
1 
 

Podan je izsek iz Obrazložitve in utemeljitve prostorskega akta – Občinskega prostorskega načrta 
občine Škofja Loka, ki je sicer obvezna priloga načrta. Izsek se nanaša na fazo pridobivanja mnenj 
nosilcev urejanja prostora in usklajevanje z njimi, torej fazo, s katero svetniki še niso bili seznanjeni. 
 

Mnenja nosilcev urejanja prostora in spremembe na podlagi usklajevanja v 
postopku pridobivanja mnenj  

 
Podana je preglednica z obrazložitvijo, kako je potekalo pridobivanje mnenj oz. usklajevanje s 
posameznim nosilcem urejanja prostora. Vloga za pridobitev mnenja je bila poslana 40 nosilcem 
urejanja prostora (z vlogo za CPVO), vključno z nosilci, ki so bili pozvani k izdaji smernic, a jih niso 
podali. Mnenje je podalo 30 nosilcev urejanja prostora oz. 31 vključno z odločbo o CPVO.  
 
Posamezni nosilci urejanja prostora so navedeni z nazivom v času pridobivanja smernic in nazivom v 
času pridobivanja mnenj (zaradi reorganizacije ministrstev). Opisane so dopolnitve in uskladitve v fazi 
pridobivanja mnenj. 
 
 NAZIV NOSILCA 

UREJANJA PROSTORA 
FAZA SMERNICE 

NAZIV NOSILCA 
UREJANJA PROSTORA 
FAZA MNENJA 

MNENJE ZA PODROČJE ŠTEVILKA DOPISA IN 
DATUM 

1 Ministrstvo za promet, 
Direkcija RS za ceste, 
Sektor za upravljanje cest, 
Jezerska cesta 20, 4000 
Kranj 

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Sektor za upravljanje 
cest, Območje Kranj, 
Jezerska 20, 4000 Kranj 

Mnenje s področja razvoja 
državnega cestnega omrežja  

Ni številke 
Datum: 11.04.2012 
  

Vloga je bila odstopljena Direkciji RS za ceste v Ljubljani.  
 

2 Agencija za radioaktivne 
odpadke, Parmova 53, 1000 
Ljubljana 

Agencija za radioaktivne 
odpadke ARAO, Parmova 
53, 1000 Ljubljana 

Mnenje za področje ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki 

Številka: ARAO-120423-MŠ 
z dne 23.04.2012 
  

V dopisu je bilo navedeno, da Agencija za radioaktivne odpadke nima mnenja k predlogu OPN občine Škofja Loka. Na območju 
občine Škofja Loka namreč ni objektov, ki so v pristojnosti Agencije za radioaktivne odpadke.  
 

3 Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Kotnikova 38, 1000 
Ljubljana 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za investicije, 
Sektor za investicije v 
športno infrastrukturo, 
Masarykova cesta 16, 1000 
Ljubljana 

Mnenje za področje športa  Številka 350-19/2012/2 
 
 

Z dopisom je bila Občina obveščena, da na predlog OPN nimajo pripomb.  
 

4 Ministrstvo za obrambo, 
Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana 

Ministrstvo za obrambo, 
Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana 

Mnenje za področje zaščite 
in reševanja  

Številka 350-96/2012-3 - 
DGZR z dne 16.5.2012 
 

Vsebinske uskladitve: 
Po elektronski pošti je Občina dne 9.5.2012 prejela pripombe na predlog OPN in dne 15.5.2012 posredovala dopolnjen Odlok o 
OPN občine Škofja Loka, ki se nanaša na: 
- 37. člen v strateškem delu OPN (območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) - vsebina se združi v tem 

členu, 
- 81. člen (skupni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja pred požarom), 
- 85. člen (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami). 
 

Na podlagi navedenega je Občina prejela pozitivno mnenje.  
 

5 Ministrstvo za promet, 
Direkcija RS za ceste, 
Tržaška cesta 19, 1000 
Ljubljana 

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova 
ulica 4, 1535 Ljubljana 

Mnenje s področja državne 
cestne infrastrukture 
 

Številka 350-106/2012/2-
00721216 z dne 16.05.2012 
 

Občina je prejela pozitivno mnenje na podlagi strokovnega mnenja Direkcije RS za ceste št. 35001-22/2012/2 (912).  
 

6 ELES Elektro Slovenija, 
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 
Ljubljana 

ELES Elektro – Slovenija, 
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 
Ljubljana 

Mnenje za področje prenosa 
električne energije  
 

Številka 3986/532/ubi z dne 
18.5.2012 
 

Občina je prejela pozitivno mnenje.  
 

7 Elektro Gorenjska, podjetje 
za distribucijo električne 
energije, d.d., Ulica Mirka 

Elektro Gorenjska, d.o.o., 
Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 
Kranj  

Mnenje za področje 
distribucije električne 
energije lokalnega pomena  

Številka EAD 647169 z dne 
22.05.2012 
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 NAZIV NOSILCA 
UREJANJA PROSTORA 
FAZA SMERNICE 

NAZIV NOSILCA 
UREJANJA PROSTORA 
FAZA MNENJA 

MNENJE ZA PODROČJE ŠTEVILKA DOPISA IN 
DATUM 

Vadnova 3a, 4000 Kranj 

Vsebinske uskladitve: 
Popravke Odloka o OPN so sporočili telefonsko dne 10.05.2012.  
Nanašajo se na: 
- 19. člen v strateškem delu OPN (energetska infrastruktura), 
- 29. člen (koncept razvoja naselja Škofja Loka) v delu, ki se nanaša na oskrbo z električno energijo, 
- 29. člen (koncept razvoja naselja Škofja Loka) v delu, ki se nanaša na koncept podrobnejše namenske rabe na območju 

stavbnih zemljišč v naselju, 
- 30. člen (koncept razvoja naselja Reteče z Gorenjo vasjo) v delu, ki se nanaša na oskrbo z električno energijo, 
- 71. člen, ki se nanaša na prostorski razvoj na varovanih območjih predvidene javne gospodarske infrastrukture, 
- 87. člen, ki se nanaša na varovanje pred elektromagnetnim sevanjem, 
- 107. člen podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanaša na EUP ŠK-48/06 E. 

 
Občina je prejela pozitivno mnenje št. 427.  
 

8 Ministrstvo za promet, 
Direktorat za ceste, 
Langusova 4, 1000 Ljubljana  

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Direktorat za 
promet, Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana 

Mnenje za področje prometa Številka 371-1/2012/22-
0082296 z dne 18.5.2012 
 

Občina prejela pozitivno mnenje.  
 

9 Ministrstvo za promet, 
Direktorat za civilno 
letalstvo, Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana 

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Sektor za 
gospodarske javne službe, 
Langusova ulica 4, 1535 
Ljubljana 

Mnenje za področje 
letalskega prometa 

Številka 350-31/2012/148 z 
dne 21.05.2012 

Občina prejela pozitivno mnenje.  
 

