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1 UVOD  

Osnova za izdelavo Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija – 
izvedbeni del (v nadaljevanju sdOPN Občine Idrija) je Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11; v nadaljevanju: OPN). 
 
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta  
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B,108/09, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 16. in 39. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je župan Občine Idrija sprejel sklep o začetku priprave 
sdOPN Občine Idrija. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 105/11. 
 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sdOPN Občine Idrija 
 
OPN je stopil v veljavo 1. junija 2011. V OPN so bili, ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
strateških dokumentov in predpisov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določeni cilji 
in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena 
ter določeni pogoji umeščanja objektov v prostor. 

Po uveljavitvi OPN se je pri njegovi uporabi izkazalo, da so med tekstualnim in grafičnim delom 
OPN določena neskladja in da je potrebno posamezna določila natančneje definirati. Interes 
po spremembi in dopolnitvi OPN je bil izkazan s strani Občine, projektantov, Upravne enote 
Idrija in drugih uporabnikov prostorskega akta.  

SdOPN Občine Idrija se nanašajo na tekstualni in grafični del OPN. 

Priprava sdOPN Občine Idrija 
 
S sklepom je župan Občine Idrija določil način priprave sdOPN Občine Idrija. 
 
Faze za pripravo sdOPN Občine Idrija: 
- Izdelava osnutka sdOPN 
- Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
- Izdelava dopolnjenega osnutka sdOPN 
- Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka sdOPN  
- Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 
- Objava stališč do pripomb 
- Oblikovanje predloga sdOPN 
- Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora  
- Priprava usklajenega predloga sdOPN 

- Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu 

- Objava odloka v Uradnem listu 
 
Priprava osnutka sdOPN Občine Idrija 
 
Osnutek sdOPN Občine Idrija je bil izdelan v septembru 2012. Poleg vsebin, ki so določene v 
sklepu o pripravi sdOPN Občine Idrija, so bili v osnutku podani tudi predlogi za druge tehnične 
popravke in dopolnitve, ki so bili ugotovljeni tekom priprave prostorskega akta. 

Osnutek je bil posredovan nosilcem urejanja prostora v smernice. 
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Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
 
V septembru 2012 so bili za oddajo smernic zaprošeni nosilci urejanja prostora: 
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 

Ljubljana 
2.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne 

spremembe, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
3.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
4.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
5.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 

22, 1000 Ljubljana 
6.  Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 
7.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, 

Vojkova 1B, 1000 Ljubljana 
8. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Tivolska 50, 1000 Ljubljana 
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova 

Gorica 
10. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova 

Gorica 
11.  Občina Idrija – službe s področja gospodarske javne infrastrukture, Mestni trg 1, 5280 
Idrija  
 
Nosilci urejanja prostora so svoje smernice podali do 17. oktobra 2012. Izmed nosilcev 
urejanja prostora, smernic niso podali Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Sektor za okolje in podnebne spremembe, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje 
in službe Občine Idrija s področja gospodarske javne infrastrukture. 25. oktobra 2012 je bil za 
podajo smernic dodatno pozvan Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, ki je 
smernice posredoval 12. novembra 2012. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami je 
podalo smernice, v katerih se ni strinjalo s spremembo namenske rabe ob vodotoku. 
Pripravljena je bila dodatna obrazložitev, vendar je Občina dne 12. novembra 2012 ponovno 
prejela negativne smernice. Pripravljen je bil dodaten usklajevalni dopis posredovan 19. 
decembra 2012. MKO je dne 27. marca 2013 posredoval pozitivno mnenje. 
 
Dne 5. Decembra 2012 je bila posredovana odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da 
celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. 
 
Priprava dopolnjenega osnutka sdOPN Občine Idrija 
 
Za izdelavo dopolnjenega osnutka sdOPN so bile upoštevane vse smernice nosilcev urejanja 
prostora, razen smernice Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, Urada za 
upravljanje z vodami. Pozitivno mnenje MKO je bilo pridobljeno tekom javne razgrnitve 
(27.3.2013).  
 

Javna razgrnitev 
 

Javna razgrnitev je potekala od 6. marca do 4. aprila 2013. V času javne razgrnitve je bila 
organizirana javna obravnava 21. marca 2013. Na dopolnjen osnutek so bile podane 
pripombe in predlogi, do katerih so zavzeta stališča.  
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Sprejem stališč do pripomb in prva obravnava Odloka o prvih sdOPN Občine Idrija 
 

