3. TEMELJNA NAČELA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

Načelo trajnostnega prostorskega razvoja
Zagotavljanje kakovostnega življenjskega okolja in rabe prostora za
sedanje in prihodnje generacije ter usklajevanje razvojnih potreb z
varstvenimi zahtevami ter doseganje racionalna raba prostora za
posamezne dejavnosti.
Načelo javnosti
Omogočati izražanje interesov posameznic in posameznikov,
skupin prebivalstva in udeležbo vseh zainteresiranih oseb v
postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov.
Vsakdo ima pravico biti obveščen o postopkih priprave prostorskih
aktov ter v teh postopkih sodelovati s pobudami, mnenji in na
drugačne načine.
Načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij
Prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in
nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri
čemer ima prenova prednost pred novogradnjo.
Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja
nadaljnji prostorski razvoj ni možen.
Načelo prevlade javnega interesa
Upoštevati tako javni kot zasebni interes ter ju skladno s cilji
prostorskega načrtovanja med seboj skrbno pretehtati, pri čemer
zasebni interes ne sme škodovati javnemu.
Načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora
Prostorsko načrtovanje mora upoštevati vrednote in prepoznavnost
obstoječih naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih struktur, ki
sooblikujejo identiteto prostora in določajo njegove značilnosti.
Načelo vključevanja varstva kulturne dediščine
Prostorske ureditve in posegi se usmerjajo in načrtujejo tako, da se
pri tem ohranjajo in prenavljajo območja in objekti obstoječe
kulturne dediščine, še posebej naselbinske dediščine.
Upoštevanje vrednot in razvojnih potencialov dediščine pri pripravi
prostorskih aktov sta ključna inštrumenta celostnega ohranjanja
kulturne dediščine.
Načelo strokovnosti
Prostorski akti morajo temeljiti na strokovnih dognanjih o lastnostih
in zmogljivostih prostora ter biti pripravljeni skladno s strokovnimi
metodami prostorskega načrtovanja
ter kakovostnega
urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja.
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KAJ JE OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)
 Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni in edini obvezen prostorski akt
občine.
 OPN se izdela za območje celotne občine.
 Vse prostorske ureditve se načrtujejo s prostorskimi akti. Z njimi se določajo
usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov ter pogoji in merila
za njihovo izvedbo.
 OPN določi območja, ki se bodo urejala s podrobnimi prostorskimi načrti
(OPPN).
 OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in
izdajanje le teh.
 OPN se presoja z vidika vplivov na okolje.

OPN se pripravi na podlagi:








temeljnih načel prostorskega načrtovanja,
usmeritev iz državnih prostorskih aktov,
sprejetih razvojnih programov in razvojnih potreb občine,
strokovnih podlag, vključno z urbanističnimi načrti,
utemeljenih razvojnih potreb drugih oseb,
varstvenih zahtev nosilcev urejanja prostora,
prikaza stanja prostora.

2. VSEBINA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OPN, ki bo po sprejetju nadomestil Odlok o prostorskih sestavinah planskih aktov
občine Divača (PSPA Divača) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Divača, je vsebinsko razdeljen na dva dela, in sicer na strateški in izvedbeni del.

Strateški del OPN Občine Divača vsebuje:
-

izhodišča in cilje prostorskega razvoja,
zasnovo prostorskega razvoja,
zasnovo gospodarske javne infrastrukture,
zasnovo poselitve,

ter usmeritve za:
-

razvoj naselij in dejavnosti,
razvoj v krajini,
določitev namenske rabe prostora,
določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

Izvedbeni del OPN Občine Divača vsebuje:
-

PRAVNA PODLAGA
Pravno podlago za izvedbo in sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN)
predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. L. RS, št. 33/07, 70/08
ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12ZUPUDPP-A), obliko in vsebino pa določajo podzakonski predpisi (Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list
RS, št. 99/07).

namensko rabo prostora,
členitev občine na enote urejanja,
prostorske izvedbene pogoje,
prostorsko izvedbeni pogoji za območja, za katera se pripravi občinski
podrobni prostorski načrt (OPPN).

Izvedbeni del OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, razen na območjih, na katerih je predvidena
izdelava OPPN.
Osnutek OPN je bil pripravljen po strokovnih podlagah ter z upoštevanjem sprejemljivih
pobud vseh pobudnikov, ki so bile podane do izdelave osnutka Odloka.

Dopolnjeni osnutek je upošteval pridobljene smernice vseh nosilcev urejanja prostora k
osnutku odloka.
Pri OPN so upoštevani predpisi in usmeritve za razvoj poselitve, po katerih se poselitev
usmerja v notranji razvoj naselij in prenovo naselij (delna prenova, z obnovo ali
nadomestno gradnjo obstoječih objektov), ki ima prednost pred širitvami naselij ter
sanacijo razpršene gradnje s priključevanjem te gradnje k obstoječim naseljem, s
povezovanjem v nova naselja ali v večje zaključene poselitvene enote.
Ohranja se avtohtoni vzorec razpršene poselitve, ki temelji na značilnem vzorcu
poselitve, preprečuje pa se pojav nove razpršene gradnje kot negativnega pojava v
prostoru. Večje širitve so možne le pri naseljih s pomembnejšo funkcijo v prostoru.
Merila in pogoje za urejanje prostora določajo urejanje in posege v prostor po
namembnosti objektov, legi, velikosti in oblikovanju objektov, obliki parcel in
urbanističnem razvoju naselij ter priključevanju objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro. Hkrati določajo pogoje za celostno ohranjanje
kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanju zdravja ljudi. Merila in pogoji delno
povzemajo dosedanja določila prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača in jih
nadgrajujejo z zakonskimi zahtevami.
Za območje Divače in Senožeč je izdelan urbanistični načrt, v katerem so določene
temeljne strukture naselja z elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja,
javne površine in zelene varovalne površine naselja, prometne ureditve ter območja
delne prenove naselja.
V grafičnem delu odloka je prikazana namenska raba prostora s členitvijo prostora na
enote urejanja ter opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo. Varstvena in ostala
posebna območja, ki so vplivala na odločitve pri pripravi OPN, se po veljavnih predpisih
v grafičnem delu OPN ne prikazujejo, ampak so del Prikaza stanja prostora, ki je
obvezna priloga OPN.
V postopku priprave OPN je bila izdana odločba ministrstva pristojnega za okolje, da je
potrebno izdelati celovito presojo vplivov izvedbe OPN na okolje.

NAMEN JAVNE RAZGRNITVE
Namen javne razgrnitve predloga Občinskega prostorskega načrta je seznanitev
javnosti z opredelitvijo namenske rabe prostora in s predlaganimi izvedbenimi merili in
pogoji za poseganje v prostor.
Navedeni prostorski akt bo javno razgrnjen v času:
od 16. maja 2014 do 18. julija 2014 v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača in bo na vpogled v času uradnih ur ter na spletni strani Občine Divača
(http://www.divaca.si). Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih
ur.
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v dvorani v prostorih Občine
Divača, v sredo 9. 7. 2014 s pričetkom ob 17. Uri.
V času javne razgrnitve lahko k razgrnjenemu prostorskemu aktu podajo pripombe
pravne in fizične osebe, v kolikor sprejem akta vpliva na njihovo sedanje stanje ali
razvojni interes. Pripombe posredujejo pisno na naslov Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3a, 6215 Divača, na elektronski naslov: obcina@divaca.si na predpisanem
obrazcu, ki je na internetni strani dostopen v elektronski obliki, jih vpišejo v knjigo
pripomb v prostoru javne razgrnitve ali podajo na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, in sicer 18.7. 2014.