10 Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 27b, 4000 
Kranj 

Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 27 b, 4000 
Kranj 

Mnenje za področje 
gozdarstva 

Številka 281-18/05 z dne 
17.5.2012 
 

Vsebinske uskladitve: 
V mnenju Zavod navaja posamezne pripombe, ki so bile večkrat telefonsko usklajevane s predstavnikom Zavoda. Na podlagi 
usklajevanja je bil odlok dopolnjen v naslednjih členih: 
- 33. člen v strateškem delu OPN, ki se nanaša na gozdarstvo, 
- 59. člen, ki se nanaša na zasaditve, 
- 80. člen, ki se nanaša na varstvo gozdov, 
- 107. člen podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za EUP ŠK-48 G, 
- 109. člen podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za EUP VP-01/03 BT. 

 
Popravljeni so bili tudi naslednji grafični listi izvedbenega dela OPN – prikaz osnovne oz. podrobnejše namenske rabe: 
- št. 24 (EUP ŠK-48 G), št. 25 in 26 (EUP GO-02 LN).  

 
Dopolnjen odlok je Zavod prejel v pregled po elektronski pošti in ga tudi potrdil. V odgovoru je navedeno, da so usmeritve in 
predlogi v celoti upoštevani.   
 

11 Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Dunajska 
56, 58, 1000 Ljubljana  

Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana 

Mnenje za področje 
gozdarstva 

Številka 3401-119/2008/7 z 
dne 21.5.2012 
 

Občina prejela pozitivno mnenje.  
 

12 Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 

Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, 
Sekretariat, Kotnikova ulica 
5, 1000 Ljubljana  

Mnenje za področje varstva 
vojnih grobišč 

Številka 350-28/2011-4 z 
dne 22.05.2012 
 

Vsebinske uskladitve: 
Občina je prejela pozitivno mnenje ob dveh pripombah: 
- da se upoštevajo lokacije vojnih grobišč ter 
- da se opredeli poseben člen o vojnih grobiščih.  

 
Lokacije vojnih grobišč so prikazane v Prikazu stanja prostora, ki je priloga OPN. 
Odlok je bil dopolnjen s 75. členom – skupni prostorski izvedbeni pogoji glede območij vojnih grobišč. 
 

13 Ministrstvo za obrambo, 
Direktorat za obrambne 
zadeve, Urad za civilno 
obrambo, Sektor za civilno 
obrambo, Vojkova cesta 55, 

Ministrstvo za obrambo, 
Direktorat za logistiko, 
Vojkova cesta 55, 1000 
Ljubljana 

Mnenje za področje obrambe Št. 350-67/2012-4 
30.05.2012 
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 NAZIV NOSILCA 
UREJANJA PROSTORA 
FAZA SMERNICE 

NAZIV NOSILCA 
UREJANJA PROSTORA 
FAZA MNENJA 

MNENJE ZA PODROČJE ŠTEVILKA DOPISA IN 
DATUM 

1000 Ljubljana 

Vsebinske uskladitve: 
Občina je z dopisom št. 350/67/2012-2 z dne 14.5.2012 prejela vlogo za dopolnitev gradiva pred izdajo mnenja – predlagano je 
bilo, da se spremenita dva člena v odloku.  
Na podlagi dopolnitve je Občina prejela pozitivno mnenje.  
 
Po pridobitvi pozitivnega mnenja je Občina s strani istega nosilca urejanja prostora prejela dopis za dopolnitev odloka in 
grafičnega dela OPN. V njem je bilo navedeno, da pozitivno mnenje tudi v primeru neupoštevanja dodatnih dopolnitev odloka še 
vedno velja.  
 
Občina je po pridobitvi mnenja lahko upoštevala le dopolnitev, ki se je nanašala na podrobne prostorsko izvedbene pogoje. 
Odlok je dopolnjen v naslednjih členih: 
- 38. člen v strateškem delu OPN, ki se nanaša na območja in objekte za potrebe obrambe, 
- 84. člen, ki se nanaša pogoje za ureditve za obrambne potrebe, 
- 109. člen, ki se nanaša na EUP FO-01 IK, 
- črtali so se pogoji glede nadzorovane rabe za potrebe obrambe. 

Prav tako je bil dopolnjen Prikaz stanja prostora, ki je priloga OPN.  
V grafičnem delu ni bilo več potrebno prikazati območij omejene in nadzorovane rabe v Crngrobu.  
 

14 Ministrstvo za gospodarstvo, 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Langusova ulica 
4, 1535 Ljubljana  

Mnenje za področje 
energetike  

Številka: 350-1/2012-DE/221 
z dne 25.10.2012 

Občina je prejela pozitivno mnenje, ki je bilo izdano po pridobitvi mnenja podjetij ELES d.o.o., Elektro Gorenjska d.d. in 
Plinovodi d.o.o. 
 

15 Loška komunala, d.d., 
Kidričeva cesta 43 a, 4220 
Škofja Loka 

Loška komunala, d.d., 
Kidričeva cesta 43 a, 4220 
Škofja Loka  

Mnenje za področje 
odpadkov  

Številka: 048/2012-ŠJ z dne 
23. maj 2012 

Občina je prejela pozitivno mnenje. 
 

16 Loška komunala, d.d., 
Kidričeva cesta 43 a, 4220 
Škofja Loka 

Loška komunala, d.d., 
Kidričeva cesta 43 a, 4220 
Škofja Loka 

Mnenje za področje 
plinovoda  

Številka 044/2012 z dne 18. 
maj 2012 

Občina je prejela pozitivno mnenje ob upoštevanju v mnenju navedenih pripomb. 
V zvezi z mnenjem je na Občini potekal usklajevalni sestanek, na katerem so bile obravnavane posamezne pripombe in podana 
pojasnila nanje.  
Zaključki sestanka so bili, da je bilo dano pozitivno mnenje, uskladitev gradiva ni bila potrebna. 
 

17 Loška komunala, d.d., 
Kidričeva cesta 43 a, 4220 
Škofja Loka 

Loška komunala, d.d., 
Kidričeva cesta 43 a, 4220 
Škofja Loka 

Mnenje za področje oskrbe s 
pitno vodo 

Številka 033/2012 z dne 
22.05.2012 
 

Občina je prejela pozitivno mnenje ob upoštevanju v mnenju navedenih pripomb. 
V zvezi z mnenjem je na Občini potekal usklajevalni sestanek, na katerem so bile obravnavane posamezne pripombe in podana 
pojasnila nanje.  
Zaključki sestanka so bili, da je bilo dano pozitivno mnenje, uskladitev gradiva ni bila potrebna. 
 

