Občina Ivančna Gorica vodi postopek tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
(SD OPN 3). Gre za celovito spremembo OPN, zajeto je celotno območje občine. Do konca junija 2021
je bila izdelana večina strokovnih podlag, proučene in presojane so pobude za spremembo OPN, ki so
bile podane na Občino po sprejemu veljavnega OPN, oblikovan je predlog nove namenske rabe
prostora in enot urejanja prostora, dopolnjeni so prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja
prostora.
Z namenom, da se javnost seznani z opisanimi rešitvami še pred izdelavo Osnutka SD OPN 3 (kot prvo
formalno fazo postopka), se je Občina Ivančna Gorica odločila, da organizira neformalno javno
predstavitev SD OPN 3.
Zakon namreč predvideva vključevanje javnosti le enkrat, to je v fazi dopolnjenega osnutka SD OPN,
vendar so dopustne spremembe, ki bi izhajale iz podanih pripomb, po tej fazi skoraj nične. Z
organiziranjem neformalne javne predstavitve v tako zgodnji fazi želi Občina Ivančna Gorica javnosti
ponuditi realno možnost vplivanja na spremembe predlaganih rešitev, kolikor bo to mogoče glede na
predpise in strokovna merila.
Neformalna javna predstavitev se začne v četrtek, dne 2.7.2021, in bo trajala do vključno petka,
20.8.2021. Javnosti bodo predstavljene naslednje ključne vsebine SD OPN 3:
1) Grafični del – izvedbeni del s spremenjeno in dopolnjeno namensko rabo prostora ter
enotami urejanja prostora, v katerem so prikazane tudi pobude občanov in drugih pravnih in
fizičnih oseb, ki so bile podane za postopek SD OPN 3 (oštevilčeni poligoni) ter območja
obstoječih stavbnih zemljišč iz veljavnega OPN (siva poševna šrafura).
2) Tekstualni del – Priloga 1 odloka o SD OPN 3 s preglednicami, v katerih so navedeni posebni
prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za enote urejanja prostora (EUP), v katerih so z vidnimi
spremembami označene spremembe glede na Prilogo 1 veljavnega odloka o OPN.
V času neformalne javne predstavitve bo gradivo dostopno:
1) Grafični del – na spletnem portalu PISO v zavihku »Neformalna javna predstavitev SD OPN 3«
in sicer v dveh različicah, ki se razlikujeta samo na območju gospodarske cone Škrjanče
(zavihka »Različica 1« in »Različica 2«).
2) Tekstualni del – na spletni strani Občine Ivančna Gorica https://prostor.ivancna-gorica.si/ v
rubriki »V pripravi«, podrubriki »Neformalna javna predstavitev SD OPN 3«, naslov »Priloga
1«.
V času neformalne javne predstavitve lahko na razgrnjeno gradivo vsa zainteresirana javnost (organ,
organizacije in posamezniki) poda pripombe in predloge. Pripombe in predloge se lahko poda:
− pisno po elektronski pošti na naslov obc.ivancna.gorica@siol.net (zadeva: Pripomba/Predlog
na neformalno javno predstavitev SD OPN 3),
− pisno na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
Rok za podajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan neformalne javne
predstavitve (petek 20.8.2021).
Pripombe in predlogi na javno predstavljeno gradivo se lahko podajo:
− za območja podanih pobud (oštevilčeni poligoni so razvidni iz spletnega PISA iz naslova
»Pobude«) – NOVE POBUDE SE NE BODO UPOŠTEVALE,

−

−
−
−

za območja sprememb namenske rabe prostora (območja, kjer se stavbno zemljišče v
veljavnem OPN (siva poševna šrafura) razlikuje od stavbnega zemljišča v SD OPN 3 – brez
šrafure; takšna območja so razvidna tudi s primerjavo veljavnega OPN na PISO ter tega
neformalno javno predstavljenega gradiva),
za območja, ki so v veljavnem OPN ali v razgrnjenem gradivu predvidena za urejanje z OPPN,
za območja, za katera so izdana upravna dovoljenja za posege v prostor, pa v razgrnjenem
gradivu niso upoštevana,
za predlagane prostorske izvedbene pogoje (PIP) za posamezne enote urejanja prostora
(EUP) v preglednici (Tekstualni del gradiva).

Občina Ivančna Gorica bo pripombe in predloge javnosti preučila skladno z merili, ki izhajajo iz
veljavnih predpisov in strokovnih norm. Pisnih stališč do posameznih pripomb in predlogov Občina ne
bo sprejemala, njihovo upoštevanje oz. neupoštevanje bo razvidno iz javno objavljenega
dopolnjenega osnutka SD OPN 3 v fazi formalne javne razgrnitve SD OPN 3.