Občinski svet Občine Idrija je dne 3. 7. 2013 sprejel stališča Občine Idrija do pripomb javnosti 
in stroke na prve sdOPN Občine Idrija med javno razgrnitvijo in javno obravnavo akta ter prvič 
obravnaval Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka OPN Občine Idrija, kjer je bil 
sprejet sklep, da naj se do druge obravnave upoštevajo v razpravi dane pripombe in pripombe 
odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, da se v 1. alineji 1. točke 3. odstavka 12. člena 
beseda »nafto« nadomesti z besedo »kurilno olje« in do 2. branja preuči možnost nameščanja 
naprav za izkoriščanje sončne energije kot strešno kritino objektov. Hkrati so bile sprejete tudi 
naknadne pripombe občinske uprave Občine Idrija: 
- do 2. branja se preuči možnost dvigovanja strešne konstrukcije za namen preureditve 
podstrešij v stanovanja v namenski rabi CU ob soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine; 
- v 67., 68. in 69. členu odloka se v odstavku »(4) Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene 
parcele« doda uvodni stavek pred FZ, ki se glasi: »Upoštevati je treba normative in standarde, 
ki urejajo posamezno področje dejavnosti. Praviloma velja:«; 
- v 203. členu se pri vrstici »OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT INFRASTRUKTURA – PUSTOTA 
SPODNJA IDRIJA« zemljišče s parcelno štev. 300-del zamenja s parcelami štev. 300/2-del, 
300/3-del, 300/4-del, 300/5, 300/6-del, 300/8; 
- v grafičnem delu OPN se popravi način urejanja za enoto SI_11/3_SSe iz ZN v OLN. Doda se 
posebne prostorsko izvedbene pogoje za enoto urejanja prostora SI_11/3_SSe v 119. a člen, ki 
se glasi: 

»119. a člen 

(SI_11/3_SSe – OLN) 

Za urejanje gospodarske javne infrastrukture se uporablja določila Občinskega lokacijskega 
načrta »Infrastruktura - Pustota Spodnja Idrija«; Odlok o občinskem lokacijskem načrtu 
»Infrastruktura - Pustota Spodnja Idrija« (Uradni list RS, št. 17/06). Za vse ostale pogoje 
gradnje razen zgoraj navedenih se na celotnem območju uporabljajo določila tega odloka.«; 
- v 1. alineji 5. točke 12. člena za besedo »živali.« doda besedilo «, ograda za urjenje konj in 
učenje ježe.«; 
- v zadnji alineji 5. točke 12. člena se za besedo »ZD.« doda stavek »Postavitev ograde za 
urjenje konj in učenje ježe se lahko postavi v namenskih rabah A, SK, IK, BT, K.« 
 
Priprava predloga sdOPN Občine Idrija 
 
Za izdelavo predloga sdOPN so bile upoštevane vse smernice nosilcev urejanja prostora, 
sprejeta stališča do predlogov in pripomb z javne razgrnitve in sklepi sprejeti na Občinskem 
svetu 3.7.2013. 
 
Povzetki smernic ter obrazložitev upoštevanja le-teh so zbrani v prilogi Smernice in mnenja. 
V času priprave predloga je bil v maju 2013 organiziran tudi uskladitveni sestanek z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktoratom za kulturno dediščino, 
ter Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, na ministrstvu, in sicer 
na temo usmeritev za oblikovanje objektov na območju Ledin (iz sestanka so sledili popravki v 
18. členu). 
 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in uskladitev predloga 
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V juliju 2013 so bili za mnenja zaprošeni isti nosilci urejanja prostora kot so bili zaprošeni za 
smernice. 
 
Nosilci urejanja prostora so svoja mnenja podali do novembra 2013. Mnenja so posredovali 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Direktorat za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za 
upravljanje z vodami, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Zavod RS 
za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica in Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno 
zdravje. 
 
Za pripravo usklajenega predloga so potekala usklajevanja z naslednjima nosilcema urejanja 
prostora: 
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, 
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo. 
 

Na podlagi usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za 
upravljanje z vodami je bil dopolnjen 12. člen (gradnja, postavitev in oblikovanje pomožnih 
objektov), kjer je v tretjem odstavku navedeno, da so na poplavnih območjih dopustni pomožni 
objekti le v primeru, ko jih dovoljuje področna zakonodaja in je zanje predhodno pridobljeno 
vodno soglasje. Dopolnjen je bil tudi 39. člen (varstvo voda), kjer je bil dodan drugi odstavek, 
ki se glasi »Reka Idrijca ima 15 m priobalni pas v naseljih oziroma 40 m izven območij naselij, 
ostali vodotoki pa 5 m priobalni pas od meje vodnega zemljišča. Izjeme so določene s 
posebnimi predpisi Vlade RS.«. Korigirana sta bila tudi 84. člen (območja voda – celinske vode 
(VC)) in 85. člen (vodna infrastruktura (VI)).  

 
Na podlagi usklajevanja1 z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo je bil 
korigiran odlok OPN v 12. členu (gradnja, postavitev in oblikovanje pomožnih objektov) in 82. 
členu (območja kmetijskih zemljišč (K1, K2)) v skladu s Splošnimi smernicami s področja 
varovanja kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju: splošne smernice). S splošnimi smernicami se je 
uskladilo načrtovanje objektov in posegov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske 
rabe. Na podlagi usklajevanja z ministrstvom so bile v odloku OPN črtane tudi vsebine vezane 
na nadomestna kmetijska zemljišča v 82. členu (območja kmetijskih zemljišč (K1, K2)), 
poglavju III.4 Posebni prostorsko izvedbeni pogoji po posameznih ureditvenih enotah in 
poglavju III.5 Usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. 
 