18 Loška komunala, d.d., 
Kidričeva cesta 43 a, 4220 
Škofja Loka 

Loška komunala, d.d., 
Kidričeva cesta 43 a, 4220 
Škofja Loka 

Mnenje za področje 
kanalizacije  

Številka 047/2012 z dne 
23.05.2012  

Vsebinske uskladitve: 
Občina je prejela pozitivno mnenje. 
V zvezi z ugotovitvami, podanimi v mnenju je na Občini potekal usklajevalni sestanek, na katerem so bile obravnavane 
posamezne ugotovitve in podana pojasnila nanje.  
Zaključki sestanka so bili, da je bilo dano pozitivno mnenje, gradivo se uskladi skladno z zaključki sestanka.  
 
Dopolnitve se nanašajo na: 
- 20. člen v strateškem delu odloka, ki se nanaša na infrastrukturo s področij komunalnega in vodnega gospodarstva ter 

varstva okolja, v delu, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
- popravke grafičnih prikazov strateškega dela OPN – karta 2.1.2.3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture – 

kanalizacijsko omrežje.   
 

19 Ministrstvo za gospodarstvo, 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 
Direktorat za notranji trg, 
Sektor za preskrbo, nadzor 
cen in trgovino, Kotnikova 5, 
1000 Ljubljana 

Mnenje za področje 
blagovnih rezerv 

Številka 350-1/2012-143 z 
dne 21.5.2012 

V dopisu je bilo navedeno, da Zavod RS za blagovne rezerve na območju občine ne razpolaga s skladiščnimi objekti za 
skladiščenje blagovnih rezerv, niti ne načrtuje izgradnje novih, zato smernic k OPN občine Škofja Loka ne podajajo.  
 

20 Geoplin plinovodi d.o.o., 
Cesta Ljubljanske brigade 

Plinovodi d.o.o., Cesta 
Ljubljanske brigade 11b, 

Mnenje za področje 
energetike  

Številka S12-188/R-ZM/PB z 
dne 29.06.2012 
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 NAZIV NOSILCA 
UREJANJA PROSTORA 
FAZA SMERNICE 

NAZIV NOSILCA 
UREJANJA PROSTORA 
FAZA MNENJA 

MNENJE ZA PODROČJE ŠTEVILKA DOPISA IN 
DATUM 

11, 1001 Ljubljana 1001 Ljubljana  

Dano je bilo pozitivno mnenje k predlogu OPN občine Škofja Loka, pri čemer je pri nadaljnji obdelavi potrebno upoštevati 
smernice in projektne pogoje, navedene v dopisu za izdajo mnenja.  
 

21 Ministrstvo za gospodarstvo, 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana  

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 
Direktorat za turizem in 
internacionalizacijo, Sektor 
za turizem, Kotnikova 5, 
1000 Ljubljana  

Mnenje za področje turizma Številka 350-4/2012-24 z 
dne 18.5.2012 

V odgovoru je navedeno, da nosilec ni bil pozvan k podaji nacionalnih prostorsko-razvojnih usmeritev za potrebe turizma. 
Mnenja o upoštevanju prostorskih smernic za potrebe turizma zato ne morejo podati. Dopisu so bile priložene splošne 
prostorsko-razvojne usmeritve slovenskega turizma za obdobje 2007-2011.  
 

22 Ministrstvo za promet, 
Direktorat za železnice, 
Langusova 4, 1000 Ljubljana 

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Sektor za 
železnice, Langusova ulica 
4, 1535 Ljubljana  

Mnenje za področje 
železniškega prometa 

Številka 032-2/2013/23-
00711194 z dne 10.4.2013 

Občina je prejela pozitivno mnenje ob upoštevanju popravka, ki se nanaša na novo navajanje načrtovane proge – naziv: »nova 
železniška proga Ljubljana – Kranj – Jesenice – državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana«. Občina je 
vnesla popravek v Odlok o OPN. 
 

23 Slovenske železnice d.o.o., 
Področje za nepremičnine, 
Kolodvorska  ulica 11, 1506 
Ljubljana 

Slovenske železnice – 
Infrastruktura, d.o.o. 
 
Prometni inštitut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 
Ljubljana  

Mnenje za področje 
železniškega prometa  

Številka 
1670/1-1.6/08-SM/BM 
(1374/1-1.6/04-SM) z dne 
31.5.2012 
 
PI-294/13 z dne 15.3.2013 

Vsebinske uskladitve: 
Občina je vlogo za izdajo mnenja naslovila na Slovenske železnice, d.o.o., ki so izdale mnenje, iz katerega je izhajalo, da 
smernice niso upoštevane ter da je potrebno gradivo dopolniti in ga ponovno posredovati v pregled ter potrditev. V zvezi z 
izdanim mnenjem sta s predstavniki Slovenskih železnic potekala dva usklajevalna sestanka (v septembru in novembru 2012). 
Gradivo je bilo dopolnjeno (le tekstualni del) skladno z zaključki obeh sestankov in posredovano v pregled in potrditev. Občina je 
prejela dopis Prometnega inštituta (ker se je podjetje Slovenske železnice d.o.o. v tem času reorganiziralo), iz katerega izhaja, 
da so upoštevane načrtovane gradnje, ureditve ter navedbe.  
 
V času pridobivanja mnenj je prišlo tudi do sprememb glede pristojnega nosilca urejanja prostora za področje železniškega 
prometa – to je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, kateremu je bila poslana 
vloga skupaj z mnenjem Prometnega inštituta. Ministrstvo je izdalo pozitivno mnenje. 
 
Spremembe v Odloku o OPN na podlagi usklajevanja s predstavniki Slovenskih železnic se nanašajo na: 
- 29. člen v strateškem delu OPN (Koncept razvoja mesta Škofja Loka) – podpoglavje Železnica, 
- 29. člen v strateškem delu OPN (Koncept razvoja mesta Škofja Loka) – podpoglavje Javni potniški promet, 
- 30. člen v strateškem delu OPN (Koncept razvoja naselja Reteče z Gorenjo vasjo) – podpoglavje Železnice, 
- 107. člen za EUP ŠK-047/03 PŽ.  

 

24 Ministrstvo za gospodarstvo, 
Direktorat za energijo, 
Savska cesta 3, 1000 
Ljubljana 
 
Geološki zavod Slovenije, 
Dimičeva ulica 14, 1001 
Ljubljana 

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Langusova ulica 
4, 1535 Ljubljana 

Mnenje za področje 
rudarstva (mineralnih 
surovin) 

Številka 350-3/2013-37 z 
dne 20. marec 2013  

Vsebinske uskladitve: 
Občina je prek e-pošte dne 4.5.2012 prejela predlog za vsebinske popravke Odloka o OPN.  
Skladno z navedenim je Občina dopolnila gradivo. Spremembe se nanašajo na naslednje člene Odloka o OPN: 
- 20. člen v strateškem dela, ki se nanaša na infrastrukturo s področij komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva 

okolja, v delu, ki se nanaša na ravnanje z odpadki, 
- 36. člen v strateškem delu, ki se nanaša na mineralne surovine, 
- 102. člen, ki opredeljuje posebne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in posege na gozdnih zemljiščih,  
- podrobne prostorske izvedbene pogoje za gramoznico Reteče, dva kamnoloma v Praprotnem, Strmici, Sv. Ožboltu in 

Veštru ter  kamnolom v Sv. Barbari in Vincarjih. Z izjemo enega kamnoloma v Praprotnem in v Sv. Barbari je za vse 
predpisana končna sanacija območja brez izkoriščanja mineralnih surovin. 
 

