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Številka: 3500-1/06/21 
Datum: 27. 9. 2021 
 

 
OBČINSKEMU SVETU 
 
 
Zadeva: Sklep o umiku obvoznic iz predloga SD OPN 2 Sodražica – predlog za razširitev 

dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta na podlagi 31. člena poslovnika 
 
 
Občina Sodražica je v obdobju od 20. 08. 2021 do 20. 09. 2021 izvedla javno razgrnitev in javno 
obravnavo dopolnjenega osnutka drugih sprememba in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD 
OPN 2 Sodražica). V roku je bilo podanih več pripomb, ki so se nanašale na umestitev južne in severne 
obvoznice Sodražica. Iz podanih pripomb izhaja, da podajatelji pripomb nasprotujejo umestitvi obeh 
obvoznic kot je predlagano. Namen javne obravnave je pridobiti odziv javnosti ter kolikor je mogoče in 
smiselno ta odziv tudi upoštevati.  Glede na navedeni odziv nadaljevanje postopka sprejema SD OPN 2 
v predlagani obliki ni primerno. 
 
Nadaljevanje predmetnega postopka s podajo novega in za prebivalce sprejemljivejšega predloga trase 
obvoznih cest, bi podaljšalo že sedaj dolgo potekajoč postopek. Ker SD OPN 2 vključuje več drugih 
sprememb namenske rabe in ureditev prostora, ki niso sporne, bi to lahko dejansko predstavljalo 
nesprejemljivo zavlačevanje s postopkom. Končni rezultat bi bil še vedno negotov, zlasti, če bi hoteli 
posegati v varovana območja kamor usmerjajo predlogi javnosti. Zato na podlagi dogovora s pristojno 
službo MOP predlagam umik umestitve južne in severne obvoznice (Oznake: Op 600, Op 601, Op 602, 
Op 603, Op 604, Op 605, Op 606 in Op 607).  
 
Predlagani sklep ne pomeni, da odstopamo od umestitvi obvoznic, ampak, da le umikamo predlagane 
rešitve umestitve v okviru sprejema SD OPN 2. Ocenjujem, da je pot do izgradnje obvoznice ne glede na 
sedanjo (ne)umestitev še zelo dolga, zato ni potrebe po hitenju. Vendar pa zaradi vse večje 
preobremenjenosti strnjenega dela poselitve v središču in s tem upoštevanja tudi legitimnih interesov 
prebivalcev po razbremenitvi ter tudi zaradi sodobnega trenda preusmeritve tranzitnega prometa iz jeder 
naselij, ostaja obvoznica dolgoročno v načrtu. Pri tem je ključno varovati potencialni prostor kot koridor 
pred pozidavo, kar je bil ključni namen že v tem postopku. Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti bi bilo 
primerneje umestitev obvoznic v prostor izvesti v posebnem postopku OPN ali DPN v prihodnosti, pri 
čemer bo potrebno upoštevati tudi konstruktivne predloge javnosti, ki jo je tudi smisleno vključiti že v 
predhodne postopke (predhodne razgrnitve, oblikovanje posvetovalne skupine ter portal konstitiuranja 
predlogov itd). Drugo vprašanje oz. izziv pa je kako pričakovanja prebivalcev uskladiti s pogoji in ukrepi, 
ki veljajo za širna varovana območja okrog Sodražice (Natura 200, naravne vrednote, kmetijska 
zemljišča, poplavna območja itd). 
 
Glede na navedeno ocenjujem, da je predlagana rešitev izmed možnih najustreznejša, da zaključimo 
aktualni postopek noveliranja OPN. Sprejetja takšnega sklepa utemeljujem s tem, da se predhodno poda 
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s strani občinskega sveta ustrezna usmeritev za pripravo strokovnih izhodišč pred odločanjem o 
pripombah na osnutek SD OPN 2.  
 
Na podlagi tega kot župan Občine Sodražica predlagam Občinskemu svetu naslednji 
 

SKLEP: 
 
Iz Dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD 
OPN2 Sodražica) se izvzameta južna in severna obvoznica, ki naj bi potekali na območju z 
oznakami Op 600, Op 601, Op 602, Op 603, Op 604, Op 605, Op 606 in Op 607. 
 
 
                                                                                                                                              Župan  
                                                                                                                                  Mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
 
 


