
A. POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA 
 PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 

SKLEP O PRIPRAVI OPPN 
(Uradni list RS, št. 158/2020) 

   

POBUDA ZA OPPN 
(september 2020) 

 
STROKOVNE 

PODLAGE 

   

SMERNICE NOSILCEV 
UREJANJA PROSTORA  ODLOČBA O CPVO 

   

OSNUTEK OPPN 

 
IZDELAVA 

OKOLJSKEGA POROČILA 
ni bila potrebna 

  

 
PRVA MNENJA NOSILCEV 

UREJANJA PROSTORA 

   

DOPOLNJENI 
OSNUTEK OPPN 

  

   

JAVNA RAZGRNITEV 
DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA OPPN 

 JAVNA OBRAVNAVA 

   

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z 
JAVNE RAZGRNITVE 

   

IZDELAVA PREDLOGA 
OPPN 

 
DOPOLNITEV 

STROKOVNIH PODLAG 

   

DRUGA MNENJA 
NOSILCEV 

UREJANJA PROSTORA 
  

   

USKLADITEV PREDLOGA 
OPPN IN POTRDITEV NA 

MINISTRSTVU ZA OKOLJE 
IN PROSTOR 

  

   

SPREJEM ODLOKA O 
OPPN NA OBČINSKEM 

SVETU IN OBJAVA  
(št. __/__, __.__.____) 

  

 

B. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV V 
 PROSTORU 
 
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za 
Grad Prestranek je določena celovita oblikovna in 
funkcionalna podoba posestva Grad Prestranek. 
 
Območje posestva Grad Prestranek se celovito 
prenovi. Temeljno vodilo prenove je ohranjanje in 
nadgradnja prepoznavnosti posestva. Ohranijo in 
prenovijo/rekonstruirajo se najpomembnejše stav-
be posestva in odstranijo tiste, ki niso povezane z 
njegovo rabo v 18. stoletju kot referenčnem ob-
dobju in krnijo njegovo celostno podobo. Ponovno 
se vzpostaviti hierarhija stavb in odprtih prostorov 
med njimi. 
 
Osrednje mesto ima grad, v katerem se uredi hotel. 
Na severozahodnem robu gradu se zgradi nova 
kuhinja. V novem večnamenskem kompleksu seve-
rozahodno in zahodno od gradu se uredijo prostori 
za kongresno in zdravstveno turistične ter druge 
spremljajoče dejavnosti, kot so wellnes, dodatne 
sobe, prostori za zaposlene, tehnični prostori za 
potrebe hotela in posestva ter parkirišče v kletni 
etaži. Kompleks se zasnuje na način, da se ohranja 
izpostavljeno lego gradu na manjši vzpetini. 
 
Stavbi, ki sta del nekdanje zasnove – senica in fan-
tovska hiša – se rekonstruirata, dogradita in dobita 
nove vsebine, smiselno povezane z novo rabo graj-
ske stavbe – dodatne sobe in kongresne dejavno-
sti. Vse ostale obstoječe stavbe posestva – konjeni-
ški center, nastanitvene stavbe za zaposlene, hlev 
in veterina – se ohranijo in služijo predvsem 
gospodarski namembnosti posestva. Zgradita se 
nova skladiščna na severnem robu pašnika pod 
gradom, s katero se zaokroži urbanistična poteza 
severnega dela posestva, ter nova skladiščna stav-
ba v zahodnem delu posestva za večnamenskim 
kompleksom.  
 
Prometna zasnova predvideva smiselno vodenje 
poti različnih uporabnikov. Predvideno je ohranja-
nje obstoječih dostopov z občinske ceste Orehek – 
Prestranek in ureditev dostopne ceste vzdolž se-
vernega in zahodnega roba posestva, ki bo napaja-
la obstoječe stanovanjske stavbe na obodu poses-
tva, parkirišča ter servisne prostore hotela, kmetije 
in konjeniškega centra. 
 
Okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacij-
sko infrastrukture se ureja celovito, tako za obmo-
čje posestva Grad Prestranek kot za stanovanjska 
območja vzdolž območja podrobnega načrta. 
 

Območje posestva se celovito krajinskoarhitektur-
no uredi. Osrednji predprostor gradu se na južni 
strani tvori okoli novega vstopnega trga, ki se proti 
vzhodu odpira na pašnik, s katerega je odprta naj-
pomembnejša veduta na grad. V gradu se ohranja 
notranje dvorišče. Med gradom, večnamenskim 
kompleksom, senico in fantovsko hišo se oblikuje 
trg, namenjen sprostitvi in druženju. Ureditve na 
ostalem delu posestva se namenja rekreaciji obi-
skovalcev, oskrbi in vzreji konj ter drugim dejavno-
stim posestva. 
 
C. NAMEN OBČINSKEGA PODROBNEGA 
 PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
OPPN obsega prikaz in opis predvidenih ureditev 
ter prostorske izvedbene pogoje, ki določajo pred-
vsem: 
– območje podrobnega načrta, 
– vplive in povezave s sosednjimi enotami ureja-

nja prostora, 
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve 

prostorskih ureditev, 
– pogoje glede prilagoditve gospodarske javne 

infrastrukture in grajenega javnega dobra, 
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kultur-

ne dediščine, 
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih 

virov ter ohranjanje narave, 
– rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, 
– načrt parcelacije, 
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. 
 
Dopolnjeni osnutek OPPN bo javno razgrnjen v 
prostorih Krajevne skupnosti Prestranek, Ulica 
padlih borcev 14, 6258 Prestranek, od 12. septem-
bra 2022 do 11. oktobra 2022. Dopolnjeni osnutek 
OPPN bo javno dostopen tudi na spletni strani 
www.postojna.si. 
 
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna 
obravnava dne 28. septembra 2022, ob 17:00 uri, v 
dvorani Osnovne šole Prestranek, Ulica 25. maja 
14a, 6258 Prestranek. 
 
Pripombe k dopolnjenemu osnutku OPPN lahko 
občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremič-
nin na območju OPPN vpišejo v knjigo pripomb na 
kraju javne razgrnitve, pošljejo po pošti na naslov 
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ali 
po elektronski pošti na naslov obcina@postojna.si 
oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni 
obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji 
dan javne razgrnitve. 

 
Občina Postojna 
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občinski podrobni prostorski načrt za 

Grad Prestranek 
Dopolnjeni osnutek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povzetek, september 2022



  Pogled na predvidene ureditve s severne strani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 območje OPPN 

 obstoječi objekti 

 rušitve, odstranitev 

 Grad Prestranek 

 nove in prenovljene stavbe 

 pohodna streha 

 
 1 Grad Prestranek 

 2 Večnamenski kompleks 

 3 Nadstrešnica in nov kletni tehnični objekt 

 4 Senica 

 5 Depandansa hotela (fantovska hiša) 

 6 Skladiščna stavba 

 7 Skladiščna stavba 

 Ureditvena situacija 
➢ 