Na podlagi mnenja Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino je bil dopolnjen 18. 
člen (oblikovanje objektov) v 5 odstavku, kjer je namesto izraza »idrijsko – trnovske« 
uporabljen izraz »škofjeloško – cerkljanske«, in 12. odstavku, kjer je dodano določilo, da je 
izraba sončne energije na objektih kulturne dediščine na območju Prelovčeve ulice, Ulice Ev. 
Barbare, Kosovelovi ulici, Lapajnetovi ulici, Študentovski ulici, na trgu Sv. Ahaca, na Mestnem 
trgu in gradu prepovedana.  

 

                                                 
 
 
1V času priprave gradiva za drugo obravnavo na Občinskem svetu je bil odlok o sdOPN Občine Idrija 
usklajen z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, vendar pozitivno mnenje še ni 
bilo pridobljeno.  
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Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor je v svojem mnenju opozorilo na 
nekatere pomanjkljivosti, ki se nanašajo na grafični del. Te pomanjkljivosti se bo odpravilo v 
naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN Idrija. 
 
Na podlagi pripomb Občine Idrija in Upravne enote Idrija je bil odlok korigiran in dopolnjen: 
- v 4. členu (pomen izrazov), kjer so bili izrazi etaža, pritličje in mansarda, ki jih opredeljuje 
področna zakonodaja črtani, dodan je bil izraz pomožni objekti,  
- v 8. členu je bilo črtano določilo o postavitvi enostavnih in nezahtevnih objektov na območju 
gradbene parcele, 
- v 10. členu je bilo med dopustne gradnje dodano tudi vzdrževanje objekta, 
- v 12. členu je bilo pri točki Objekti za lastne potrebe v alineji, ki se nanaša na število 
pomožnih objektov v povezavi s faktorjem zazidanosti na zemljiških parcelah večstanovanjskih 
stavb dodano, da se utrjena dvorišča in utrjene dovozne poti pri izračunu FZ ne upoštavjo, 
- v 16. členu je bilo določilo v zvezi z odmiki na obrtnih, proizvodnih in skladiščnih območjih 
korigirano tako, da se sedaj glasi »Če je med sosednjima gradbenima parcelama zagotovljena 
skupna požarna pot širine najmanj 5,0m, je odmik novih stavb lahko najmanj 3m ob pogoju, 
da so zagotovljeni požarno varnostni odmiki.«, 
- v 18. členu je v devetem odstavku dodano, da ni dopustna gradnja okroglih izzidkov, 
- v 54. členu (gradnje in drugi posegi na območjih OPPN) in 57. členu (območje celovitega 
komunalnega urejanja), ki sedaj določata, da je do izdelave OPPN oz. CKU dovoljena tudi 
dozidava, nadzidava in nadomestitev obstoječih objektov, dopolnilna gradnja v okviru 
obstoječega stavbnega fonda z upoštevanjem s tem odlokom predpisanih prostorskih 
izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (stopnja izkoriščenosti gradbene parcele, oblikovanje 
objekta, odmiki od parcelnih mej in podobno), če občinski organ za urejanje prostora oceni, 
da niso v nasprotju s predvidenim OPPN, 

- 57. člen sedaj določa, da morajo biti pred izdajo gradbenega dovoljenja izvedene odmere 
zemljiških parcel za dostopne in interne ceste oziroma poti v samostojne zemljiške parcele, ki 
jim je določena vrsta rabe – pot v skladu z določili prvega odstavka tega člena. 

- v členih poglavja III.3 Prostorsko izvedbeni pogoji glede na namensko rabo, kjer je višinski 
gabarit določen tudi s koto slemena, dodana besedna zveza nad terenom 

 
Potrditev in sprejem predloga sdOPN Idrija 
 
Na podlagi pridobljenih mnenj, priporočil in izvedenih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je 
akt dopolnjen in dokončno usklajen z nosilci urejanja prostora ter pripravljen za potrditev in 
sprejem na občinskem svetu Občine Idrija. Po potrditvi Občina Idrija objavi odlok o Sd OPN 
Idrija. 
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2 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA  
 
SdOPN Občine Idrija – izvedbeni del obsegajo: 

- posamezne spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na vsebinski del in 
- posamezne spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na odpravo tehničnih napak. 

 
Spremeni in dopolni se tekstualni (Odlok) in grafični del (posamezne karte namenske rabe 
prostora). 
 
Obrazložitev posameznih sprememb in dopolnitev tako v tekstualnem kot v 
grafičnem delu: 
 

- Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na vsebinski del: 
 

o V 4. členu se črta definicije etaža, etažnost, pritličje in mansarda, dopolni 
definicijo kleti, ter doda definicijo pomožni objekti.  

o V 6. členu se doda določilo v zvezi s toleranco poteka meje EUP preko 
obstoječega objekta. 

o V 8. členu se črta določilo v zvezi s postavitvijo enostavnih – pomožnih objektov 
za lastne potrebe na območju gradbene parcele določene v gradbenem 
dovoljenju.  

o V 10. členu se doda med dopustne gradnje tudi vzdrževanje objekta in določilo v 
zvezi z dovoljenimi posegi na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti 
niso skladni z namensko rabo. S spremembo se na takšnih objektih poleg 
vzdrževanja in odstranitve objekta, dovoljuje tudi rekonstrukcija v okviru 
obstoječih gabaritov objekta. 