Popravljen je bil tudi grafični del OPN – kamnolom Praprotno in Sv. Barbara se urejata z OPPN, za območje gramoznice Reteče 
ostaja v veljavi ureditveni načrt.  
 
Na podlagi navedenega je Občina prejela pozitivno mnenje.  
 

25 Zavod RS za varstvo narave, Zavod RS za varstvo narave, Naravovarstveno mnenje Številka 3-II-288/2-O-12/AŠ, 
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Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana 

Območna enota Ljubljana, 
Cankarjeva cesta 10, 1000 
Ljubljana 

KR z dne 22.05.2012 
Številka 3-II-168/3-O-13/AŠ, 
KR z dne 11.04.2013 
Številka 3-II-290/2-O-13/AŠ 
z dne 26.04.2013 
Številka 3-III-467/1-O-13/AŠ 
z dne 17.06.2013 
Številka 3-III-168/5-O-13/AŠ, 
NH z dne 26.09.2013 

Vsebinske uskladitve: 
Iz prvega mnenja v mesecu maju 2012 je izhajalo, da predlog OPN ni usklajen z naravovarstvenimi smernicami in vplivi plana 
na okolje niso sprejemljivi. V zvezi s predlogi popravkov oz. dopolnitev iz naravovarstvenega mnenja je na Zavodu v septembru 
2012 potekal usklajevalni sestanek, na katerem so bile obravnavane posamezne v mnenju predlagane dopolnitve oz. popravki 
gradiva.  
 
V mesecu marcu 2013 je Občina skladno z naravovarstvenim mnenjem in dogovori na usklajevalnem sestanku poslala 
dopolnjeno gradivo predloga OPN občine Škofja Loka. Ponovno naravovarstveno mnenje k predlogu OPN občine Škofja Loka 
je prejela v aprilu 2013. Iz njega je izhajalo, da ostaja neusklajeno območje EUP GD-13 ZS, zato prostorske ureditve z vidika 
varstva narave niso sprejemljive in vplivi plana na okolje niso sprejemljivi.  
 
V juniju 2013 je Občina prejela dopolnitev naravovarstvenih smernic k OPN občine Škofja Loka, kar je Občina vključila v predlog 
Odloka o OPN. Usklajevali smo tudi terminologijo v posameznih EUP z Inštitutom za vode RS (v sklopu pridobivanja mnenja 
Agencije RS za okolje s področja upravljanja z vodami). Zavod je z dopisom v mesecu aprilu 2013 dal pojasnilo v zvezi s 
terminologijo. Navedeno je bilo usklajeno prek e-pošte dne 12. julija 2013.  
 
V mesecu septembru je Občina poslala ponovno vlogo za pridobitev mnenja s popravki predloga OPN občine Škofja Loka, v 
katerem je območje EUP GD-13 ZS zmanjšano na dejanski obseg nogometnega igrišča, kot izhaja iz okoljskega poročila in 
negativnega naravovarstvenega mnenja. Na to vlogo je Občina konec septembra prejela pozitivno mnenje.  
 
V zvezi z lokacijo nogometnega igrišča Godešič (ki je bila kot stavbno zemljišče opredeljena že v veljavnih prostorskih aktih 
občine) je Občina naročila dodatno mnenje o sprejemljivosti posega in predlog omilitvenih in izravnalnih ukrepov za športno 
igrišče Godešič, ki ga je izdelalo podjetje, ki je izdelalo tudi okoljsko poročilo. V zvezi s tem je v juliju 2013 potekal sestanek na 
terenu, ki so se ga udeležili predstavniki Zavoda, predstavnica izdelovalca okoljskega poročila in predstavnica Občine. Prav 
tako se je Občina aktivno vključila tudi v spremembo predpisa o Naturi 2000. Glede na navedeno je stališče zavoda ostalo 
nespremenjeno – da je stavbno zemljišče za potrebe širitve nogometnega igrišča, opredeljeno v veljavnem prostorskem planu 
občine, z vidika varstva narave nesprejemljivo in da so vplivi plana na varovana območja nesprejemljivi.   
 
V grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN – prikaz osnovne oz. podrobnejše namenske rabe so na podlagi usklajevanja 
nastale naslednje spremembe: 
- zmanjšana je bila EUP GD-13 ZS na dejanski obseg nogometnega igrišča. 

 
V odloku so bili dopolnjeni naslednji členi: 
- podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki se nanašajo na območja ob Selški Sori, ob Sori, ob Sušci, na območju Gorajt, na 

posameznih delih v Retečah, območje deponije Draga, načrtovano malo hidroelektrarno ob pritoku potoka Luša (urejanje 
vodotokov, posegi v gozd oz. naravno vrednoto ipd.), 

- podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora na območjih krajin, v delu, ki se nanašajo na urejanje 
vodotokov (obrežni vegetacijski pas, umeščanje malih hidroelektrarn), življenjski prostor netopirjev.  

 

26 Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova ulica 10, 1000 
Ljubljana 

Ministrstvo za kulturo, 
Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova ulica 
10, 1000 Ljubljana 

Mnenje za področje kulturne 
dediščine 

Številka 3501-8/2012/4 z dne 
11.07.2012 
Številka 3501-8/2012-
MIZKS/19 z dne 10.10.2013 

Vsebinske uskladitve: 
V juliju 2012 je Občina prejela pripombe ministrstva k predlogu OPN občine Škofja Loka pred izdajo mnenja, glede katerih je že 
predhodno, prav tako julija 2012 potekal usklajevalni sestanek na pristojni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine.  
 
Občina Škofja Loka je na podlagi pripomb pripravila dopolnitev predloga OPN občine Škofja Loka in ga prek e-pošte poslala 
ministrstvu v pregled v februarju 2013. Občina je prosila za pregled gradiva oz. sklic usklajevalnega sestanka, na katerem bi 
dorekli, kako vsebino pripomb vnesti v predlog OPN. Sestanek je potekal na ministrstvu v marcu 2013. Po tem sestanku se je 
izkazalo, da ostaja neusklajena še lokacija Tavčarjevega dvorca na Visokem pri Poljanah, zato je bil organiziran ponoven 
sestanek v juniju 2013. Na njem so bili dorečeni vsi popravki po posameznih enotah urejanja prostora ter glede obravnave 
Tavčarjevega dvorca dogovorjen sestanek na terenu, ki je bil izveden v juliju 2013.  
 
