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Prvo mnenje s podrodja razvqa poselitve k osnutku sprememb in
dopolnitev Obdinskega prostorskega nadrta Obdine ldrija 51.7 (SD OPN 7)
VaS dopis 5t. SD06_OPN lD 03/2018 z dne 11 . 1 .2018

Na podlagi drugega odstavka 47. a dlena v povezavi s tretjim odstavkom 11. a clena Zakona o
prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS,5t. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 -
ZUPUDPP, 43111 - ZKZ-C, 57112, 57t12 - ZUpUDpp-A,76t14 - Odt. US, 14l15 ZUUJFO in
6112017-ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: ZPNacrt) izdaja Ministrstvo za okolje in prostor
naslednje

PRVO MNENJE S PODROdJA RAZVOJA POSELITVE
K OSNUTKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBEINSKEGA PROSTORSKEGA NAERTA

oBerNE TDRIJA st. z (sD oPN z)

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je preverilo,
kako so bile v osnutku SD OPN 7 upoStevane sploSne smernice s podrocja raanola poselifue in
predpisi, vezani na podrocje razvoja poselitue in ugotovilo:
- da se spremembe navedenega prostorskega akta ne nanaSajo na omreZje naselij z vlogo in

funkcijo posameznih naselij, na raanoj naselij in razprSene poselifue, na ohranjanja
prepoznavnih znadilnosti prostora, na razmestitev dejavnosti v prostoru in na obmocja
namenske rabe prostora,

- da predlagane spremembe navedenega prostorskega akta niso v nasprotju s strateSkim
delom OPN ldrija 5t. 7.

OBRAZLOZITEV:

1. Vloga obdine
Obdina ldrija je po poobla5dencu podjetju LOCUS d.o.o. v dopisu SD06_OPN_lD_0312018 z
dne 11 .1.2018 podala vlogo za prvo mnenje s podrodja raanqa poselitue k osnutku SD OPN 7.
Obcina ldrija je predloZeno gradivo poimenovala: "Seste spremembe in dopolnitue obdinskega
prostorskega nadrta obdine ldrija". Osnutek SD OPN 7 je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o.,
Prvomajska 118d, Solkan, 5t. projekta 8035, december 2017. Prvo mnenje je podano na
podlagi gradiva, objavljenega na spletnem streZniku ministrstua dne 19. 12.2017.

SD OPN 7 se nanaSajo samo na prostorske izvedbene pogoje - sprememba tekstualnega dela
OPN - zmanjSanje faktorja deleZa zelenih povrSin za enoto urejanja prostora lD_1/3_lGs.



Predlagane spremembe ne predstavljajo sprememb strate5kih oziroma temeljnih usmeritev
veljavnega OPN, prav tako ne sprememb grafidnih prikazov strateSkega in izvedbenega dela
OPN.

2. Ugotovitve ministrstva
Obdina ldrija v postopku SD OPN 7 ni zaprosila za posebne smernice k nadrtovanju
posameznih prostorskih ureditev, za kar je imela moZnost na podlagi tretjega odstavka 47.

dlena ZPNadrt. Ministrstuo je na podlagi drugega odstavka 47. a dlena ter v povezavi s tretjim
odstavkom 11. a clena ZPNadrt preverilo, kako so bile upoStevane usmeritve iz sploSnih
smernic s podrocja rantoja poselitve 5t. 35001-141201311 z datumom 29.1.2013 (v
nadaljevanju:splo5ne smernice), ki so dostopne na spletni strani ministrstva.

2.1. Preveritev upoitevania sploinih smernic
Po dolocbah 6., 8. 9. 10 in 11. dlena Pravilnika o vsebini, obliki in naiinu priprave obdinskega
prostorskega nadrta ter pogojih za doloditev obmodij sanacij razpriene gradnje in obmoiij za

razvoj in Siritev naselij(Uradni list RS 5t. 99/2007 - v nadaljevanju: Pravilnik o OPN)je vsebina,
ki se nana5a na omreZje naselijzvlogo in funkcijo posameznih naselij, na razvojnaselij (notranji

raanol, prenova in 5iritev), na doloditev okvirnih obmodij razprSene poselitve, na ohranjanje
prepoznavnih znadilnosti prostora in na razmestitev dejavnosti v prostoru, sestavina strateSkega
dela OPN. Ker se SD OPN 7 glede na Sklep o zadetku priprave Sestih sprememb in dopolnitev
obiinskega prostorskega na6fta Obiine ldrija (Uradni list RS, 3t. 5712017\ nanaSajo samo na

vsebine izvedbenega dela OPN, je ministrstuo preverilo le, ali te spremembe morebiti vplivajo
na prej navedene vsebine. Ugotovilo je, da predlagane spremembe ne posegajo v strateSki del

OPN ldrija, oziroma z njim niso v nasprotju. Ministrstuo je nadalje ugotovilo, da s SD OPN 7
niso predvidene spremembe obmodij namenske rabe prostora, ki je sestavina izvedbenega dela
OPN.

3. Zakljudek
Glede na navedene ugotovitve o upo5tevanju splo5nih smernic je prvo mnenje s podrocja

rantoja poselitue k osnutku SD OPN 7 pozitivno.
Ministrstuo obcino poziva, da pri pripravi dopolnjenega osnutka in nato predloga SD OPN 7

upo5teva to in druga mnenja nosilcev urejanja prostora oziroma veljavno zakonodajo ter
vsebino osnutka ponovno preveri in odpravi vse navedene ter morebitne druge pomanjkljivosti,

ki nimajo podlage v veljavnih predpisih ali so v nasprotju z njimi in na katere ni bilo posebej

opozorjeno.
V skladu z dolodili tretjega odstavka 11.a dlena ZPNadrt se vsebina tega mnenja navezuje na

postopek izdaje mnenja ministrstva, pristojnega za prostor, kot nosilca urejanja prostora s
podrocja razvoja poselitve. Do postopka sprejema prostorskega akta, ki ga vodi obdina, se

ministrstuo v tem mnenju ne opredeljuje. Obdina, ki je pripravljalec prostorskega akta, je

odgovorna za njegovo pripravo in sprejem ter v tem okviru tudi za njegovo zakonitost tako z
vidika postopka priprave in sprejema kot vsebine. Prav tako se v tem mnenju ministrsfuo ni

opredeljevalo in iarajalo nadzora nad veljavnim OPN in njegovimi veljavnimi spremembami in

dopolnitvami, temved se je opredelilo le do SD OPN 7, kot so bile predstavljene v gradivu,

objavljenem na streZniku.
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Poslati priporodeno s povratnico:
- Obdina ldrija, Mestni trg 1. 5280 ldrija,

OOCUS d.o.o., PE Nova Gorica, Prvomajska 118d, Solkan.