o V 11. členu se v prvem stavku ukine zapis »če ta odlok ali drug predpis ne 
določa drugače«. Med dopustne objekte, naprave in ureditve se doda tudi 
elektrodistribucijsko omrežje in optične povezave. 

o V nadnaslovu 12. člena, naslovu 12. člena, vsebini tega člena in celotnega 
odloka, kjer je uporabljen izraz »nezahtevni in enostavni objekti« se le-ta 
nadomesti s »pomožni objekti«. 

o V 12. členu se spremenijo določbe pomožnih objektov. Tabela pomožnih 
objektov glede na namensko rabo prostora se ukine. 

o V 16. členu se pri določilu o odmikih na obrtnih, proizvodnih in skladiščnih 
območjih ukine zapis » oz. skladno s soglasjem organa, pristojenga za varstvo 
pred požarom« in se ga nadomesti z zapisom »ob pogoju, da so zagotovljeni 
požarno varnostni odmiki«. Pri določilu o oddaljenosti kmetijskih gospodarskih 
poslopij od meje sosednjih parcel, se doda da mora biti objekt oddaljen od 
meje sosednje parcele najmanj 7 m, če je lastnik sosednje parcele drug lastnik 
oz. bliže z njegovim soglasjem. Hkrati se ukine določilo o 15 m medsebojni 
oddaljenosti gospodarskih poslopij ter da mora biti postavitev stavb prilagojena 
konfiguraciji terena in da mora biti daljša stranica stavb umeščena na pobočjih 
vzporedna s plastnicami. 

o V 18. členu so spremenjeni oblikovni parametri oblikovanja objektov. 
Oblikovanje novogradenj stanovanjskih stavb je podrobneje definirano. Člen je 
dopolnjen in spremenjen na podlagi ukinitve 153. člena.  

o V 19. členu je ukinjeno  določilo o zagotavljanju 15 m2 zelenih površin za igro 
otrok in počitek stanovalcev za vsako novozgrajeno stanovanje v 
večstanovanjskih stavbah. Določilo je ukinjeno v splošnih določilih oblikovanja 
zelenih površin in okolice objektov ter pripisano zgolj podenoti GO_3/1_CU – 
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Godovič Center, kjer se želi to zagotavljati. Zaradi tega je določen nov, 124. a 
člen. 

o V 20. členu se ukine najmanjša velikost gradbene parcele. Zagotavljanje 
funkcionalnega zemljišča je možno doseči tudi s faktorjem zazidanosti, višino 
in faktorjem izrabe. Ker imajo objekti lahko tudi manjše gradbene parcele, se 
jih iz člena ukine.  

o V 26. členu se določilo o zagotovitvi parkirnih mest ohrani zgolj za novogradnje 
in ne več tudi za rekonstrukcije in pri spremembah namembnosti. Doda se, da 
na parkiriščih, ki so na strehi objekta ni potrebno zagotavljati 1 
visokodebelnega drevesa na 4 parkirna mesta. Dopolni se tudi, da je pri 
urejanju parkirišč, ki so javna, potrebno zagotoviti parkirna mesta za invalidne 
osebe ter da je pri vseh zgradbah v javni rabi treba na parceli zagotoviti 
parkirna mesta za kolesa, ki niso nujno zaščitena pred vremenskimi vplivi. 
Dodan je tudi odstavek, da je za zagotovitev parkirnih mest na javnih 
površinah potrebno pridobiti soglasje organa Občine Idrija pristojnega za 
promet. 

o V 30. členu se doda določilo, da je dopustna tudi oskrba z energijo iz obnovljivih 
virov energije, lastna elektro oskrba v soglasju z upravljavcem omrežja na 
katerega se objekt priključuje.  

o V 33. členu se ločijo določila glede deponije nevarnih odpadkov in deponije 
ostankov rudniške halde.  

o V 38. členu se ukine določilo, da je pri zasnovi nove zazidave treba upoštevati 
tudi prevetrenost in spodbujanje lokalne cirkulacije zraka. 

o V 39. členu se doda določilo, da ima reka Idrijca 15 m priobalni pas v naseljih 
oziroma 40 m izven območij naselij, ostali vodotoki pa 5 m priobalni pas od 
meje vodnega zemljišča ter da so izjeme določene s posebnimi predpisi Vlade 
RS. 

o 46. člen se uskladi s karto Agencije RS za okolje – Potresna nevarnost Slovenije 
in z evropsko zakonodajo. 

o 47. člen se dopolni z navedbo, da mora biti gradnja zaklonišč usklajena s 
področnimi predpisi. 

o V 49. členu se briše nadomestne gradnje.  
o V 54. členu se spremeni določilo v zvezi z dovoljenimi posegi pred izdelavo 

OPPN. Poleg do sedaj dovoljenih posegov, so dovoljena tudi vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in nadomestitve obstoječih objektov, 
dopolnilna gradnja v okviru obstoječega stavbnega fonda z upoštevanjem s 
tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt, 
če občinski organ za urejanje prostora oceni, da niso v nasprotju s 
predvidenimi OPPN  in sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih 
objektov v skladu z načrtovano namensko rabo zemljišča ter zasaditve in 
urejanje parkirišč. Hkrati se ukine določilo, da je novogradnja dovoljena le v 
skladu z veljavnim in sprejetim OPPN. 