Občina Škofja Loka je skladno z zaključki vseh sestankov pripravila dopolnjeno gradivo predloga OPN občine Škofja Loka. V 
zvezi z zadnjimi popravki besedila se je s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine uskladila prek e-pošte. Na podlagi 
navedenega je Občina prejela pozitivno mnenje. 
 
Na podlagi usklajevanj so bile v grafičnem delu OPN izvedene naslednje spremembe: 
- EUP ŠK-15/01 ZP (parkirišče na nunskem vrtu): sprememba namenske rabe iz PO v ZP, 
- EUP ŠK-33/01 in ŠK-33/02 (vrt ob Uršulinskem samostanu Sv. Duh): sprememba namenske rabe iz ZD v ZP, 
- za območje Tavčarjevega dvorca na Visokem pri Poljanah sta bili opredeljeni ločeni EUP – VP-01 in VP-02.  
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V odloku so bile opredeljene naslednje spremembe oz. dopolnjeni so bili naslednji členi: 
- 29. člen – Koncept razvoja mesta Škofja Loka, v delu, ki se nanaša na mirujoči promet (parkirišče nunski vrt), 
- 50. člen, ki se nanaša na skupne prostorsko izvedbene pogoje o vrstah dopustnih gradenj in drugih posegih v prostor 

(fotovoltaika), 
- 73. člen, ki se nanaša na skupne prostorsko izvedbene pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, 
- 93. člen, ki se nanaša na posebne prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo na površinah razpršene poselitve, 
- Na novo so spisana določila podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (109. člen) za EUP VP-01 in VP-02 z vsemi 

podenotami, kar se nanaša na območje Tavčarjevega dvorca na Visokem.  
- Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora, ki se nanašajo na nadomestno zasaditev 

drevoreda, umeščanje podzemnih parkirnih mest, omejitev višinskih gabaritov in oblikovanje objektov. 
 

27 V fazi pridobivanja smernic 
zakonodaja še ni določala 
nosilca za področje razvoja 
poselitve.  

Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Direktorat za 
prostor, Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana 

Mnenje s področja razvoja 
poselitve  

Številka 35001-241/2008/73 
z dne 21.05.2012 
Številka 35001-279/2008-
MOP/57-01021357 z dne 
18.11.2013 

Vsebinske uskladitve: 
V zvezi s pridobljenim mnenjem je v avgustu 2012 na ministrstvu potekal usklajevalni sestanek, na katerem so bile obravnavane 
posamezne vsebine iz mnenja. Na njem je bilo dogovorjeno, da glede na spremembe prostorske zakonodaje Občina skladno z 
zaključki sestanka popravi gradivo predloga OPN in ga pošlje Direktoratu za prostor v potrditev po prejemu mnenj vseh ostalih 
nosilcev urejanja prostora.  
 
Vlogo je Občina na ministrstvo naslovila v oktobru 2013. Vlogi je priložila tudi obrazložitev sprememb in dopolnitev gradiva 
glede na že izdano mnenje s področja razvoja poselitve, hkrati je priložila tudi Odlok o OPN, v katerem so bile označene vse 
spremembe nosilcev urejanja prostora, nastale v fazi pridobivanja mnenj. Na podlagi navedenega je Občina v novembru 2013 
prejela dopolnilno mnenje s področja razvoja poselitve, iz katerega izhaja predlog, da Občina besedilo Odloka o OPN dopolni v 
delu, ki se nanaša na prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo na površinah razpršene poselitve. Hkrati iz dopolnilnega mnenja 
izhaja tudi, da se vsebine v legendi na karti 2.1.3.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih 
pogojev prerazvrstijo. 
 
Dopolnilno mnenje je Občina upoštevala in gradivo ustrezno dopolnila pred sprejemom na seji Občinskega sveta. Vsebine v 
karti št. 2.1.3.3. so ustrezno prerazvrščene. V odloku je dopolnjen člen 93, ki se nanaša na posebne prostorsko izvedbene 
pogoje za gradnjo na površinah razpršene poselitve. Odlok je bil lektoriran in odpravljene so bile tehnične pomanjkljivosti.  
 
Ostale spremembe in dopolnitve gradiva na podlagi prvega mnenja so naslednje: 
V Odloku o OPN občine Škofja Loka je popravljen 12. člen – omrežje naselij z vlogo in funkcijami naselij. Pomembnejše lokalno 
središče bodo Reteče z Gorenjo vasjo, torej gre le za eno pomembnejše lokalno središče. Skladno z navedenim so popravljene 
tudi vse karte strateškega dela OPN, ki prikazujejo omrežje naselij, usklajeni so tudi ostali členi v odloku (8., 15., 21., 23., 25., 
26., 30. člen). V 12. členu je poudarjeno, da gre za načrtovano stanje vloge naselij v omrežju naselij v prihodnosti, v katerih želi 
Občina krepiti funkcije za dosego ustrezne kategorije središča. Zato strateški del OPN načrtuje oblikovanje urbanega jedra v 
pomembnejšem lokalnem središču Reteče z Gorenjo vasjo, predvsem s spodbujanjem centralnih dejavnosti – ob glavni cesti v 
smeri Škofje Loke oz. Ljubljane. Širitev naselja je možna z zapolnitvijo zadostnih obstoječih prostih stavbnih zemljišč.  
 
Lokalna središča – podeželska naselja ostajajo Bukovščica, Bukovica, Sv. Lenart, Brode-Gabrk. Občina Škofja Loka si 
prizadeva za krepitev funkcij teh lokalnih središč, s ciljem zagotavljati minimalno oskrbo v vseh predelih občine. Bukovščica je 
lokalno središče za dolino potoka Bukovščica, Bukovica za Selško dolino, Sv. Lenart za dolino potoka Luša, Brode-Gabrk pa 
skupaj za Poljansko dolino. 
 
Naselja, ki nimajo vloge v omrežju naselij, so v 12. členu Odloka o OPN občine Škofja Loka uvrščena med ostala naselja. 
Popravki so razvidni tudi iz 23. člena.  
 
Vsebini, vezani na pojma intenzivna in zmerna urbanizacija, v odloku nista predstavljeni, zato sta bili odstranjeni tudi s prikaza v 
strateških kartah. 
 
Popravljeni so naslednji členi Odloka o OPN občine Škofja Loka:  
8. člen (prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti), 
12. člen (omrežje naselij z vlogo in funkcijami naselij), 
15. člen (urbana središča, za katera se izdela urbanistični načrt), 
21. člen (določitev območij naselij), 
23. člen (usmeritve za razvoj naselij),  
24. člen – notranji razvoj in prenove naselij, 
25. člen (območja širitev), 
26. člen (usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih), 
30. člen (koncept razvoja naselja Reteče z Gorenjo vasjo). 
 
