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ZADEVA:  Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje: 

 Šeste Spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija 

 

Dne 23.01.2018 ste nas z dopisom št. 350-1/2018-2 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših 

vplivov plana na okolje za šeste Spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija s stališča naše pristojnosti 

varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.  

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po elektronski pošti:  

 Spremembe in dopolnitve odloka o OPN Občine Idrija - osnutek,  LOCUS d.o.o. Domžale, marec 

2017, s prilogami (SDOPN6). 

 

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, Uradni list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti, pri čemer smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 

2. člena uredbe glede: 

 

1. Značilnosti SDOPN6:  

 Investitor Hofer d.o.o. želi k obstoječemu objektu površine 1.444,3 m2 prizidati objekt tlorisne površine 

295 m2.; 

 Skladno s PGD je bila trgovskemu objektu določena gradbena parcela v velikosti 8052 m2, ki obsega 

takratne parcele št. 154/3, 154/4, 155/1, 155/3-del, 155/4-del, 533/2, 151/1, vse k.o. Spodnja Idrija. 

 Zemljišča, ki se s PGD določajo kot gradbena parcela, ležijo večinoma na območju urejanja 

ID_1/3_IGs, manjši del, ki predstavlja današnjo parcelo št. 151/5 in del parcele 151/4, pa tudi na 

območju urejanja ID_1/9_ZD. Razlika v velikosti je 370 m2 , kar pomeni, da 370 m2 gradbene parcele 

leži v drugi urejevalni enoti; 

 za SDOPN6 verjetno ne bo potrebno izdelati poročila o vplivih na okolje (PVO). 
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2. Značilnosti vplivov in območij, ki bi lahko bila prizadeta: 

 s SDOPN6 se ne ureja območja namenjena bivanju ljudi, saj je poseg predviden v obstoječi 

industrijski coni. Glede na obstoječe in predvidene dejavnosti na območju in njegovi neposredni okolici 

(IG) ne predvidevamo bistvenih negativnih vplivov na VZL; 

 s SDOPN6 se minimalno zmanjšujejo zelene površine ter posledično kakovostno bivalno okolje; 

 s SDOPN6 se ne zmanjšujejo površine namenjene kakovostni lokalno pridelani hrani, zelene površine 

in površine namenjene za šport in rekreacijo ter posledično kakovostno bivalno okolje; 

 SDOPN6 se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo negativnih vplivov na oskrbo prebivalcev s 

kakovostno pitno vodo.  

 

3. Pomena in ranljivosti območij, ki bi lahko bila verjetno prizadeta: 

 SDOPN6 skupaj z obstoječimi plani (OPN) ne bodo imele bistvenih kumulativnih in sinergijskih vplivov 

na okolje in posledično na VZL; 

 Zaradi SDOPN6 se verjetno ne bo bistveno povečal transport na širšem območju, zato po okoliških 

prometnicah ne predvidevamo bistvenega povečanja daljinskih, kumulativnih in sinergijskih 

obremenitev širšega območja zaradi prometa; 

 SDOPN6 ne bodo imele pomembnega vpliva na zmanjšanje površin za šport in rekreacijo ter 

posledično na kakovostno bivalno okolje; 

 SDOPN6 verjetno ne bodo imele pomembnega negativnega vpliva na oskrbo prebivalstva s 

kakovostno pitno vodo in lokalno pridelano hrano ter posledično na varovanje zdravja ljudi. 

 

Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da šeste Spremembe in dopolnitve OPN občine Idrija 

verjetno ne bodo imele pomembnih negativnih vplivov na varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, zato s 

stališča naše pristojnosti ni potrebno izdelati celovite presoje vplivov na okolje. 

 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad.  
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