 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč ali 
vzhodnega dela zemljišč parc. št. 1401/1 in 1402/1 k. o. Sostro iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
ali vzhodnega dela zemljišč parc. št. 1401/1 in 1402/1 k. o. Sostro 
iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekvaliteten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska struktura. 
Poselitev se usmerja v prostorske rezerve ‐ nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je razvidno iz 
bilance zemljišč. Predlagan poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil 
poseganje v večji kompleks takih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude M. Žgajnar 

Zaporedna številka 
pobude 

1064 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta in na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 3475/2 k. o. Volavlje v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
legalizacijo objekta in na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 3475/2 k. o. Volavlje v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobudo za legalizacijo se upošteva kot pobudo za spremembo 
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba 
opredeliti stavbno zemljišče. Sprememba namenske rabe prostora 
na parceli št. 3475/2 k. o. Volavlje ni v skladu z urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le posledica 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 
pa v tem primeru ne zdrži. V EUP z namensko rabo "območja 



kmetijskih zemljišč" in "območja gozdnih zemljišč" so evidentirani 
posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V zvezi z 
obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na 
katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih 
upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih razpršene 
gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila določena z 
gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z namembnostjo 
določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 
59. člen Odloka o OPN MOL ID. 

 

 


