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Na podlagi 11. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-
A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP in 43/11 
– ZKZ-C) in na podlagi 31. člena Statuta Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah (MUV, št. 16/10) je župan Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah dne, 23. novembra 2011 sprejel

S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi občinskega 

prostorskega načrta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

V Sklepu o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 22/07) se spremenijo ali do-
polnijo naslednja določila:

1. člen
Zadnji stavek zadnjega odstavka 2. člena se črta.
Doda se novi odstavek z naslednjim besedilom: »Ne glede 

na navedena pojasnila in priporočila MOP je na podlagi anali-
ze smernic, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPROSJ, 
ugotovljeno, da je potrebno preveriti seznam nosilcev urejanja 
prostora ter ponovno pridobiti ažurne smernice od vseh nosilcev 
urejanja prostora oz. jih pozvati, da izdane smernice konkretizi-
rajo skladno s sedaj veljavnimi predpisi za svoje področje. Zaradi 
navedenega se v postopku priprave OPN izdela osnutek OPN in 
nanj pridobijo ustrezno ažurne in konkretizirane smernice nosil-
cev urejanja prostora.«

2. člen
Zadnji odstavek 3. člena se črta.
Doda se novi 4. odstavek z naslednjim besedilom: »V skladu 

s 47. členom ZPNačrt se kot podlago za izdelavo osnutka OPN 
zagotovi tudi prikaz stanja prostora.«

Za 4. se dodata novi 5. in 6. odstavek, ki glasita: »Pripravljene 
bodo tudi strokovne podlage, v katerih bodo podrobneje obrazlo-
žene in dokumentirane lastne razvojne potrebe občine ter podla-
ge, v katerih bodo proučene razvojne potrebe in pobude različnih 
drugih pravnih in fizičnih oseb. Po potrebi bodo pripravljene tudi 
druge strokovne podlage, če bo taka obveza izhajala iz zahtev 
predpisov s področja prostorskega načrtovanja ali smernic nosil-
cev urejanja prostora.

V kolikor bo potrebno v postopku priprave OPN izvesti tudi 
postopek celovite presoje vplivov na okolje, se kot podlaga za ta 
postopek zagotovi ustrezno okoljsko poročilo.« 

3. člen
Besedilo 5. člena se črta. Nadomesti se z novim besedilom, 

ki glasi:
»Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pripravi osnutek OPN in 

nanj pridobi smernice naslednjih državnih in lokalnih nosilcev 
urejanja prostora po področjih:
- Ministrstvo za okolje in prostor za področje: razvoj poselitve;

- Ministrstvo za okolje in prostor za področja: ravnanje z od-
padki; ravnanje z odpadnimi vodami; hrup in kakovost zraka; 
upravljanje z vodami; ohranjanje narave; meteorologija;

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za podro-
čja: kmetijstvo; gozdarstvo; lovstvo; ribištvo;

- Ministrstvo za kulturo za področje: varstvo kulturne dedišči-
ne;

- Ministrstvo za gospodarstvo za področja: mineralne surovine 
in rudarstvo; energetika; turizem; blagovne rezerve;

- Ministrstvo za promet za področja: promet; avtoceste; druge 
državne ceste; železnice; letalstvo; pomorstvo;

- Ministrstvo za obrambo za področji: obramba; zaščita in reše-
vanje;

- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za po-
dročje: telekomunikacije;

- Ministrstvo za šolstvo in šport za področji: šolstvo; šport;
- Ministrstvo za notranje zadeve za področje notranjih zadev;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije za področje: 

varstvo kulturne dediščine;
- Zavod RS za varstvo narave za področje: ohranjanje narave;
- Zavod za gozdove Slovenije za področje: gozdarstvo;
- Zavod za ribištvo Slovenije za področje: ribištvo;
- Direkcija RS za ceste za področje: državne ceste;
- Slovenske železnice za področje: železniška infrastruktura;
- ELES-Elektro Slovenija d.o.o. za področje: prenos električne 

energije;
- Geoplin plinovodi d.o.o. za področje: prenosni plinovodi in 

plinske postaje;
- Telekom Slovenije za področje: telekomunikacijska omrežja;
- Elektro Maribor, d.d., JP za distribucijo električne energije za 

področje: distribucija električne energije;
- Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. za področje: oskrba 

s pitno vodo; 
- Nigrad d.d., javno komunalno podjetje, za področje: odvaja-

nje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda;
- Saubermacher Slovenija d.o.o. za področje: ravnanje z odpad-

ki;
- Občina Sv. Jurij v Slov. goricah za področja: občinske ceste; 

javne površine; 
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je po-

trebno smernice pridobiti še od katerega od nosilcev urejanja pro-
stora, ki v tem sklepu ni naveden, se tangiranega nosilca urejanja 
prostora ustrezno vključi v postopek pridobivanja smernic.

