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1. OBRAZLOŽITEV  

Občina Idrija se je v decembru 2015 odločila, da bo pristopila k spremembam in 
dopolnitvam SD OPN3 Idrija.  
Vzrok za to so težave pri razumevanju Odloka in posameznih upravnih postopkih 
pridobivanja gradbenih dovoljenj (dalje GD).  
Spremeni in dopolni se samo določene posamezne člene Odloka OPN Idrija. 
 
s tem postopkom se upošteva šest pobud oziroma zadev in sicer: 

1. razpršena gradnja - splošen popravek parc.št. 1873/2, k.o. Šebrelje 
2. urejanje centra Vojsko, posebna merila in pogoji  
3. parc.št. 948/3 k.o.Idrija mesto, posebna merila in pogoji 
4. člen 163 in 164, posebna merila in pogoji 
5. gradnja enostavnih in manj zahtevnih objektov na območju SSv in na ne-

stanovanjskih območjih 
6. definicija območij za postavitev baznih postaj (A) 

 
ker gre pri vseh teh primerih za spremembe tekstualnega dela odloka prostorsko 
izvedbenih pogojev in ne posegamo v podrobno namensko rabo in enote urejanja prostora 
(dalje PIP), se SD OPN3 obravnavajo po skrajšanem postopku skladno s 53.členom 
ZPNačrt.  
Za ta namen je bila pripravljena tudi programska naloga, ki je služila kot osnova za 
odločanje o postopku in za pripravo Sklepa o pričetku postopka SD OPN3 Idrija, ki ga je 
izdal župan občine Idrija dne 3.2.2016 pod št.3500-0037/2015.  
 
Glede na to, da ima Občina v pripravi redne spremembe in dopolnitve OPN je narava teh 
sprememb takšna, da lahko Občina s skrajšanim postopkom hitreje uresniči namero in 
doseže zastavljene cilje. 
 
Pridobljena prva mnenja nosilcev urejanja prostora: 
 
Občina Idrija je do konca aprila 2016 pridobila dve mnenji in sicer od MOP, direktorata 
za prostor z dne 19.6.2016 pod št.35032-9/2016/13-1092-17, v katerem ima ministrstvo 
pomisleke glede nadomestnih gradenj večstanovanjskih objektov na območjih SSe in 
zaradi varstvenega območja UNESCOve dediščine glede meril in pogojev za posege v 
prostor, da jih je potrebno v Odloku navesti bolj podrobno. 
 
Zavod za gozdove Slovenije, Enota Tolmin na osnutek ni imelo pripomb in je podalo 
pozitivno mnenje, saj SD OPN3 ne vplivajo na območje gozdov G. 
 
S tem so tudi izpolnjeni pogoji za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN3 in 
javne obravnave, ki bo organizirana v jun.2016. 
 

sestavil: 
        Rafael Bizjak, univ.dipl.inž.arh. 

  