o V 57. členu se prav tako spremenijo določila o dovoljenih posegih na obstoječih 
objektih. Poleg do sedaj dovoljenih posegov, so dovoljena tudi vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in nadomestitve obstoječih objektov, 
dopolnilna gradnja v okviru obstoječega stavbnega fonda z upoštevanjem s 
tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt, 
in sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov v skladu z 
načrtovano namensko rabo zemljišča ter zasaditve in urejanje parkirišč. Poleg 
tega se določila dopolnijo tako, da morajo biti pred izdajo gradbenega 
dovoljenja izvedene odmere zemljiških parcel za dostopne in interne ceste 
oziroma poti v samostojne zemljiške parcele, ki jim je določena vrsta rabe – 
pot.  

o V 59. členu se v določilo doda, da so poleg že navedenih spremljajočih 
dejavnosti dovoljene tudi garažne stavbe. Pod posebnimi pogoji za pogojno 
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dopustne dejavnosti in objekte se doda, da so v sklopu stanovanjskih objektov 
dopustne ureditve nastanitvenih kapacitet. Pri dopustni stopnji izkoriščenosti 
gradbene parcele se brišeta FI in DZP tako za prostostoječe eno in 
dvostanovanjske objekte ter dvojčke kot za vrstne in atrijske hiše. Določilo v 
zvezi z višinskimi gabariti objektov se dopolni tako, da je kota slemena do 13 m 
»nad terenom«.   

o V 60. členu se pri dopustni stopnji izkoriščenosti gradbene parcele briše FI. 
o V 61. členu se pod posebnimi pogoji za pogojno dopustne dejavnosti in objekte 

doda, da so v sklopu stanovanjskih objektov dopustne ureditve nastanitvenih 
kapacitet. Določila o dopustni stopnji izkoriščenosti gradbene parcele se 
brišejo. Določilo v zvezi z višinskimi gabariti objektov se dopolni tako, da je 
kota slemena do 13 m »nad terenom«.   

o V 62. členu se pod posebnimi pogoji za pogojno dopustne dejavnosti in objekte 
doda, da so dopustne tudi turistične in gostinske dejavnosti. V sklopu 
stanovanjskih objektov so dopustne ureditve nastanitvenih kapacitet. Določila o 
dopustni stopnji izkoriščenosti gradbene parcele se brišejo. Določilo v zvezi z 
višinskimi gabariti objektov se dopolni tako, da je kota slemena do 13 m »nad 
terenom«.   

o  V 63. členu se dopustne dejavnosti in objekte doda, da so v sklopu 
stanovanjskih objektov dopustne ureditve nastanitvenih kapacitet. Pri dopustni 
stopnji izkoriščenosti gradbene parcele se briše FI.  

o  V 64. členu se brišejo določila o dopustni stopnji izkoriščenosti gradbene 
parcele. 

o  V 65. in 66. členu se pri dopustni stopnji izkoriščenosti gradbene parcele briše 
FI. Pri višinskih gabaritih objektov se poudari, da višina objektov ne sme 
presegati višine že zgrajenih objektov v enoti urejanja prostora.  

o  V 65. členu se briše, da je preureditev podstrešij v stanovanja brez dvigovanja 
strešne konstrukcije pogojena z intenzivnostjo izrabe gradbene parcele. 

o  V 66. členu je pri dopustnih dejavnostih in objektih ukinjeno začasno bivanje. 
o  V 67. členu se iz dopustnih dejavnosti in objektov črta trgovske stavbe ter jih 

pripiše k pogojno dopustnim dejavnostim in objektom. Tu se doda tudi, da so 
dopustne tudi gostilniške, trgovske in pisarniške stavbe in prostori, pod 
pogojem, da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb delovanja območja 
oziroma dopolnjujejo osnovno dejavnost. Pri dopustnih dejavnostih in objektih 
se »industrijske in obrtne stavbe« nadomesti z »stavbe za industrijske in obrtne 
dejavnosti«. Pri pogojno dopustnih dejavnostih in objektih se brišejo dejavnosti 
javne uprave. Pred FZ se dopiše, da je potrebno upoštevati normative in 
standarde, ki urejajo posamezno področje dejavnosti ter da praviloma veljajo 
navedeni faktorji. Ukine se FI ter na 0,6 poveča FZ. Doda se tudi določilo, da 
višina objektov ne sme presegati višine že zgrajenih objektov v prostorski enoti, 
če program ne zahteva drugače. 

o V 68. členu se obrtne stavbe napiše kot stavbe za obrtne dejavnosti, črta se 
dejavnosti javne uprave ter upravne stavbe. Pred FZ se dopiše, da je potrebno 
upoštevati normative in standarde, ki urejajo posamezno področje dejavnosti 
ter da praviloma veljajo navedeni faktorji. Ukine se FI ter na 0,6 poveča FZ ter 
dopiše, da višinski gabarit objekta ne sme presegati višine objektov v okolici. 

