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1 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Idrija so upoštevane splošne smernice pristojnih nosilcev 
urejanja prostora. Ti iz njihove pristojnosti v postopku sodelujejo s svojimi mnenji k načrtovani 
prostorski ureditvi.  

V primeru, da se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice 
oz. mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku. 

1.1 SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, ZAPROŠENIH ZA PRVA 
MNENJA K NAČRTOVANI PROSTORSKI UREDITVI 

1.1.1 DRŽAVNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA  

Št. Nosilci urejanja prostora Št. in datum prejetega mnenja Opombe 

1 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja 

Št. 01_0_00082_17, dne 
16.1.2017 

Pozitivno 
mnenje 

2 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Direktorat za kmetijstvo  

- - 

3 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Direktorat za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo  

Št. 3401-37/2006/27, dne 
2.2.2017 

Pozitivno 
mnenje 

4 Zavod za gozdove Slovenije - - 

5 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija 
RS za okolje 

Št. 35002-1/2017-2, dne 
12.1.2017 

Niso pristojni 
za izdajo 
mnenja 

6 

Zavod RS za varstvo narave 
Št. 5-III-5/2-O-2017/KBS, dne 
27.1.2017 

CPVO ni 
potrebna, 
izdela se OP 
za OPPN 

7 Ministrstvo za kulturo 
Direktorat za kulturno dediščino  

Št. 3501-1/2017/3, dne 
24.2.2017 

CPVO ni 
potrebna 

8 Ministrstvo za infrastrukturo 
Direktorat za infrastrukturo  

Št. 350-12/2017/1-00721215, 
dne 2.2.2017 

Pozitivno 
mnenje 

9 Ministrstvo za infrastrukturo 
Direktorat za energijo 

Št. 350-2/2017-36, dne 
15.2.2017 

Območje 
Kresovega 
griča je 
pravilno 
izrisano v 
namenski 
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rabi 

10 Ministrstvo za zdravje 
Direktorat za zdravstveno varstvo 

Št. 354-71/2013-10, dne 
30.1.2017 

Št. 354-71/2013-14, dne 
14.2.2017 

Potrebna 
CPVO 

CPVO ni 
izdela se OP 
za OPPN  

1.1.2 LOKALNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

Št. Nosilci urejanja prostora Št. in datum prejetega mnenja Opombe 

11 Komunala d.o.o. Idrija 
Št. 3500-1/2017-2, dne 6.2.2017 

Pozitivno 
mnenje 

12 Občina Idrija - - 

 

2 ANALIZA PRVIH MNENJ 
 

Nosilci urejanja prostora so bili hkrati pozvani za podajo prvih mnenj in za podajo mnenja o 
verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje. Prva mnenja nosilcev urejanja prostora so bila 
pridobljena v februarju 2017. Večina nosilcev urejanja prostora je podala pozitivno mnenje brez 
zahtevanih dodatnih dopolnitev gradiva. 

Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN) je predlagal, da se tekst v zadnji povedi 201. 
člena oblikuje na sledeč način: »Za območje razširitve kamnoloma se izdela novo strokovno 
rešitev, v kateri se upošteva tehnološki, prostorski in okoljski vidik, poseben poudarek se nameni 
krajinskemu vidiku, predvsem obstoječemu robu Črnovrške planote nad dolino Belce.« 

ZRSVN v mnenju ugotavlja, da spremembe 26. člena SD OPN 4 ne bodo pomembno vplivale na 
varovana območja narave, spremembe 201. člena SD OPN 4 pa se nanašajo na kamnolom Kresov 
grič (enota urejanja prostora CP_11_LN (OPPN)), ki je bil presojan v okviru Občinskega 
prostorskega načrta občine Idrija, za katerega je bilo izdelano okoljsko poročilo (LUZ d.d. in 
Aquarius d.o.o., avgust 2008 in december 2009). V okviru okoljskega poročila je bil za navedeno 
območje podan omilitveni ukrep, da je širitev območja kamnoloma možna le na vzhod, izven 
območja krajinskega parka. 

S spremembo Odloka o KP se je spremenil varstveni režim na območju kamnoloma tako, je 
dopustno izkoriščanje mineralnih surovin na območju kamnoloma Kresov grič skladno z občinskim 
podrobnim prostorskim aktom. Ker območje občinskega podrobnega prostorskega načrta v delu, 
ki sega v zavarovano območje ni bilo presojano v okoljskem poročilu za Občinski prostorski načrt 
občine Idrija (avgust 2008 in december 2009), ZRSVN ocenjuje, da bilo na tem območju treba 
izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovano območje narave, SD OPN 4 nima natančno 
opredeljenih prostorskih ureditev znotraj enote urejanja prostora ČP_11_LN (OPPN), zato meni, da 
bi se presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja narave po 
101. členu ZON lahko izvedla v okviru priprave in sprejemanja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, ko bodo podane natančnejše prostorske ureditve. 
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Ministrstvo za kulturo je v mnenju ugotovilo, da SD OPN 4 nimajo vpliva na varstvo kulturne 
dediščine, se pa v bližini območja kamnoloma Kresov grič nahajata dva objekta kulturne 
dediščine, Zadlog - Lampetova kapelica (EŠD 13647) in Zadlog -Spominska plošča Frančišku 
Lampetu (EŠD 24289), kar bo treba upoštevati pri načrtovanju v okviru občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. Skladno z navedenim za SD OPN 4 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na 
kulturno dediščino. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v mnenju s področja gozdarstva navedlo, da 
so v osnutku SD OPN 4 smernice ustrezno upoštevane, vplivi izvedbe plana na gozd pa 
sprejemljivi. 

Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje, v katerem je navedeno, da imajo lahko prostorske 
ureditve na območju kamnoloma Kresov grič pomembne vplive na varovanje zdravja ljudi. Ker se 
bodo ti vplivi podrobneje obravnavali v okviru občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
kamnolom Kresov grič, zato meni, da za SD OPN 4 celovite presoje vplivov na okolje ni treba 
izvesti. 

Vsa prva mnenja nosilcev urejanja prostora so bila z Vlogo za odločitev o potrebnosti izdelave 
CPVO posredovana Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, da poda 
odločitev o potrebnosti izdelave CPVO za SD OPN 4. Ministrstvo je po pregledu prejetega gradiva 
in mnenj, na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnosti plana, 
značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da: 

- SD OPN 4 predstavlja osnovo za posege v okolje ter vključuje dejavnosti, ki imajo lahko 
pomemben vpliv na varovana območja narave in zdravje ljudi, vendar gre za majhno 
območje posega, dejavnosti na njem pa niso dovolj natančno opredeljene; 

- v SD OPN 4 načrtovane širitve dejavnosti ne bodo vplivale na kulturno dediščino, naravne 
vrednote, biotsko raznovrstnost in gozd ter ne zajemajo kmetijskih zemljišč, 

- za SD OPN 4 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, prostorske ureditve v okviru 
območja enote urejanja prostora ČPJMJ.N (OPPN), ki se nanašajo na kamnolom Kresov 
grič pa bodo predmet ugotovitvenega postopka o obveznosti izvedbe celovite presoje 
vplivov na okolje v okviru priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. 

Ministrstvo je skladno z navedenim ugotovilo, da v postopku sprejemanja SD OPN 4 celovite 
presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. 

 