Usmeritve za urejanje naselij so razdeljene v naslednje kategorije: 

- širitev, 
- funkcionalna zaokrožitev, 
- območja notranjega razvoja naselij, 
- prenova, 
- celovita prenova.  

Širitev se načrtuje v naseljih Škofja Loka (severna obvoznica, širitev industrijske cone), Reteče (širitev urbanega jedra), V isoko 
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pri Poljanah (Tavčarjev dvorec).  
Funkcionalna zaokrožitev je načrtovana za lokalna središča ter v naseljih Zgornja Luša, Breznica pod Lubnikom (širitev za 
potrebe kmetije), Godešič, Puštal, Škofja Loka in v suburbanih naseljih ob cesti proti Kranju.  
Prenova se načrtuje za naselja Breznica pod Lubnikom, Brode, Puštal, Lipica, Škofja Loka (Kapucinsko predmestje).  
Celovita prenova se načrtuje za naselji Stara Loka in Škofja Loka ter območje tovarne LTH Ulitki v naselju Vincarje.   
Za vsa ostala naselja je načrtovan notranji razvoj naselij. 
 
Določba glede spreminjanja stavbnih zemljišč je bila odstranjena iz Odloka o OPN občine Škofja Loka.  
 
Stališče Občine Škofja Loka glede razpršene poselitve: 
Občina Škofja Loka sodi med območja Slovenije, za katero je značilna avtohtona razpršena poselitev, ki prevladuje predvsem v 
Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju v obliki  razloženih naselij, zaselkov in samotnih kmetij. To izhaja tudi iz analize stanja. 
Torej gre za tip poselitve, ki ga je (tako kot v sosednjih občinah) ob omejenem razvoju potrebno ohranjati in tako je izdelan tudi 
prikaz v OPN-ju. 
 
Stališče Občine Škofja Loka glede obstoječih stavbnih zemljišč, ki niso ustrezno izhodišče za določitev stavbnih zemljišč v 
novem OPN-ju: Ob začetku priprave OPN še ni bilo izoblikovane pravne prakse oziroma niso bile znane morebitne posledice 
spreminjanja statusa stavbnih zemljišč v primarno rabo. Poleg tega je bil veljavni plan predmet ustavne presoje, in sicer v delu, 
kjer je šlo za spremembo le dela parcele iz stavbnega v kmetijsko. V predlogu OPN je nekaj stavbnih zemljišč izvzetih oziroma 
vrnjenih v primarno rabo. Nekatere površine stavbnih zemljišč so v OPN opredeljene kot zelene površine, na katerih gradnja 
dejansko ni možna, posamezne površine, ki so bile v letu 2004 opredeljene kot stavbno zemljišče, so se že aktivirale (se 
izdeluje OPPN ali so bila že pridobljena gradbena dovoljenja). Določitev faznosti gradnje na Kamnitniku.   
 
V tekstualnem delu so navedene povezave z grafičnimi prikazi strateškega dela OPN.  
 
Karta »Zasnova prostorskega razvoja« je popravljena glede prikaza omrežja naselij, odstranjen je prikaz urbanizacije, Reteče z 
Gorenjo vasjo so opredeljene kot eno pomembnejše lokalno središče. 
 
Karta »Usmeritve za razvoj poselitve« je prikazana skladno s pripombami iz mnenja. Spremembe na karti se nanašajo na 
omrežje naselij, odstranjen je prikaz urbanizacije, Reteče z Gorenjo vasjo so opredeljene kot eno pomembnejše lokalno 
središče, predvsem pa so ponovno po naseljih prikazane usmeritve za urejanje naselij. Posamezne vsebine, ki so bile prikazane 
na karti, se ponavljajo oz. vsebinsko sodijo na drugo karto, zato so bile na tej karti odstranjene (npr. vključevanje kulturne 
dediščine, razvoj dejavnosti, območje vodne infrastrukture).   
 
Vsebine s karte »Zasnova okvirnih območij razpršene gradnje in območij razpršene poselitve« so priključene karti »Usmeritve 
za razvoj poselitve«. Površine razpršene poselitve so prikazane na karti »Usmeritve za razvoj poselitve«. Razpršena gradnja na 
tej karti ni prikazana, ker v takšnem merilu ni razvidna. Razpršena gradnja je razvidna iz kart namenske rabe prostora v merilu 
1:5.000. Kategorija redko poseljeno območje se na karti ne pojavlja več. 
 
Karta »Usmeritve za razvoj v krajini« je dopolnjena z manjkajočimi vsebinami, in sicer s prikazom območij varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (območja plazov in poplavna območja). Posebna območja so prikazana pod kategorijo 
usmeritve za razvoj kulturne krajine in usmeritve za razvoj naravne krajine. 
 
Na karti »Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev« so vsebine v legendi 
prerazvrščene. Območij, kjer gre za spremembo rabe iz stavbnega zemljišča v primerno rabo, na karti ni, zato je bila kategorija 
odstranjena iz legende.  
  

28 Ministrstvo za okolje in 
prostor, Agencija RS za 
okolje, Vojkova 1b, 1000 
Ljubljana 

Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Agencija RS za 
okolje, Vojkova 1b, 1000 
Ljubljana 

Mnenje s področja 
upravljanja z vodami  

Številka 35001-224/2012 z 
dne 18.12.2012 
Številka 35001-224/2012-11 
z dne 20.03.2013 
Številka 35001-224/2012 z 
dne 13.09.2013 

Vsebinske uskladitve: 
V mesecu novembru 2012 (po predhodno že izvedenem usklajevalnem sestanku s predstavniki ARSO in Inštituta za vode RS 
kot strokovnega telesa ARSO) je Občina Škofja Loka poslala dopolnitev vloge za izdajo mnenja, s katero je dostavila novo 
izdelano strokovno podlago »Izdelava hidrološke študije, kart poplavne in erozijske nevarnosti v občini Škofja Loka« (IZVO-R, 
projektiranje in inženiring d.o.o., september 2012) ter študijo »Izdelava kart poplavne nevarnosti za območje Podna v Škofji 
Loki« (IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., februar 2011, dopolnitev oktober 2012). V mesecu decembru je Občina s strani 
ARSO kot nosilca urejanja prostora prejela mnenje na strokovno podlago, ki ga je izdelal Inštitut za vode RS. Iz mnenja je 
izhajalo, da strokovna podlaga ni izdelana skladno s predpisi ter da jo je potrebno dopolniti. Dopolnjeno strokovno podlago je 
Občina dostavila na ARSO v januarju 2013 in marca 2013 prejela ponovno mnenje nanjo, iz katerega je izhajalo, da je 
strokovna podlaga skladna z veljavnimi predpisi. Na podlagi navedenega je Občina v marcu 2013 pripravila ponovno dopolnitev 
vloge za podajo mnenja, in sicer je predložila gradivo, ki je bilo dopolnjeno skladno s strokovno podlago »Izdelava hidrološke 
študije, kart poplavne in erozijske nevarnosti v občini Škofja Loka«, to je dopolnjen odlok ter Prikaz stanja prostora kot priloga 
OPN.   
 
