A. POSTOPEK
PRIPRAVE
PETIH
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN IDRIJA
SKLEP o začetku priprave petih
sprememb in dopolnitev OPN Idrija (sdOPN 5)
(Ur. l. RS, št. 55/16, 70/16)

PRIPRAVA OSNUTKA sdOPN 5
(marec 2017)

PRIDOBITEV PRVIH MNENJ NUP

USKLAJEVANJE Z NUP

PRIPRAVA OSNUTKA 2 sdOPN 5
(december 2018)

PRIDOBITEV PRVIH MNENJ NUP
na OSNUTEK 2 sdOPN 5
in
IZDAJA ODLOČBE O IZVEDBI POSTOPKA CPVO,
št. 35409-8/2019/10 z dne 30.5.2019

IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA
in
IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA sdOPN 5
(december 2019)

JAVNA RAZGRNITEV sdOPN 5
(od 8.10. 2020 do 8.11. 2020)
in
JAVNA OBRAVNAVA
(dne 20.10. 2020 ob 17. uri, Modra dvorana, Idrija)

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI
z javne razgrnitve in javne obravnave sdOPN 5

IZDELAVA PREDLOGA
sdOPN 5

PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ NUP K PREDLOGU
sdOPN 5

POTRDITEV IN SPREJEM PREDLOGA
sdOPN 5
na Občinskem svetu

Objava odloka v Uradnem listu RS

B. PRAVNA PODLAGA IN NAMEN PRIPRAVE
PETIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN
IDRIJA
Osnova za izdelavo petih sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (v
nadaljevanju: sdOPN 5) je Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu občine Idrija (Ur. list RS, št.
38/11, 89/11, 107/13, 53/14, 70/16, 40/17, 50/18)
(v nadaljevanju: OPN).
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C,
57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 - skl.
US) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Ur. l.
RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je župan Občine Idrija
sprejel Sklep o začetku priprave petih sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Idrija (Ur. L. RS, št. 55/16, 70/16).

C. OPIS PETIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OPN IDRIJA
Pete spremembe in dopolnitve OPN Idrija so
pripravljene na podlagi določil in usmeritev iz
strateškega dela veljavnega OPN Idrija, izdelanih
novih strokovnih podlag, prejetih pobud, sprememb
predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja
prostora ter obsegajo:







spremembe namenske rabe na podlagi prejetih
razvojnih pobud iz javnega in zasebnega
sektorja,
spremembe in dopolnitve prostorskih
izvedbenih pogojev,
uskladitve in odpravo pomanjkljivosti in
neusklajenosti v tekstualnem in grafičnem delu
OPN,
implementacijo dodatno izdelanih oz.
dopolnjenih strokovnih podlag,
uskladitev vsebin OPN z novo sprejetimi ali
dopolnjenimi občinskimi akti.

Pete spremembe in dopolnitve OPN Idrija se
izvedejo
po
rednem
postopku
priprave
prostorskega akta.



Javna razgrnitev je namenjena sodelovanju javnosti
v postopku prostorskega načrtovanja ter zbiranju
pripomb in predlogov k spremembam in
dopolnitvam prostorskega načrta.

Spremembe in dopolnitve so izvedene v:

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka petih
sprememb in dopolnitev sdOPN 5 bo potekala od
8.10. 2020 do vključno 8.11. 2020. Gradivo bo v
tiskani obliki v času javne razgrnitve na voljo za
ogled v sejni sobi Občine Idrija, na sedežih KS
Spodnja Idrija, Godovič in Črni vrh za del območja
občine Idrija ter na spletni strani Občine Idrija
(www.idrija.si).
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava in sicer 20. 10. 2020, ob 17. uri, v
Modri dvorani, Lapajnetova ulica 48, Idrija.




tekstualnem delu (odlok s prilogo);
grafičnem delu:
▫ izvedbeni del - karte NRP in karte GJI.

pripravljavec
pobudnik
naročnik

izdelovalec

Občina Idrija,
Mestni trg 1,
Idrija

LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64,
Ljubljana

PETE SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE IDRIJA

DOPOLNJENI OSNUTEK
POVZETEK ZA JAVNOST

V času javne razgrnitve je možno dajati pripombe
in predloge na dopolnjeni osnutek sdOPN 5.
Po zaključku javne razgrnitve se občina do pripomb
in predlogov pisno opredeli. Na podlagi stališč
izdelovalec pripravi predlog sdOPN 5.
Občina na Ministrstvo za okolje in prostor poda
vlogo za pridobitev drugih mnenj o predlogu
sdOPN 5. Mnenja podajo vsi pristojni nosilci
urejanja prostora, ki so predhodno tudi podali prva
mnenja. Na podlagi drugih mnenj nosilcev urejanja
prostora ter opredelitve Direktorata za okolje o tem
ali je občinski prostorski načrt okoljsko sprejemljiv,
občina uskladi predlog sdOPN 5 in ga pošlje v
sprejem Občinskemu svetu. Odlok stopi v veljavo z
objavo v Uradnem listu RS.
julij 2020

