
 1 

OBČINA  ŠKOFJA  LOKA 

Oddelek za okolje in prostor  

Mestni trg 15 , 4220 Škofja Loka   Tel. : 04/51-12-300  Fax: 04/ 51-12-318 

 
Številka: 3503-001/2008 
Datum: 03.12.2013  

 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
 
 
ZADEVA:  Občinski prostorski načrt Občine Škofja Loka - 2. obravnava    
 
 
Predlagatelj: mag. Miha Ješe, župan 
 
 
I. UVOD 
 
Občinskemu svetu posredujemo v 2. obravnavo usklajen predlog Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (v nadaljevanju OPN), ki predstavlja temeljni 
prostorski akt občine. 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 z nadaljnjimi 
spremembami) v 52. členu določa, da Občina na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora 
uskladi predlog OPN in ga pošlje v sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme OPN z 
odlokom in ga objavi v uradnem glasilu in na svojih spletnih straneh.  
 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
 
V občini Škofja Loka je od leta 2004 dalje v veljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 
2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki 
določa namensko rabo zemljišč. Merila in pogoje za gradnjo in druge posege v prostor 
opredeljujeta Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka (Uradni list RS, 
št. 70/05, popr. 103/05, 109/07, popr. 102/10, 49/11, 46/12) in Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za podeželje občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05, popr. 103/05, 
121/05 in 17/06, 109/07, popr. 102/10 – razveljavitev 55/12, 46/12). 
 
V decembru 2002 je bil sprejet Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 
110/02), ki je občinam predpisal pripravo novih prostorskih dokumentov, zato je Občina 
Škofja Loka (po sprejetju veljavnega prostorskega plana) pričela postopek njihove priprave - 
strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine Škofja Loka (v 
nadaljevanju SPRO in PRO). SPRO z urbanističnima zasnovama Škofje Loke in Reteč je bila 
obravnavana in sprejeta v 1. obravnavi na seji Občinskega sveta dne 5. aprila 2007 in tudi 
javno razgrnjena v aprilu in maju 2007. PRO ni bil javno razgrnjen. 
 
Aprila 2007 je v veljavo stopil nov Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju 
ZPNačrt), Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-
ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, ki je na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1322
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novo uredil področje urejanja prostora in zopet predpisal nove prostorske dokumente. 
Skladno z novo zakonodajo je Občina Škofja Loka v letu 2008 ustavila postopek sprejemanja 
SPRO in PRO in postopka združila v pripravo OPN, kot je bil tudi predlog takratnega 
Ministrstva za okolje in prostor. Objavila je Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljnjega poteka 
postopkov pri pripravi strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine, združitev Strategije 
prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine v enotni dokument, ter pričetek 
postopka za pripravo Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 13/08 z dne 
5.2.2008).  
 
Pravna podlaga in postopek priprave 
 
Pravno podlago za izdelavo OPN predstavljata veljavna prostorska in okoljska zakonodaja s 
podzakonskimi predpisi in drugi področni predpisi, ki so navedeni v obrazložitvi in utemeljitvi 
prostorskega akta kot obvezni prilogi OPN. 
 
Postopek priprave OPN  
Postopek priprave OPN je opisan v obrazložitvi in utemeljitvi prostorskega akta, ki je 
obvezna priloga OPN. 
 
Dosedanji postopek sprejemanja OPN na sejah Občinskega sveta Občine Škofja Loka 
Občinski svet Občine Škofja Loka v prejšnji sestavi je na svoji 29. redni seji dne 1. julija 2010 
sprejel dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka v 1. 
obravnavi. Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

1. Sprejme se dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Škofja 
Loka v 1. obravnavi.   

2. Po potrditvi okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor se opravi 
javna razgrnitev in obravnava načrta. 

3. Pripombe, podane na seji, se štejejo za pripombe z javne razgrnitve in obravnave. 
 
Ko je bilo okoljsko poročilo potrjeno, se je pričela javna razgrnitev in obravnava načrta. 
Občinska uprava je v času javne razgrnitve (v januarju 2011) Občinskemu svetu v novi 
sestavi posredovala v informacijo gradivo, ki je bilo pripravljeno za 1. obravnavo na seji 
Občinskega sveta v predhodni sestavi. Hkrati je organizirala tudi predstavitev gradiva, ki je 
potekala 13. januarja 2011. Na 3. redni seji, 20. januarja 2011 je bilo pod točko Razno 
možno podati pripombe na dopolnjeni osnutek za javno razgrnitev OPN. Sprejetega sklepa v 
zvezi z OPN ni bilo. Predlagan je bil sklep o podaljšanju roka javne razgrnitve, vendar ni bil 
sprejet. Vse pripombe, podane na predstavitvi gradiva in na seji, so bile obravnavane v 
sklopu obravnave pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave OPN. 
 
Nadalje se je Občinski svet na 12. redni seji dne 16. februarja 2012 seznanil s predlogom 
OPN za pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Takšen sklep je bil tudi 
sprejet. 
 
Po zadnji seznanitvi Občinskega sveta s postopkom in vsebino OPN je bil OPN v mesecu 
aprilu 2012 posredovan v pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora. Ta faza priprave OPN 
je trajala vse do novembra 2013, ko sta bili pridobljeni še zadnji dve mnenji nosilcev urejanja 
prostora, to je mnenje Ministrstva za infrastrukturo in prostor za področje razvoja poselitve in 
mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje za področje varovanja kmetijskih zemljišč. 
Navedeno mnenje za področje varovanja kmetijskih zemljišč je bilo podlaga, da je Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje lahko odločilo v postopku CPVO in izdalo odločbo. Predlog OPN je 
Občina usklajevala že sproti ob usklajevanju s posameznimi nosilci in pridobivanju mnenj, 
usklajen predlog pa je bil izdelan tudi že za potrebe izdaje mnenja Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor za področje razvoja poselitve. To gradivo je sedaj posredovano 
Občinskemu svetu v sprejem. Odlok je bil lektoriran.      
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Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in pridobivanje njihovih mnenj ter postopek 
usklajevanja sta opisana v obrazložitvi in utemeljitvi prostorskega akta, ki je obvezna priloga 
OPN. V tej obrazložitvi so tudi pojasnjene vse spremembe OPN, do katerih je prišlo v fazi 
pridobivanja mnenj, glede na dokument, ki je bil javno razgrnjen. Izsek iz obrazložitve, ki se 
nanaša na pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora, je priloga gradivu. 
  