Na predlog OPN pridobi Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
mnenja od državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki so 
navedeni v 1. odstavku tega člena.

V postopku pridobivanja smernic nosilcev urejanja prostora 
pridobi Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah tudi ustrezno od-
ločbo ministrstva, pristojnega za okolje, s katero bo ministrstvo 
odločilo, ali je v postopku priprave OPN potrebno izvesti tudi 
postopek celovite presoje vplivov na okolje na podlagi predpi-
sov, ki urejajo varstvo okolja oz. predpisov, ki urejajo ohranjanje 
narave.«

4. člen
Besedilo 7. člena se črta. Nadomesti se z novim besedilom, 

ki glasi:
»Za pripravo OPN se upošteva postopek, določen v ZPNačrt. 

Za izvedbo posameznih aktivnosti so predvideni naslednji roki 
oz. trajanje: 
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6. člen
V ostalem besedilu ostane sklep nespremenjen in kot tak v 

veljavi. 
Spremembe in dopolnitve sklepa se objavijo v Medobčin-

skem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in na spletni 
strani občine www.obcinajurij.si ter začnejo veljati naslednji dan 
po objavi na spletu.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pošlje spremembe in dopol-
nitve sklepa Ministrstvu za okolje in prostor ter občinam Pesnica, 
Šentilj, Sveta Ana in Lenart. 

 Župan 
Številka: 3500-19/2007-72 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 23. november 2011 Peter Škrlec, s. r.

Zap. 
štev.

Aktivnost Trajanje

1 Analiza razpoložljivih podlag za 
izdelavo OPN, analiza smernic 
nosilcev urejanja prostora na SPROSJ, 
pridobitev geodetskih in drugih podlag

izvedeno

2 Priprava strokovnih podlag za 
poselitev za območje Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah 

izvedeno

3 Priprava urbanističnega načrta za 
občinsko središče Jurovski dol

izvedeno

4 Priprava prikaza stanja prostora in 
stališč do razvojnih pobud ter pobud za 
spremembo namenske rabe prostora

izvedeno

5 Priprava osnutka OPN, pridobitev 
smernic NUP

november 
2011 do 
januar 2012

6 Analiza smernic NUP na osnutek OPN 1 mesec po 
pridobitvi 
smernic

7 Priprava dopolnjenega osnutka 
OPN 

3 mesece

8 Priprava okoljskega poročila v 
postopku celovite presoje vplivov na 
okolje 

sočasno s 
pripravo dop. 
osnutka OPN 

9 Preveritev kakovosti izdelanega 
okoljskega poročila

1 mesec

10 Obravnava dopolnjenega osnutka OPN 
na občinskem svetu

1 mesec

11 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
OPN in okoljskega poročila, javna 
obravnava

1 mesec

12 Ureditev in proučitev pripomb in 
predlogov javnosti na dopolnjeni 
osnutek OPN 

1 mesec

13 Potrditev stališč do pripomb 
in predlogov, pisna seznanitev 
predlagateljev s stališči 

2 meseca

14 Priprava predloga OPN 2 meseca
15 Pridobitev mnenj nosilcev urejanja 

prostora in odločbe o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe OPN na okolje - 
izvede MOP

3 mesece

16 Ugotovitev usklajenosti predloga OPN 
- sklep ministra na podlagi 51.a člena 
ZPNačrt

1 mesec

17 Sprejem OPN na Občinskem svetu 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah 

1 mesec

18 Objava sprejetega OPN v 
Medobčinskem uradnem vestniku

15 dni

5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da glasi:
»Izdelavo OPN financira Občina Sv. Jurij v Slov. goricah iz 

občinskega proračuna za leta 2007 do 2013.«