o V 69. členu se obrtne stavbe napiše kot stavbe za obrtne dejavnosti ter da so 
pogojno dopustne tudi trgovske dejavnosti. Briše se dejavnosti javne uprave in 
upravne stavbe. Pred FZ se dopiše, da je potrebno upoštevati normative in 
standarde, ki urejajo posamezno področje dejavnosti ter da praviloma veljajo 
navedeni faktorji. Ukine se FI. Določilo v zvezi z višinskimi gabariti objektov se 
dopolni tako, da je kota slemena do 13 m »nad terenom«.   

o V 70. členu se ukine FI. 
o V 71. členu se doda, da višina objektov ne sme presegati višine že zgrajenih 

objektov v prostorski enoti, če program ne zahteva drugače. 
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o V 82. členu se določila v zvezi z dopustnimi dejavnostmi in objekti dopolni z 
navedbo vseh objektov, dopustnih na kmetijskih zemljiščih. Hkrati se ukine 
določila v zvezi z drugimi merili in pogoji ter v zvezi z nadomestnimi 
kmetijskimi zemljišči. 

o V 83. členu se ukine zapis, da je gradnja gospodarske javne infrastrukture in 
drugih gradbeno inženirskih objektov dopustna le če so namenjeni funkciji 
tega območja. 

o V 84. členu se ukine zapis, da površine vodnih zemljišč vključujejo površinske 
vode, zapis v zvezi z širino priobalnih pasov, sklic na 12. člen in zapis, da je v 
priobalnem zemljišču dopustna gradnja kolesarskih in pešpoti ter zasaditev 
drevoreda.  

o V 85. členu se ukine sklic na 12. člen. 
o V 91., 92., 93., 94., 99., 102., 103., 107., 108., 109., 111., 116., 118., 186. in 

187. členu se spremeni določilo glede odstranitve in deponije najdbe 
morebitnih ostankov rudniških žgalniških odpadkov pri posegih v tla. Te se 
mora odstraniti in deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju 
tal z vnašanjem odpadkov. Navedbo, da so žgalniški odpadki nevarni odpadki, 
se ukine. 

o V 91. členu se doda zadnji stavek, in sicer naj se v prostorskih podenotah 
morfološka zgradba ulice ne spreminja ter naj sledi uličnem nizu.  

o Doda se nov 94. a člen, ki na območju ID_12/4_CU dopušča preureditev 
podstrešnih stanovanj z dvigom strešne konstrukcije, če je za to pridobljeno 
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter iz statične in 
gradbenotehnične preveritve izhaja, da s posegom ni ogrožena statična 
stabilnost te in sosednjih stavb. 

o 105. člen se ukine. 
o V 119. členu se ukine prva točka in določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi 

zemljišči v tretji točki. V tretjo točko se dopiše, da je za območje prostorske 
podenote SI_10/1_SSe potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega  
urejanja po 57. členu. 

o Doda se nov, 119. a člen, ki se nanaša na posebne prostorsko izvedbene pogoje 
za podenoto urejanja prostora SI_11/3_SSe. 

o Doda se nov, 124. a člen, ki se nanaša na posebne prostorsko izvedbene pogoje 
za podenoto urejanja prostora GO_3/1_CU – Godovič Center. 

o 125. člen se ukine. 
o V 126. členu se ukine določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči in 

doda določilo, da je za območje potrebno izdelati načrt celovitega 
komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka. 

o V 127. členu se doda določilo, da je za območje potrebno izdelati načrt 
celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka. 

o Doda se nov 127. a člen z določilom, da je za območje potrebno izdelati načrt 
celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka. 

o V 130. členu se doda določilo, da je za območje potrebno izdelati načrt 
celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka. 

o V 133. členu se ukine določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči. 
o V 136. členu se dopiše, da je dopustno urejanje parkirnih površin. 
o V 140. členu se ukine določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči in 

doda določilo, da je za območje potrebno izdelati načrt celovitega 
komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka. 

o V 141. členu se doda določilo, da je za območje potrebno izdelati načrt 
celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka. 

o 142. člen se ukine. 
o 146. člen se ukine. 
o 148. člen se ukine. 
o 150. člen se ukine. 
o 151. člen se ukine. 
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o V 153. členu ukine vsa določila in za enoto LP_2/2_SK doda določilo, da je za 
območje potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu 
tega odloka. 

o V 154. členu se doda določilo, da je za območje potrebno izdelati načrt 
celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka. 

o Doda se nov 154. a člen z določilom, da je za enote LP_7/1_SK, LP_7/2_SK, 
LP_7/3_SK in LP_7/4_A9 potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega 
urejanja po 57. členu tega odloka. 

o V 159. členu se doda določilo, da je za območje potrebno izdelati načrt 
celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka. 

o Doda se nov, 172. a člen, ki se nanaša na dopustne gradnje za namen turistično 
informacijske točke Geoparka v prostorski podenoti KA_5/32_A. 

o V 185. členu se pri drugih merilih in pogojih doda, da določilo o zagotovitvi 
dreves iz tretjega odstavka 26. člena ne velja. Ukine se določilo v zvezi z 
nadomestnimi kmetijskimi zemljišči. 

