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1 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV  

1.1 UVOD 
Pobudo za spremembo in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija  (Uradni 
list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14; v nadaljnjem besedilu: OPN) podaja Občina Idrija. Razlog za 
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.  
Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Idrija (v nadaljnjem besedilu: SD OPN4) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70, dne 11. 11. 
2016. 

1.2 POTEK PRIPRAVE PROSTORSKEGA AKTA 
 
SD OPN4 se nanašajo na tekstualni del odloka in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, 
zato priprava sprememb in dopolnitev OPN teče po skrajšanem postopku. 
S Sklepom o začetku priprave SD OPN4 je župan občine Idrija določil način priprave sprememb in 
dopolnitev OPN po fazah v skladu s 46. do 53. členom ZPNačrt. 
 

Faze za pripravo SD OPN4 Občine Idrija: 

- Izdelava osnutka SD OPN4; 
- Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora; 
- Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN4; 
- Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN4; 
- Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave; 
- Objava stališč do pripomb, 
- Oblikovanje predloga SD OPN4; 
- Pridobitev drugih mnenj od nosilcev urejanja prostora; 
- Priprava usklajenega predloga SD OPN4; 
- Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu; 
- Objava odloka v Uradnem listu. 

 
Osnutek SD OPN4 Občine Idrija je bil izdelan ter posredovan spodaj navedenim nosilcem urejanja 
prostora v pridobitev prvih mnenj v novembru 2016: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve) 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana (za področje kmetijstva) 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva) 

4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana  (za področje gozdarstva, lovstva in 
ribištva) 

5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za 
področje rabe in upravljanja z vodami) 

6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave) 
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7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za 
področje varstva kulturne dediščine) 

8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 
(za področje cestnega prometa) 

9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za 
področje rudarstva) 

10. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 
(za področje zdravstvenega varstva) 

11. Komunala d.o.o. Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija 
12. Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. 

 
Zaradi narave sprememb in dopolnitev niso bile izdelane nove strokovne podlage, pač pa so strokovne 
rešitve za SD OPN4 pripravljene na podlagi:  

 Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),  
 Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-

ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US), 
 Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 

določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list 
RS, št. 99/07), 

 Pravilnika o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08), 
 strateškega dela Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 

38/11, 107/13, 53/14),  
 splošnih smernic nosilcev urejanja prostora. 

1.3 PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN 
 
SD OPN4 se nanašajo na tekstualni del OPN (odlok), in sicer na skupne prostorske izvedbene 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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2 OBSEG IN VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN 
 
SD OPN4 se nanaša na spremembe in dopolnitve 26. in 201. člen odloka OPN.  
 
V fazi prvih mnenj je za tekstualni del pripravljen Odlok o četrtih spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija, odlok z vidnimi spremembami in čistopis odloka, kjer 
je izhodišče neuradno prečiščeno besedilo odloka OPN Idrija. 
 
Podrobno so spremembe opisane v spodnji preglednici: 
 
Preglednica 1: Preglednica sprememb in dopolnitev tekstualnega dela OPN 

Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN Idrija 

Člen                                    Opis spremembe 
26. člen 
(gradnja, urejanje in 
dimenzioniranje površin za 
mirujoči promet) 

Črta se tretji odstavek, ki določa da morajo parkirišča, namenjena 
javni rabi, imeti na 4 parkirna mesta vsaj 1 visokodebelno drevo, 
višine najmanj 3 metre, razen tam, kjer so parkirišča na strehi 
objekta. Vsi naslednji členi se preštevilčijo četrti odstavek postane 
tretji, peti odstavek postane četrti, šesti odstavek postane peti, 
sedmi odstavek in tako dalje. V nadaljnjem tekstu so navedeni 
odstavki člena sprememb in dopolnitev.  
V četrtem odstavku se v zadnjem stavku črta besedilo »gospodarske 
infrastrukture«. 
V šestem odstavku se pri posameznih namembnostih in dejavnostih 
spremeni minimalno število parkirnih mest, ki jih je treba upoštevati 
pri izračunu parkirnih mest. 
V sedmem odstavku se spremeni določbo tako, da je sedaj pri vseh 
objektih v javni rabi iz šestega odstavka tega člena in pri 
večstanovanjskih objektih treba na parceli zagotoviti parkirna mesta 
za kolesa. Parkirna mesta naj bodo v čim večji meri zaščitena pred 
vremenskimi vplivi. 
Doda se nov deveti odstavek, ki določa da so v Idriji in Spodnji Idriji 
ter v območjih naselbinske dediščine, kjer gre za vaško jedro pri 
novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti 
stavb za družbene dejavnosti, ki jim ni mogoče zagotoviti določb iz 
šestega odstavka tega člena dopustna odstopanja tudi na podlagi 
mobilnostnega načrta iz desetega odstavka tega člena. 
Doda se nov deseti odstavek z opredelitvijo mobilnostnega načrta 
območja, v katerem se določi število uporabnikov posameznih 
prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v 
določenem območju z namenom izboljšati delež uporabe 
nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti 
potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Mobilnostni načrt se 
izdela za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zaključeno 
celoto. Mobilnostni načrt na podlagi mnenja za promet pristojne 
občinske uprave potrdi organ Občine Idrija, pristojen za promet. 
Zadnji odstavek se preštevilči in postane enajsti odstavek. 
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201. člen 
(CP_11_LN (OPPN) – 
kamnolom Kresov grič) 

V izvedbenem delu OPN Idrija so v 201. členu (ČP_11_LN (OPPN) – 
kamnolom Kresov grič) podane usmeritve za pripravo OPPN: 
»Za celovito urejanje območja se izdela OPPN. Za območje 
obstoječega kamnoloma se strokovno rešitev povzame iz obstoječih 
pravic in rudarskega projekta, na podlagi katerega se že izvaja 
izkoriščanje in predvideva sanacijo. Za območje razširitve 
kamnoloma se izdela novo strokovno rešitev, v kateri se upošteva 
tehnološki, prostorski in okoljski vidik. Širitev kamnoloma je 
dopustna le ob sprotni sanaciji že izkoriščenih površin in le izven 
območja krajinskega parka Zgornja Idrijca. Sanacijo  se izvede z 
avtohtono vegetacijo, katere vrstna sestava ustreza habitatnemu 
tipu HT 91KO.« 
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
krajinskem parku Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 52/16) je 
izkoriščanje rudnin v okviru kamnoloma Kresov grič možna tudi v 
območju KP Zgornja Idrijca skladno z OPPN. Na podlagi te 
spremembe se črtata zadnja dva stavka v 201. členu. 201. člen se 
sedaj glasi: 
»Za celovito urejanje območja se izdela OPPN. Za območje 
obstoječega kamnoloma se strokovno rešitev povzame iz obstoječih 
pravic in rudarskega projekta, na podlagi katerega se že izvaja 
izkoriščanje in predvideva sanacijo. Za območje razširitve 
kamnoloma se izdela novo strokovno rešitev, v kateri se upošteva 
tehnološki, prostorski in okoljski vidik.« 
 

 
 