V mesecu aprilu 2013 smo prek e-pošte s strani Inštituta za vode RS kot strokovnega organa ARSO prejeli ugotovitve v zvezi s 
poslanim gradivom. Popravki gradiva so bili izvedeni, vendar se je pojavila dilema glede terminologije - navajanja obrežni in 
obvodni pas, kar se je v odloku pojavljalo v besedilu, ki ga je predlagal Zavod za varstvo narave. Usklajevanje terminologije med 
Inštitutom za vode RS in Zavodom za varstvo narave je potekalo večinoma prek e-pošte. Dogovorjena je bila naslednja 
teminologija: »Dejavnosti in posegi naj se načrtujejo v odmiku, ki zagotavlja ohranjanje lastnosti naravne vrednote.«  
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Spremembe glede na usklajevanje so naslednje: 
V Prikazu stanja prostora so prikazani podatki o poplavnih območjih iz strokovne podlage »Izdelava hidrološke študije, kart 
poplavne in erozijske nevarnosti v občini Škofja Loka« (IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., september 2012, januar 2013). 
 
V odloku so spremenjeni in dopolnjeni naslednji členi: 

 definicija vodnega zemljišča med pomenom izrazov v 4. členu, 

 29. člen koncept razvoja mesta Škofja Loka, v delu, ki se nanaša na varstvo pred poplavami,  

 navedba zunanje meje priobalnih zemljišč v 34. členu (strateški del), ki se nanaša na vode, 

 37. člen v strateškem delu OPN, ki se nanaša na varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

 66. člen , ki se nanaša na gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja, 

 76. člen, ki se nanaša na priobalno zemljišče, 

 77. člen, ki se nanaša na varstvo voda, 

 83. člen - prostorski razvoj na poplavnih območjih, 

 107. člen: podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP ŠK-38 O in 
uskladitev terminologije obrežni/obvodni pas v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih ter v pogojih za urejanje prostora na 
območjih krajin.  
 

29 Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 58, 1000 Ljubljana 

Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana 

Mnenje glede varovanja 
kmetijskih zemljišč 

Številka 352-115/2005/37 z 
dne 11.09.2012 
Številka 352-115/2005/40 z 
dne 23.05.2013 
Številka 352-115/2005/47 z 
dne 29.10.2013 

Vsebinske uskladitve: 
Občina je prvo mnenje prejela septembra 2012. Iz njega je izhajalo, da je ministrstvo dalo negativno mnenje k predlogu OPN 
občine Škofja Loka in negativno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. V mnenju je bilo navedeno, da bo 
ministrstvo gradivo ponovno proučilo, če bo občina dopolnila gradivo v skladu z navedenimi pripombami in ugotovitvami.  
V mesecu oktobru 2012 je Občina pripravila dopolnitev gradiva (predložila je obrazce za posege v korist kmetij in obstoječe 
strokovne podlage v zvezi s severno obvoznico in širitvijo proizvodnega območja). V zvezi z izdanim mnenjem je na ministrstvu 
potekal usklajevalni sestanek v novembru 2012, na katerem je bilo dogovorjeno, da Občina pripravi dodatne obrazložitve in 
gradivo pošlje v ponovno pridobitev mnenja. V mesecu marcu 2013 je Občina ministrstvu predložila dopolnitev gradiva, in sicer 
je bila izdelana nova strokovna podlaga za posamezne posege iz mnenja »Dopolnitev elaborata posegov na najboljša kmetijska 
zemljišča OPN Škofja Loka« (Locus d.o.o., januar 2013).  
 
V mesecu maju 2013 je Občina prejela novo mnenje, iz katerega je izhajalo, da ministrstvo daje ponovno negativno mnenje k 
predlogu OPN in negativno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. V dopisu je bilo navedeno, da bo 
ministrstvo gradivo ponovno proučilo, če bo Občina dopolnila gradivo skladno s pripombami in ugotovitvami.  
 
V mesecu juliju 2013 je Občina pripravila dodatne obrazložitve gradiva in ponovno prosila za usklajevalni sestanek pred izdajo 
mnenja. Dodatne obrazložitve so bile pripravljene za tiste predloge, za katere je ministrstvo predlagalo predložitev dokazil (južna 
dovozna cesta v novo industrijsko cono Trata, severna obvoznica, širitve za potrebe kmetije oz. preselitve kmetije). Med 
obrazložitvami so bili tudi posamezni posegi, do katerih se je ministrstvo opredelilo negativno (npr. čistilna naprava Reteče, 
športne površine Gorajte). Sestanek je na ministrstvu potekal v avgustu 2013. Vlogo za mnenje skupaj z dopolnitvijo 
obrazložitev (skladno z dogovorom na zadnjem sestanku) je Občina na ministrstvo ponovno posredovala v mesecu septembru 
2013. Dopolnitev obrazložitev se je nanašala na športne površine Gorajte, širitev za potrebe selitve kmetije, športne površine 
Vincarje ter dopolnitev odloka. V času obravnave vloge je Občina pripravila dodatne obrazložitve še za gramoznico Reteče, 
širitev za potrebe umestitve industrijske čistilne naprave in opredelitev namenske rabe gozd v EUP ŠK-48 G, ki je v naravi še 
kmetijsko zemljišče.  
 
Na podlagi zgoraj navedenega je Občina v novembru 2013 prejela pozitivno mnenje.    
 
Mnenje ugotavlja, da je Občina pravilno vrisala vse predloge, ki niso v nasprotju s predpisi o varovanju kmetijskih zemljišč. 
Občina je pravilno vrisala vse predloge, kjer gre za uskladitev z dejanskim stanjem. Uskladitve nista predstavljala posega 
objectid št. 617 in 619.  
 
Občina je umaknila predloge (na podlagi mnenja iz meseca septembra 2012), ki so z vidika varovanja kmetijskih zemljišč 
nesprejemljivi, in sicer predloge z objectid št.: 536, 592, 596, 597, 617, 619, 620, 622, 627, 628, 630, 632, 1655, 1702, 1714, 
1657, 1658, 1656, 1659, 1681, 1691, 1712, 1713, 1716, 1717, 1718, 1761, 1772, 1773, 1774, 1776, 1778, 1779, 1637, 1639, 
1769, 1780, 1782, 1785, 1786. 
Občina je umaknila predloge (na podlagi mnenja iz meseca maja 2013), ki so z vidika varovanja kmetijskih zemljišč 
nesprejemljivi, in sicer predloge objectid št.: 653, 659, 648, 1728, 1729, 1690, 1741 in 1709.  
 
