
 

 

A . POSTOPEK SPREJEMA OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) 

 

 

 

 

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN 

▼ 

PRIPRAVA OSNUTKA OPPN 

▼ 

PRIDOBIVANJE SMERNIC NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA, ODLOČITEV GLEDE POTREBNOSTI 

CPVO 

▼ 

PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN IN 
OKOLJSKEGA POROČILA 

▼ 

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA OPPN IN OKOLJSKEGA POROČILA, 

JAVNA OBRAVNAVA 

▼ 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z 
JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA OPPN 

▼ 

IZDELAVA PREDLOGA OPPN 

▼ 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA IN MNENJA O SPREJEMLJIVOSTI 

VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE 

▼ 

SPREJEM USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN NA 
OBČINSKEM SVETU, 1. IN 2. DRUGO BRANJE 

▼ 

URADNA OBJAVA ODLOKA OPPN 

 
 

 
B. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV 
 
Območje obdelave 

Območje OPPN obsega površino EUP ČP_11_LN, ki je določena z OPN 
občine Idrija. Območje obdelave zavzema parcele št.: 709/4-del, 710/1-
del, 710/4, 711/1-del in 1821-del, vse k.o. Zadlog (2366)  

Programska izhodišča 

Investitor DOLOMIT, JANKO KOSMAČ s.p. namerava skladno z 
namensko rabo, ki jo predvideva OPN Občine Idrija, širiti pridobivalni 
prostor kamnoloma Kresov grič. Izkoriščanje mineralne surovine na tej 
lokaciji bo nadaljeval v približno enakem obsegu kot do sedaj, kolikor 
dopušča dopolnilna dejavnost na kmetiji. Investitor predvideva 
minimalno povečanje letnega izkopa do povprečja 13.500m3 mineralne 
surovine, maksimalno pa do 15.000m3 na leto. Navedeni povprečni letni 
izkop predstavlja letno storitev kamnoloma. Za izvedbo širitve 
pridobivalnega prostora je potrebnih 29.581,27 m2 zemljišč. Na območju 
je predvideno površinsko izkoriščanje mineralne surovine v etažah in 
sanacija površin po končanem  pridobivanju. 
 

Infrastruktura 

Vodovod: Na območju se ne nahaja vodovod, izgradnja vodovoda in 
priključevanje nanj nista predvidena. Potrebna sanitarna in tehnološka 
voda se bo zagotavljala z mobilnimi cisternami za vodo 
Elektrika: Električna energija praviloma ne bo potrebna. Pogonski 
agregati postrojev za bogatenje mineralne surovine, se bodo kot do 
sedaj poganjali z dizel hidravličnimi agregati, variantno pa z 
elektromotorji, ki se bodo napajali z dizel generatorjem.  
Komprimirani zrak: Za potrebe vrtanja vrtin za razstreljevanje, bo 
potrebna energija stisnjenega zraka, ki se bo pridobivala iz mobilnih 
kompresorjev izvajalca vrtalnih del. 
Telekomunikacije: Na območju ni telekomunikacijskega omrežja, 
priključevanje nanj ni predvideno. 
Kanalizacija: Na območju ni kanalizacijskega omrežja, izgradnja 
kanalizacijskega omrežja in priključevanje nanj nista predvidena. 
Predvidene so mobilne sanitarne enote na praznjenje. Meteorne vode 
z manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko standardiziranih 
lovilcev olj (SIST EN 858-2).  
Odpadki: Na območju OPPN je predvideno ločeno zbiranje komunalnih 
odpadov ter odvoz v pristojen regijski center za ravnanje z odpadki. 
Ostale odpadke se zbira in manipulira skladno s področnimi predpisi. 
Dostop: Dostop je omogočen preko ceste Zadlog–Tominc, šifra odseka 
630331, ki pelje v Zadlog. Zaradi širitve kamnoloma ni predvideno 
povečanje obremenitve na regionalnih cestah. 

 

Kulturna  dediščina 

V SZ vogalu parcele št. 738, k.o. Zadlog se nahaja objekt kulturne 
dediščine, ki je v registru dediščine evidentiran s številko 13847 - 
Lampetova kapelica.  

