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1 OBRAZLOŽITEV STANJA IN NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE 

Predmet lokacijske preveritve je območje obstoječe, močno dotrajane večstanovanjske stavbe 
na Arkovi ulici 22 v Idriji (slika 1 in 4). Stavba je večjih dimenzij, podolgovatega pravokotnega 
tlorisa z manjšim izzidkom na severni strani, v etažnosti K+P+2N+M. Streha je dvokapnica z 
naklonom 45˚, s slemenom v smeri daljše stranice in orientacije severozahod-jugovzhod. Na 
daljših stranicah strešin so simetrične dvokapne in enokapne frčade. Stavba je varovana kot 
kulturna dediščina (profana stavbna dediščina, EŠD 20772). 
 
Po mnenju ZVKDS OE Maribor in OE Nova Gorica iz 20. 6. 2017, je splošno gradbeno stanje 
stavbe precej slabo. V primeru obnove bi bila nujno potrebna vzdrževalno – sanacijska dela 
precej obsežna in zahtevna, še posebej zaradi velikih dimenzij stavbe. ZVKDS predlaga arhivsko 
(dokumentirano) varovanje stavbe. 
 
Investitor namerava postaviti nadomestno gradnjo – novo večstanovanjsko stavbo, arhitekturno 
in oblikovno podobno obstoječi: podolgovatega tlorisa, s simetrično dvokapno streho z 
dvokapnimi frčadami, etažnosti K+P+2N+M ter višinsko prilagojeno uskladitvi z bistvenimi 
zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev (slika 2). Zaradi zagotavljanja 
dostopa, bi se lega predvidene stavbe nekoliko zamaknila glede na lego obstoječe stavbe (slika 
3). 
 
V skladu s trenutno veljavnim Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni 
list RS, št. 38/11, popr. 53/11, 89/11, 107/13, popr. 12/14, 53/14, 70/16, 40/17, 50/18) 
spada območje obstoječe večstanovanjske stavbe v podEUP ID_36/1 s podrobnejšo namensko 
rabo SSe – stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte (slika 4).  
 
Prostorski izvedbeni pogoji za to namensko rabo ne omogočajo gradnje v skladu z investicijsko 
namero. Zaradi navedenega se s postopkom lokacijske preveritve, skladno s 129. členom 
Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), za doseganje gradbenega 
namena veljavnega prostorskega izvedbenega akta, dopusti individualno odstopanje od PIP, 
določenih v Odloku o OPN Občine Idrija. 
 
Na podlagi Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike 
državnega pomena (Uradni list RS, št. 66/01, 55/02, 16/08, 20/09) je obravnavano območje 
v večih vplivnih območjih spomenikov. 
 
Na obravnavanem območju lokacijska preveritev še ni bila izvedena. 
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Slika 1: Obstoječa večstanovanjska stavba na Arkovi ulici 22 v Idriji, april 2020 (vir: 
www.instantstreetview.com). 

 
 

 
Slika 2: Prečni prerez predvidene stavbe (vir: IDZ, Arhitektura.BO projektiranje, Barbara Oblak, s.p., april 
2020). 
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Slika 3: Zamik pozicije predvidene stavbe glede na obstoječo stavbo (vir: IDZ, Arhitektura.BO 
projektiranje, Barbara Oblak, s.p., april 2020). 

 
 

 
Slika 4: Območje lokacijske preveritve za obstoječo večstanovanjsko stavbo na Arkovi ulici 22 v Idriji, v 
podEUP ID_36/1 s podrobnejšo namensko rabo SSe – stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske 
objekte (vir: gis.iobcina.si, april 2020). 
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2 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE 
OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV 

Obravnavano območje leži severovzhodno od mestnega jedra Idrije, v obcestnem pasu javne 
poti JP-631472, v podEUP ID_36/1_SSe (PNRP SSe) in obsega zemljišča s parc. št. 649, 650, 
651, 652, 653, vse k. o. 2357 – Idrija – mesto (slika 4 in 5).  
 

Slika 5: Ortofoto posnetek območja lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP (parc. št. 649, 
650, 651, 652, 653, vse k. o. 2357 – Idrija – mesto; označeno rdeče) (vir: gis.iobcina.si, april 2020). 

 

3 VELJAVNI PIP NA OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE 

veljavni PIP iz 59. člena (območja stanovanj – stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske 
objekte (SSe)) Odloka o OPN Občine Idrija 

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR 

(1) Dopustne dejavnosti in objekti  
Dopustne so eno in dvostanovanjske stavbe, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim, 
kot so garažne stavbe, športna igrišča za športe na prostem, otroška in druga javna igrišča. Dopustni 
so pomožni objekti v skladu z 12. členom. 