Zgoraj navedeni predlogi pomenijo, da so bile v fazi pridobivanja mnenj izločene naslednje površine, ki so bile kot stavbno 
zemljišče opredeljene v gradivu za javno razgrnitev: 

- Površine za industrijo za dolgoročno širitev proizvodnih dejavnosti (ob južni dovozni cesti v novo industrijsko cono Trata). 
- Površine centralnih dejavnosti v centru Reteč.  
- Površine za turizem v naselju Vincarje (ob obstoječem mini hotelu). 
- Površine drugih območij (zlasti za nakupovalne centre) na Grencu. 
- Prometne površine (širitev parkirišča) v Lipici. 
- Zelene površine v naselju Pungert (ob potoku), zelene površine za šport in rekreacijo v Dragi, zelene površine v Starem 

Dvoru, zelene površine ob potoku Sušica, zelene površine (del) na grajskem hribu.  
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- Površine razpršene poselitve (posamezne parcele) v naseljih Breznica pod Lubnikom, Zgornja Luša, Bukovščica.  
- Površine stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo (posamezne parcele) v naseljih Log nad Škofjo Loko, Gabrk, Puštal, 

Hosta, Gosteče, Godešič, Pevno, Vešter, Stara Loka, Spodnja Luša. 
- Zelene površine za kamp v Zmincu so opredeljene kot kmetijsko zemljišče, kjer je dopustno občasno šotorjenje. 
- Zadrževalnik v Praprotnem je opredeljen kot kmetijsko zemljišče, kjer gre za območje suhega zadrževalnika brez posegov 

v okolje. 
 
Za območje severne obvoznice je Občina podala dodatno gradivo in obrazložitve, zato so predlogi z vidika varovanja kmetijskih 
zemljišč sprejemljivi.  
Za predloga objectid št. 649 in 1670 (južna dovozna cesta v novo industrijsko cono Trata) je Občina predložila dokazilo, da je 
veljavni lokacijski načrt v skladu z veljavnim občinskim planom in predloga nista v nasprotju z usmeritvami in predpisi o 
varovanju kmetijskih zemljišč.  
Občina je predložila dodatno gradivo in izpolnjena obrazca za utemeljenost posega na kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije, 
in sicer za širitev kmetije v Breznici pod Lubnikom in preselitev obstoječe kmetije z Grenca (EUP ŠK-51 SKk). 
Občina je močno zmanjšala predlog objectid št. 609 (nova čistilna naprava v Retečah) in predložila dodatno gradivo, zato 
predlog ni v nasprotju z usmeritvami in predpisi o varovanju kmetijskih zemljišč.  
 Za predloga objectid št. 660 (območje športnega igrišča Gorajte) in 595 je Občina posredovala dodatne obrazložitve, zato 
predloga nista v nasprotju z usmeritvami in predpisi o varovanju kmetijskih zemljišč.  
Za območje gramoznice Reteče (objectid št. 675 in 688) je Občina predložila nove obrazložitve. Ministrstvo se strinja.  
 
Ministrstvo se strinja z izvzemi iz stavbnih zemljišč za naslednje predloge objectid št.: 

-  1805, 675 in 688. 
Pri predlogu št. 1804 je Občina upoštevala mnenje ministrstva in ohranja stavbno zemljišče (športne površine Vincarje).  
 
V odloku so nastale naslednje spremembe: 

 Iz odloka so bile v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih črtane vse enote urejanja prostora, ki so bile v grafičnem 
delu OPN izločene iz stavbnih zemljišč kot nesprejemljive z vidika varovanja kmetijskih zemljišč.  

 Med pomen izrazov v 4. členu je bila dodana definicija začasnega objekta.  

 Skupni prostorski izvedbeni pogoji o vrstah dopustnih objektov glede na namen (49. člen): popravljena določba, kateri 
objekti in posegi v prostor so dopustni na celotnem območju občine. 

 101. člen:  dopolnjeni posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na kmetijskih zemljiščih  

 Dodana je nova enota urejanja prostora (športne površine Vincarje) ŠK-05/03 ZS. 

 Dodana je nova enota urejanja prostora ob Sušici ŠK-29 K1, K2, G.  

 Spremenjeni enoti PR-05 K1 (ne VI) in ZM-10 K1 (ne ZS).  

 Na novo je bila izdelana priloga 1, ki določa vrste dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov po posameznih 
namenskih rabah.  

 

30 Občina Škofja Loka, 
Poljanska cesta 2, 4220 
Škofja Loka 

Občina Škofja Loka, Mestni 
trg 15, 4220 Škofja Loka  

Mnenje glede zadev 
lokalnega pomena  

Številka 3503-1/2008 z dne 
15.05.2012 in 28.11.2013 

Pozitivno mnenje po uskladitvi in pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora.  
 

31 Ministrstvo za okolje in 
prostor, 
Direktorat za prostor,  
Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana 

Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana  

Odločba v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje  

Številka 35409-299/2008/31 
z dne 19.11.2013 

V postopku priprave OPN občine Škofja Loka je bil izveden tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje in presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja (Natura 2000).  
 
Po pridobitvi mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, ki se opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov načrta na okolje z vidika 
svoje pristojnosti (področje upravljanja z vodami, varstvo naravne dediščine, varstvo kulturne dediščine, varstvo kmetijskih 
zemljišč) je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na varovana območja izdalo odločbo, iz katere izhaja, da so vplivi plana na okolje, ugotovljeni v tem postopku 
sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so sestavni del odloka, okoljskega poročila ter dodatka za varovana območja. 
Občina mora izvajati monitoring, kot je naveden v okoljskem poročilu in z rezultati monitoringa seznaniti ministrstvo v petih letih 
po prejemu plana.  
 
Ministrstvo za zdravje je mnenje Inštituta za varovanje zdravja podalo že v času izdaje mnenja o ustreznosti okoljskega poročila 
in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje v času pred javno razgrnitvijo OPN.  

 
Vlogo za izdajo mnenja so prejeli tudi spodaj navedeni nosilci, ki mnenja niso podali: 

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za informacijsko družbo, 
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, 

2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za visoko šolstvo in znanost, 
Masarykova 16, Ljubljana, 

3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 
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4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za socialne zadeve, Kotnikova 28, 
Ljubljana, 

5. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve 
vojnega nasilja, Kotnikova 28, Ljubljana, 

6. Telekom, d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 
Ljubljana, 

7. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, 
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj (za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena), 

8. Razvojna agencija Sora, d.o.o., Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, 
9. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj, 
10. Turizem Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka, 
11. Ribiška družina Škofja Loka, Studenec 9, 4220 Škofja Loka, 
12. Lovska družina Škofja Loka, Studenec 9, 4220 Škofja Loka. 

 


