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B. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ČETRTIH 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN IDRIJA 
Osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Idrija je Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 
107/13, 53/14 (v nadaljevanju: OPN). 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 16. in 39. 
člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – 
UPB, 107/13) je župan Občine Idrija sprejel Sklep o 
začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta Občine Idrija po 
skrajšanem postopku. 
Spremembe in dopolnitve OPN Idrija se nanašajo samo 
na tekstualni del OPN in ne posegajo v določanje 
namenske rabe prostora, zato se postopek sprememb in 
dopolnitev OPN izvede po skrajšanem postopku priprave 
prostorskega akta. 
Občina je osnutek sprememb in dopolnitev OPN Idrija 
posredovala nosilcem urejanja prostora v pridobitev prvih 
mnenj januarja 2017. Nosilci urejanja prostora so prva 
mnenja podali do konca februarja 2017. Pridobljena je bila 
tudi odločba Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-
22/2017/6, z dne 8. 3. 2017, da izvedba postopka celovite 
presoje vplivov na okolje ni potrebna. 
Javna razgrnitev je namenjena sodelovanju javnosti v 
postopku prostorskega načrtovanja ter zbiranju pripomb in 
predlogov k spremembam in dopolnitvam prostorskega 
načrta. 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka četrtih 
sprememb in dopolnitev OPN Idrija bo potekala od 
ponedeljka, 27. 3. 2017 do vključno torka, 11. 4. 2017. 
Dopolnjen osnutek OPN bo v tem času na vpogled v 
sejni sobi Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija in na 
spletni strani Občine Idrija. 
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna 
obravnava, ki bo v torek, 4..4. 2017 ob 17. uri v sejni 
sobi Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija. 
Pripombe in predloge je možno podati do vključno 11. 4. 
2017 in sicer pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v 
Knjigo pripomb in predlogov ali s posredovanjem po pošti 
na naslov Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali na 
elektronski naslov: obcina.idrija@idrija.si. Obravnavane 
bodo le tiste pripombe, ki bodo avtorizirane. 
Po zaključku javne razgrnitve se občina do pripomb in 
predlogov pisno opredeli, nato izdelovalec v skladu s 
stališči pripravi predlog četrtih sprememb in dopolnitev 
OPN Idrija. 
Občina nosilcem urejanja prostora posreduje vlogo za 
pridobitev drugih mnenj o predlogu četrtih sprememb in 
dopolnitev OPN Idrija. Mnenja podajo pristojni nosilci 
urejanja prostora, ki so predhodno tudi podali prva 
mnenja. Na podlagi drugih mnenj ter opredelitve Sektorja 
za strateško presojo vplivov na okolje o tem ali so 
spremembe in dopolnitve OPN Idrija okoljsko sprejemljive, 

občina uskladi predlog OPN in ga pošlje v sprejem 
Občinskemu svetu. Odlok stopi v veljavo petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

C. OPIS ČETRTIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN 
IDRIJA 
Razlog za četrte spremembe in dopolnitve OPN je, da 
izkoriščanje rudnin na območju peskokopa Kresov grič v 
skladu z 201. členom ni dopustno znotraj KP Zgornja Idrijca. 
Z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi krajinskega 
parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 52/16) so nastali 
pravni pogoji za poseganje v KP Zgornja Idrijca znotraj 
enote urejanja prostora ČP_11_LN in za spremembo dela 
201. člena OPN. Spremembe in dopolnitve OPN se 
nanašajo tudi na spremembe in dopolnitve določil 26. člena 
v zvezi z urejanjem površin za mirujoči promet v skladu z 
novimi dejstvi.  
Četrte spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na 
tekstualni del OPN (odlok), in sicer na skupne prostorske 
izvedene pogoje v zvezi z urejanjem površin mirujočega 
prometa (26. člen) in na usmeritve za pripravo OPPN 
kamnolom Kresov grič (201. člen). 
V 26. členu se črta določilo v zvezi z zasaditvami parkirišč z 
visokodebelnimi drevesi, korigira minimalno število parkirnih 
mest za izračun parkirnih mest pri nekaterih dejavnostih ter 
doda določilo v zvezi z določanjem parkirnih mest za 
invalide, v zvezi z odstopanji pri urejanju parkirnih površin 
za stavbe namenjene za družbene dejavnosti v Idriji in 
Spodnji Idriji na podlagi mobilnostnega načrta in določilo z 
obrazložitvijo mobilnostnega načrta.  
V 201. členu se črta usmeritve, ki se nanašajo na širitev 
kamnoloma le izven območja KP Zgornja Idrijca in izvedbo 
sanacije. 
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