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Ministrstvo za okolje in prostor, na podlagi drugega odstavka 115. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in v povezavi z 124. 
členom ZUreP-2 izdaja naslednji 

S K L E P

Odlok o spremembah in dopolnitvah 07 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Cerkno (Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1973), ki se 

pripravlja v okviru kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN se potrdi.

Obrazložitev:

1. Vloga
Občina Cerkno je 16. 10. 2020 na ministrstvo, pristojno za prostor, posredovala gradivo 
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah 07 Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Cerkno (v nadaljnjem besedilu: SD OPN). Gradivo je občina oddala samo v digitalni 
obliki. 

Iz gradiva ni razvidno kdo je odgovorni prostorski načrtovalec. V tem delu je potrebno gradivo 
pred sprejetjem dopolniti. 

2. Postopek ugotavljanja usklajenosti
V skladu z drugim odstavkom 124. člena ministrstvo v petnajstih dneh preveri ali je predlog SD 
OPN pripravljen v predpisani obliki in ali so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka. 
Glede potrditve se smiselno uporabljajo določbe 115. člena ZUreP-2. Kratkega postopka se ne 
sme uporabiti za spremembe ali dopolnitve OPN, ki bi terjale sodelovanje nosilcev urejanja 
prostora ali bi bilo treba zanje izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

2.1. Predpisana oblika in dodelitev identifikacijske številke
Ministrstvo je na podlagi 53. in 289. člena ZUreP-2 prostorskemu aktu dodelilo naslednjo 
identifikacijsko številko: 

Naziv prostorskega 
akta:

Odlok o spremembah in dopolnitvah 07 Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Cerkno



2

Identifikacijska številka 
prostorskega akta v 
zbirki prostorskih aktov:

1973

Pod navedeno identifikacijsko številko se bo ta akt vodil v zbirki prostorskih aktov v prostorskem 
informacijskem sistemu. Ministrstvo občino poziva, naj identifikacijsko številko na ustreznih 
mestih vključuje v dokumentacijo v zvezi s postopkom priprave prostorskega akta. Za 
zagotavljanje popolnega in ažurnega stanja v zbirki prostorskih aktov je potrebno dokumentacijo 
v postopku priprave prostorskega akta redno posredovati ministrstvu.  

Pri pregledu gradiva je ministrstvo ugotovilo, da je gradivo pripravljeno v predpisani obliki. 

2.2. Pogoji za uporabo kratkega postopka
Iz obrazložitev izhaja, da gre pri obravnavanem postopku za uskladitev OPN z drugimi predpisi 
– predpisi s področja voda ter pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave OPN in uskladitve 
z veljavnimi sorodnimi predpisi. DRSV je v postopku sprememb in dopolnitev OPN 05 občino 
obvestil, da 84. člen OPN ni skladen s splošnimi smernicami in področnimi predpisi s področja 
voda, zato ga je treba uskladiti skladno z njihovimi navodili. Tako občina s predmetnimi SD 
OPN odpravlja navedeno neskladnost.

Spremembe ne terjajo spremembe namenske rabe prostora. Glede na navedeno, ministrstvo 
meni, da so pogoji za uporabo kratkega postopka po 124. členu ZUreP-2 ustrezno upoštevani.

3. Zaključek 
Iz navedenega sledi, da so bili pogoji za uporabo kratkega postopka iz 124. člena ZUreP-2 
ustrezno upoštevani.

Do strokovnih rešitev in postopka sprejema prostorskega akta, ki ga vodi občina, se ministrstvo 
s tem sklepom ne opredeljuje. Prav tako s tem sklepom ministrstvo ne izvaja nadzora nad 
veljavnim OPPN. Občina, ki je pripravljavec prostorskega akta, je odgovorna za pripravo 
prostorskega akta in v tem okviru tudi za njegovo zakonitost, tako z vidika postopka priprave in 
sprejema, kot tudi vsebine.

Ko občina prejme sklep o potrditvi in identifikacijsko številko prostorskega akta, lahko prostorski 
akt sprejme z odlokom in ga objavi. Veljavno gradivo prostorskega akta, mora v skladu s četrtim 
odstavkom 115. člena ZUreP-2 poslati ministrstvu, da ga javno objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu. 

Georgi BANGIEV
GENERALNI DIREKTOR
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Poslati elektronsko: 
- Občina Cerkno: 

- direktor@cerkno.si
- obcina@cerkno.si
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