
 

Štev. zadeve: 3500-0037/2015- 
Datum: 22.06.2016 
 
  
 
 
Zadeva: Zapisnik javne obravnave sdOPN3 po skrajšanem postopku 
 
 
Kraj: Sejna soba Občine Idrija 
Datum in ura: 21.06.2016 ob 17. uri 

Prisotni: Janja Hadalin in Bojan Režun (Občina Idrija), Rafael Bizjak (Geomatika, prostor 
in arhitektura, Rafael Bizjak, s.p.), 5 predstavnikov zainteresirane javnosti (priloga – lista 
prisotnosti) 
 
 
V uvodnem pozdravu je Janja Hadalin  predstavila postopek izdelave Občinskega 
prostorskega načrta po skrajšanem postopku (v nadaljevanju sdOPN3), ki poteka v 
skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).  
 
Po uvodnem pozdravu je pripravljavec prostorskega akta rafael Bizjak podal podrobne 
razlage k vsebini sdOPN3. 
 
Že med predstavitvijo so k posameznim točkam sledila vprašanja in pripombe javnosti. 
 
G. Branko Lapajne, predsednik KS Vojsko je obrazložil pobudo KS Vojsko. 
G. Rafael Bizjak je v svojih rešitvah predlagal posebne prostorsko izvedbene pogoje za 
urejanje centra vasi Vojsko in ne spremembo podrobnejše namenske rabe (slednja 
rešitev bi se morala reševati v okviru rednega postopka). 
 
G. Dejan Sejfič je imel pripombo na 12. člen, ki ne dopušča gradnjo garaž na območju 
večstanovanjskih stavb. Dikcija je po njegovem mnenju sporna in diskriminatorna, saj 
omejuje rabo lastninske pravice. 
 
G. Rafael Bizjak je opozoril, da v 60. členu, ki govori o dopustnih posegih na območju 
večstanovanjskih stavb, že pred spremembo OPN v letu 2013 ni bilo dopustno postavljati 
pomožnih objektov, se pa garaže predvidoma zagotavljajo pod ali v okviru stavb. Glede 
na dejstvo, da je stranka že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter da že teče 
pritožbeni postopek na odločitev UE Idrija o ne-izdaji gradbenega dovoljenja za 
neskladen objekt, je potrebno počakati na odločitev drugostopenjskega organa. 
Nikakor ni primerno, niti strokovno utemeljeno graditi pomožne objekte v mestnem 
tkivu vsepovprek, sploh pa ne brez pogojev. 
 
G. Slavjo Pavrič je izrazil obžalovanje, ker postopek teče toliko let.  
 
Ga. Alenka Brus je vprašala po rokovniku postopka. 
 
G. Rafael Bizjak in Janja Hadalin sta odgovorila, da poteka javna razgrnitev sdOPN3 do 
konca junija. Potem bo gradivo na podlagi stališč do pisnih pripomb ustrezno dopolnjeno 
ter poslano v 2. mnenja nosilcem urejanja prostora. Sledi še obravnava na občinskem 
svetu Občine Idrija. Prva naslednja seja se pričakuje v septembru. 
 



 

Javna obravnava se je zaključila ob 17.55 uri. 
 
 
Zapisala: 
 
Janja Hadalin 
Svetovalka za urejanje prostora in varstvo okolja 
 
 
 
Poslati: udeležencem javne obravnave (iz liste prisotnosti)  
Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva 