Ohranjanje narave, varovanje okolja in naravnih virov 

Kamnolom Kresov grič se nahaja: 
• na robu Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki je zaščiten z Odlokom o 
razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 
37/95, 36/14), 
• na območju Nature 2000, Trnovski gozd – Nanos (SAC – SI3000255), 
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 35/13, 39/13-
Odl.US, 3/14, 21/16), 
 
 
 
 

 
• znotraj ekološko pomembnih območij Trnovski gozd – Nanos (ID: 
51300) in osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (id: 
80000), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 
48/04, 33/13 in 99/13), 
• znotraj naravne vrednote 3350 Zadlog -  Kraško polje v Zadlogu (id: 
3350), 
• v lovišču Javornik na robu intenzivnih kmetijskih površin in gozda nad 
dolino Bele,  
• znotraj 3. vodovarstvene cone z blagim vodovarstvenim režimom 
predloga za zaščito vodnih virov Trnovsko Banjške planote, ki še ni 
podprt z odlokom. 
 
Za potrebe OPPN se je izdelalo okoljsko poročilo št. 329/18, ki ga je 
junija 2018 izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., iz katerega izhajajo 
omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov izvedbe OPPN na okolje. 
Omilitveni ukrepi so smiselno vključeni v dopolnjen osnutek OPPN, ki 
je javno razgrnjen. K okoljskemu poročilu in dopolnjenemu osnutku 
OPPN je pridobljeno Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in 
sprejemljivosti vplivov plana na okolje, št. 35409/313/2017/19, z dne 
24.7.2018. 
 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

Območje se glede plazovitosti nahaja v območju običajnih zaščitnih 
ukrepov in nima visoke podtalnice ali drugih nevarnih lastnosti, zato 
posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami niso 
potrebni. Za potrebe intervencijskih vozil bodo zagotovljene dovozne 
poti in dostopi v območju kamnoloma. 
 
 
C . NAMEN JAVNE RAZGRNITVE 
 
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta je seznanitev 
javnosti s predlaganimi ureditvami in poziv k sodelovanju s 
konstruktivnimi pripombami. 
 
Prostorski akt bo javno razgrnjen: 
v času od ponedeljka, 27.8. 2018 do vključno torka 25. 9. 2018, 
v sejni sobi Občine Idrija. 
  
Pojasnila v zvezi z razgrnjenim občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom lahko zainteresirani dobijo med javno razgrnitvijo v času 
uradnih ur na Občini Idrija. 
 
Javna obravnava navedenega načrta bo  
V prostorih KS Črni Vrh,  
Črni Vrh 84, 5274 Črni vrh nad Idrijo,  
V sredo, 12. 9. 2018, s pričetkom ob 17. uri. 
 
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo mnenja in 
pripombe na dopolnjen osnutek OPPN in okoljsko poročilo za OPPN v 
pisni obliki: 

 osebno pri svetovalcih za urejanje prostora in varstvo okolja 
na Občini Idrija, 

 v sejni sobi Občine Idrija na priloženih vpisnih listih, 
 na elektronski naslov obcina.idrija@idrija.si ali 
 po pošti na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija. 

  
Obravnavana bodo le pisna, podpisana in s polnim naslovom 
opremljena mnenja in pripombe. Rok za dajanje pripomb in predlogov 
poteče s potekom javne razgrnitve.  
 
 
 

 
 
Pripravljavec: 

 
OBČINA IDRIJA 

 Mestni trg 1 
5280 Idrija 

  

  
Investitor DOLOMIT, Janko Kosmač s.p.  

Zadlog 27  
5274 Črni vrh nad Idrijo 

 

 
Izdelovalec: 
 

 

UMARH d.o.o. 
Ul. 5. prekomorske 7 
2250 Ptuj 

 
 
 
 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 
ZA ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA PROSTORA 

KAMNOLOMA KRESOV GRIČ 
 
 
 
 

JAVNA RAZGRNITEV 
 

POVZETEK ZA JAVNOST 
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