Opis podatkov, ki so posredovani na nosilcih podatkov (73_OPA_OPN_s):
Šifra občine:
Ime akta:

Oznaka akta:
Faza postopka:
Številka verzije:
Številka in datum dopisa:

73
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA (SD OPN 1)
(navedba dosedanjih objav: Uradni list RS št.
31/2013 z dne 15.04.2013)
SD OPN 1
SPREJET DOKUMENT (s)
1
3500-1/2014-248, 18.2.2021

Seznam posredovanih gradiv:
- tekstualni del SD OPN 1 (odlok)
- grafični del SD OPN 1 (strateški in izvedbeni del)
- obvezne priloge SD OPN 1:
- izvleček iz SPRS
- prikaz stanja prostora
- strokovne podlage
- prva in druga mnenja s pojasnili o upoštevanju
- obrazložitev SD OPN 1
- povzetek za javnost
- okoljsko poročilo
Številka in datum sklepa ministra:
Številka in datum sprejema akta:
Datum uveljavitve:
Ime izdelovalca:
Ime pripravljavca digitalnih podatkov:

/
3500-1/2014-247, 28.1.2021
27.2.2021
Acer Novo mesto, d.o.o.
Acer Novo mesto, d.o.o.

Vsebina nosilca podatkov je pripravljena v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo občinskih
prostorskih aktov v digitalni obliki (datum 6. oktober 2008) in 10. priporočili MOP za pripravo
gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov (18. maj 2015).
Na nosilcu so le vsebine, ki se z aktom SD OPN 1 spreminjajo.
Urbanistična načrta Metlika in Gradac sta med prilogami v mapi 33_str_pod. Vse preostale
strokovne podlage iz seznama v prilogi 33_str_pod, skupaj z obema urbanističnima načrtoma, so
priložene na ločenem nosilcu podatkov (oz. na ločeni wetransfer povezavi).
Grafični del je pripravljen in shranjen na nosilec v predpisani formalni (vektorski sloji) in
neformalni obliki (okvirna in izvenokvirna vsebina v georeferenciranem tiff oz. tiff formatu).

Vektorski podatkovni sloji so topološko čisti. Tiff format je pripravljen v skladu z zahtevami
Tehničnih pravil in v dogovoru z MOP: v nekompresirani obliki, s 24-bitno barvno globino in
ločljivostjo 300 dpi.
V atributni tabeli namenske rabe so glede na Tehnična pravila dodana polja z oznakami
namenske rabe. Na kartah izvedbenega dela sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta je izpisan atribut NAPIS.
V vektorskem sloju namenske rabe sta poleg poligonov namenske rabe vrisana dva dodatna
poligona, s katerima je označeno ozemlje, ki prostorsko ne spada v občino Metlika. Na teh dveh
območjih se namenska raba ne načrtuje. Omenjena poligona zato nimata vseh atributov, ki so
zahtevani s Tehničnimi pravili.