o V 187. člen se pri namenski rabi in dopustni gradnji ukine hotel, kot primer 
nastanitvenih kapacitet. Hkrati se doda, da je prostorska podenota s svojimi 
podenotami namenjena tudi muzejski in upravni dejavnosti. Popravi se 
prostorska podenota pri dopustni izrabi, in sicer na ID_28/2_ZS. Pri drugih 
merilih in pogojih se spremni določilo, da se mora OPPN vsebinsko 
dopolnjevati in navezovati na prostorsko podenoto ID_27_ZS Mejca ter za 
ureditve ob Kamštu povzeti rešitve izdelane v sklopu priprave OPPN za 
ID_27_ZS Mejca. S tem se zagotovi celostno urejanje območja. Prav tako se 
doda, da določilo o zagotovitvi dreves iz tretjega odstavka 26. člena ne velja. 

o V 188. členu se spremeni dopustna gradnja, dopustna izraba, določilo glede 
parkiranja na območju ter velikost območja namenjenega skupnim javnim 
zelenim površinam. Doda se, da je dopustna gradnja novih objektov skladno z 
dopustnimi dejavnostmi, v smislu zapolnitve in zgoščevanja obstoječe grajene 
strukture ter da je dopustna višina objektov P+4, faktor izrabe pa do 2. Doda 
se, da je na ureditvenem območju potrebno zagotoviti vsaj zadostno število 
parkirnih mest za potrebe območja glede na načrtovane dejavnosti in na 
veljavne predpise in standarde. Črta se stavek, da je poleg tega potrebno 
dodatno zagotoviti minimalno 150 javnih parkirnih mest. Hkrati se črta tudi 
stavek, da je v predelu Ute, kjer je določena stanovanjska namenska raba, 
možno umeščati tudi objekte za potrebe zdravstva in določi, da mora biti 10 
% do 20 % območja namenjenega skupnim javnim zelenim površinam. 

o V drugi točki 191. člena se doda določilo, da so v prostorskih podenotah 
ID_49/1_IP in ID_49/3_IP pogojno dopustne dejavnosti javne uprave. Določilo 
se doda zaradi izvzema dejavnosti javne uprave iz splošnih določil območij 
proizvodnih dejavnosti  - površin za industrijo (IP). Ukine se določilo v zvezi z 
nadomestnimi kmetijskimi zemljišči. 

o Doda se nov 191. a člen, ki je dodan zaradi izvzema dejavnosti javne uprave iz 
splošnih določil območij proizvodnih dejavnosti  - površin za industrijo (IP). 

o V 193. členu se ukine določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči. 
o V 194. členu se ukine določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči. 
o V 196. členu se ukine določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči. 
o V 198. členu se ukine določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči. 
o V 199. členu se ukine določilo v zvezi z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči. 
o V 203. členu se briše Občinski lokacijski načrt »Dom upokojencev v Idriji« za del 

območja Uta v Idriji. 
o V grafičnem delu se spremeni prostorska podenota SI_5/4_CD, in sicer v SSe. 
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Veljaven plan OPN Občine Idrija (karta št. 22)    Spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija 

o V grafičnem delu se v podenoti ID_48_SSe popravi velikost zazidljivega območja. 
Sprememba se izvede na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu Cegovnica - 
Idrija (Uradni list RS, št. 38/92, 63/01, 42/05, 45/07 - tehnični popravek) 
parcele 2358/1 - del, 2358/24 - del, 2358/25, 2358/26, 2359, 2408/1, 2408/2, 
2408/3, 2408/4, 2408/5, 2416 - del, 2417, 2418, 2419, 2420/1, 2420/2, 
2420/3, 2420/4, 2421/1, 2421/2, 2422/1, 2422/2, 2423/1, 2423/3, 2423/4, 
2423/5, 2423/6, 2423/7, 2423/8, 2423/9, 2423/10, 2423/11, 2424/1, 2424/2, 
2425/1, 2425/2, 2425/3, 2426/1, 2426/2, 2426/3, 2426/4, 2426/6, 2426/7, 
2426/8, 2426/9, 2427/1, 2427/2, 2428, 2429 katastrska občina Idrija mesto 
parcele 1013/4, 1013/6, 1013/7, 1013/8, 1013/9, 1013/10, 1013/11, 1013/12, 
1013/13, 1013/14 katastrska občina Jelični vrh. 

  
Veljaven plan OPN Občine Idrija  (karta št. 33)   Spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija 

o V grafičnem delu se popravi meja OPPN SI_12_SSe, in sicer parcelne št. 300/2-
del, 300/3-del, 300/4-del, 300/5, 300/6-del, 300/8 k.o. Spodnja Idrija se 
izvzame iz OPPN in se jih priključi k podenoti SI_11/3_SSe, ki se ureja z OLN. 
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Veljaven plan OPN Občine Idrija  (karta št. 22)   Spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija 
 
 

- Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na odpravo tehničnih napak: 
 

o V 3. členu OPN Občine Idrija se spremenijo podenote v točkah 6.1.6., 6.2.6., 
6.3.6. in 6.4.6..  

o V 7. člen se v tabelo, med območja stavbnih zemljišč P in E doda T – območja 
komunikacijske infrastrukture. 

o V 8. členu se v zadnjem stavku zapis »Uredbo o vrstah objektov«, nadomesti »s 
področnimi predpisi«. 