Opozoriti velja, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 74/11, 
89/13) posebej določa postopek za sprejem prostorskih aktov, in sicer v 101. členu, ki pravi: 

1. Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen 
postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme 
svet z odlokom v najmanj dveh obravnavah. Pri tem svet opravi prvo obravnavo pred 
ali sočasno z javno razgrnitvijo. 

V konkretnem primeru gre za drugo obravnavo prostorskega akta, ki se pripravlja skladno z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju, prva obravnava je bila izvedena pred javno razgrnitvijo.  

2. Če je k predlogu odloka sprejet amandma, ki spreminja prostorsko ureditev, ki je bila 
razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni sprejet in se postopek o 
odloku konča.  

3. Postopek sprejemanja prostorskega akta se znova začne z razgrnitvijo predloga, v 
katerega je vključen amandma iz prejšnjega odstavka.  

 
 

II. OBRAZLOŽITEV 
 
OPN je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, 
razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja 
občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja 
objektov v prostor. Tako nadomešča dva veljavna prostorska akta občine, in sicer veljavni 
prostorski plan, v katerem je določena namenska raba prostora, torej so v njem opredeljena 
tudi zazidljiva zemljišča, ter veljavne prostorsko ureditvene pogoje, ki določajo merila in 
pogoje za graditev objektov in druge posege v prostor (na območjih izven veljavnih občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov, lokacijskih in zazidalnih načrtov).  
 
OPN vsebuje strateški in izvedbeni del.  
 
Vsebina OPN je podana v obrazložitvi in utemeljitvi prostorskega akta, ki je obvezna priloga 
OPN. Tu so navedene tudi strokovne podlage, na katerih temeljijo prostorske rešitve v OPN.  
 
Zaradi obsežnosti gradiva je le-to svetnikom posredovano v digitalni obliki - na DVD-u, na 
katerem je vsebina strukturirana skladno z zahtevami Direktorata za prostor pri Ministrstvu 
za infrastrukturo in prostor. Na disku se torej nahajajo naslednje vsebine (z ležečim 
besedilom so zapisani nazivi map na disku): 

1. Tekstualni del, ki vsebuje: 

 Odlok (odlok) z dvema prilogama, 

 Legendo (legende), 

 Naslovne liste dokumenta (nasl_listi). 
 

2. Grafični del se deli na karte strateškega dela OPN (str_del) in karte izvedbenega 
dela OPN. Izvedbeni del (izv_del) v nadaljevanju vsebuje: 

 pregledne liste (preg_kar_listi in preg_kar_onrp_gji): 
razdelitev občine na posamezne liste ter pregledno karto občine s prikazom osnovne 
namenske rabe ter ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, 

 prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe 
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (eup_pnrp_pip): 
za območje celotne občine je torej prikazana namenska raba zemljišč, 
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 prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (eup_gji): 
za območje celotne občine je prikazana obstoječa in predvidena gospodarska javna 
infrastruktura.  
 

3. Priloge vsebujejo: 

 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta – Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije (izvl). 

 Prikaz stanja prostora (sta_pro), ki se deli na tekstualni in grafični del. Za območje 
celotne občine v grafičnem delu prikazuje vse omejitve in varovanja v prostoru.  

 Strokovne podlage (str_pod), na katerih temelji izdelava OPN. 

 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora (sm_mn). 

 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta (obr). 

 Povzetek za javnost (pov_jav). 

 Okoljsko poročilo (por_okolj), skupaj z dodatkom za presojo sprejemljivosti na 
varovana območja, priložene so tudi odločbe o potrebnosti izvedbe postopka CPVO 
ter končna odločba, da so vplivi izvedbe plana sprejemljivi.  

 Priložen je elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča (podr_nup), skupaj z 
dopolnitvijo kot ena temeljnih strokovnih podlag v fazi usklajevanja z Ministrstvom za 
kmetijstvo in okolje za pridobitev pozitivnega mnenja za področje varstva kmetijskih 
zemljišč.  

 Ostale priloge (ostale priloge), kjer se nahajajo sklepi o pripravi prostorskih aktov 
(sprva SPRO in PRO, nato po spremembi zakonodaje združitev v postopek priprave 
OPN).  

 
Vsi dokumenti so v pdf obliki. 
En tiskan izvod celotnega gradiva, razen prilog, ki se nanašajo na strokovne podlage, se 
nahaja na vložišču Občine Škofja Loka in si ga je možno ogledati v poslovnem času Občine 
Škofja Loka. Karte so sprintane v merilu A3, torej ne v originalnem merilu 1:5.000 (A1 
formatu).   
 
 

III. PREDLOG SKLEPA  
 
Predlagam, da Občinski svet obravnava usklajeni predlog Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Škofja Loka in po razpravi sprejme naslednji  
 

SKLEP 

 
 
Sprejme se Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka v 2. obravnavi.   

 
 
 
 
        Župan Občine Škofja Loka 
         Mag. Miha Ješe 
 
 
 
Prilogi: 

- DVD, 
- izsek iz obrazložitve (pridobivanje mnenj nosilcev). 

 