o V 24. členu se odpiše, da zagotovitev dovoza do javne ceste velja za vse 
novozgrajene zahtevne in manj zahtevne objekte. 

o V 57. členu se popravi podenota »LP_7/4_SK« v »LP_7/4_A«. 
o V 90. členu se spremeni naslov iz ID_1/3_IGs – Tehnični pregledi v ID_1/4_IGs – 

Tehnični pregledi. 
o Popravijo se naslovi členov 104., 121., 147. in 167.: 

 nov naslov 104. člena se iz ID_28/3_ZD popravi v ID_28/4_ZD, 
 nov naslov 121. člena se iz SI_16_ZD popravi v SI_16/1_ZD, 
 nov naslov 147. člena se iz GP_1/2_K1, GP_1/3_K1, GP_1/4_K2, 

GP_1/5_K2 – smučišče Okroglica popravi v GP_1/4_K2, GP_1/5_K2, 
GP_1/8_K1, GP_1/9_K1 - smučišče Okroglica in  

 nov naslov 167. člena se iz VP_35_A popravi v VP_3/5_A. 
o Popravi se naslov 187. člena, in sicer brišeta se podenoti ID_28/4_ZD in 

ID_28/5_Vik.  
o 203. člen se dopolni tako, da se pri prostorskem aktu Občinski lokacijski načrt 

infrastruktura – Pustota Spodnja Idrija doda nove parcele 300/2 -del, 300/3 -
del, 300/4 -del, 300/5, 300/6 -del, 300/8.  

o V grafičnem delu se doriše meja med EUP LP_2/1_SK in LP_2/2_SK. 
o V grafičnem delu se podenoti ID_47_SSe popravi pripis o načinu urejanja, in sicer 

iz OPPN v UN, na podlagi Ureditvenega načrta »Pri Likarici« Idrija, podenota 
Sanacija. 

o V grafičnem delu se pri podenoti ID_45/2_BD ukine pripis, da se ureja z UN. 
o V grafičnem delu se odpravi neusklajenosti med tekstualnim in grafičnim delom 

iz tabel v 3. členu (nove oznake enot ter podenot). 
 
Tabela 1: Preglednica sprememb po kartah 

Št. karte Karta Sprememba Sprememba 

15 C2448 iz LP_2/1_SK v LP_2/2_SK tehnična sprememba 

22 C2307 iz SI_1/1_G v SI_1/2_G tehnična sprememba 

22 C2307 iz SI_1_SSe v SI_1/1_SSe tehnična sprememba 
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22 C2307 iz ID_1/1_K1 v ID_55/1_K1 tehnična sprememba 

22 C2307 iz ID_1/1_K1 v ID_55/1_K1 tehnična sprememba 

22 C2307 iz ID_1/1_K1 v ID_55/1_K1 tehnična sprememba 

22 C2307 iz SI_5/4_CD v SI_5/4_SSe vsebinska sprememba 

22 C2307 iz OPPN v OLN vsebinska sprememba 

22 C2307 iz OLN v OPPN vsebinska sprememba 

23 C2308 iz LP_1 v LP_21 tehnična sprememba 

27 C2312 iz VP_1 v VP_3 tehnična sprememba 

32 C2317 iz LP_1 v LP_17 tehnična sprememba 

32 C2317 iz CE_1 v CE_3 tehnična sprememba 

32 C2317 Iz UN v 0 tehnična sprememba 

33 C2318 iz LP_1/3_G v ID_48_SSe vsebinska sprememba 

33 C2318 Iz OPPN v UN tehnična sprememba 

35 C2320 iz LP_1/4_K2 v LP_1/2_K2 tehnična sprememba 

35 C2320 iz LP_1/4_K2 v LP_1/2_K2 tehnična sprememba 

35 C2320 iz LP_1/4_K2 v LP_1/2_K2 tehnična sprememba 

35 C2320 iz LP_1 v LP_21 tehnična sprememba 

41 C2326 iz ZI_1 v ZI_3 tehnična sprememba 

42 C2327 iz LP_1 v LP_17 tehnična sprememba 

42 C2327 iz LP_1 v LP_17 tehnična sprememba 

44 C2329 iz GP_1/2_K1 v GP_1/8_K1 tehnična sprememba 

44 C2329 iz GP_1/3_K1 v GP_1/9_K1 tehnična sprememba 

44 C2329 iz GO_7 v GO_4 tehnična sprememba 

52 C2338 iz 0 v OPPN tehnična sprememba 

53 C2339 iz GO_7 v GO_4 tehnična sprememba 

53 C2339 iz 0 v OPPN tehnična sprememba 

53 C2339 iz 0 v OPPN tehnična sprememba 

58 C2348 iz CP_1 v CP_8 tehnična sprememba 

58 C2348 iz CP_8/1_K1 v CP_1/1_K1 tehnična sprememba 

58 C2348 iz CV_1/2_K1 v CV_1/13_K1 tehnična sprememba 

58 C2348 iz CV_3 v CV_1 tehnična sprememba 

58 C2348 iz CP_1/5_K1 v CP_10/5_K1 tehnična sprememba 
 
 
 
 