(1) Posebni pogoji za pogojno dopustne dejavnosti in objekte  
Poleg bivanja so dopustne tudi spremljajoče dejavnosti: poslovne, manjše obrtne, storitvene in trgovske 
dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter kulturne, 
razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti. V sklopu stanovanjskih objektov, so dopustne ureditve 
nastanitvenih kapacitet.  
Pogojno so dopustne spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in 
trgovin, ki služijo tem območjem.  
Spremljajoče dejavnosti so dopustne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  
- dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje 

objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta ali dejavnosti,  
- neposredna navezanost na prometno infrastrukturo, 
- dejavnost ne vpliva moteče na osnovno namensko rabo in ne poslabšuje pogojev bivanja, 
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- garaže se praviloma zagotavljajo pod ali v okviru stavb, 
- površina za poslovne, obrtne in trgovske dejavnosti naj ne presega 200 m2 BEP.  
V okviru obstoječih kmetij je dovoljena gradnja novih objektov za potrebe kmetijske proizvodnje, če 
ne vplivajo moteče na osnovno namensko rabo in ne poslabšujejo pogojev bivanja.  
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu. 

(2) Posebni pogoji za dopustne gradnje in druga dela  
Za dvojčke, atrijske in vrstne hiše veljajo naslednji dodatni pogoji:  
- Dovoljena je dozidava obstoječih končnih stanovanjskih stavb, če velikost zemljišča gradbene 

parcele ustreza pogojem novogradnje objektov. Prizidani objekt mora biti po gabaritih objekta, 
naklonu strehe in v oblikovanju usklajen z objektom, h kateremu se prizidava.  

- Nadzidave obstoječih atrijskih hiš in vrstnih hiš niso dopustne.  
Kadar gre za mansardna stanovanja oziroma za stanovanja v izkoriščenih podstrešjih so za osvetlitev 
podstrešnih prostorov dovoljena okna v ravnini strehe ter strešni pomoli, ki pa ne smejo biti daljši kot 
½ dolžine strehe. 

(3) Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele 
Za prostostoječe eno in dvostanovanjske objekte ter dvojčke: FZ= 0,4  
Za vrstne in atrijske objekte: FZ= 0,6 (5)   
(4) Višinski gabariti objektov  
Dopustni višinski gabarit eno in dvostanovanjskih objektov je največ P+2+M, kota slemena je do 13,00 
m nad terenom. Če se nahaja objekt na strmem terenu, je pritličje lahko do treh strani vkopano v 
zemljo. Kota slemena je do 13,00 m, merjeno od kote terena na nevkopani strani. Kadar so gabariti 
okoliških stavb večji, se stavba prilagaja okoliškim gabaritom.  
Za atrijske objekte je višinski gabarit največ P+1. 

 

4 PREDLOG INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PIP 

Predlog individualnega odstopanja od PIP iz 59. člena Odloka o OPN Občine Idrija: 
 
»Na območju obstoječe večstanovanjske stavbe na Arkovi ulici 22 v Idriji, na zemljiščih s parc. 
št. 649, 650, 651, 652, 653, vse k. o. 2357 – Idrija – mesto, v podEUP ID_36/1_SSe, se dopusti 
individualno odstopanje od PIP:  

− dopustna je rušitev obstoječe večstanovanjske stavbe in novogradnja večstanovanjske stavbe, 
v višinskem gabaritu K+P+2N+M, ki je namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim in 
s tem sprememba gabaritov in odmikov, zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami; 

− simetrična dvokapna streha s frčadami je po celotni dolžini do maksimalne višine stavbe 15 
m, merjeno od kote pritličja; 

− dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ=0,75; 
− dopustni so odmiki do 0,0 m od parcelne meje s soglasjem lastnika sosednje parcele.« 
 

5 UTEMELJITEV SKLADNOSTI PREDLOGA Z DOLOČBAMI ZAKONA O 
UREJANJU PROSTORA 

V spodnji preglednici je podana obrazložitev in utemeljitev individualnega odstopanja od PIP v 
skladu z določili 129. člena ZUreP-2. 
 

INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD 
PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV 

129. člen ZUreP-2 

SKLADNOST  
z ZUreP-2 

(1) Če investicijska namera zaradi objektivnih 
okoliščin ne zadosti posameznemu 
prostorskemu izvedbenemu pogoju, lahko 
občina z izvedbo lokacijske preveritve dopusti 

Za obravnavano individualno odstopanje to določilo 
ni relevantno.  
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individualno odstopanje od takšnega 
izvedbenega pogoja. Občina lahko z 
lokacijsko preveritvijo tudi določi dodatne 
prostorske izvedbene pogoje za izvedbo take 
investicijske namere.  
(2) Objektivne okoliščine iz prejšnjega 
odstavka so: 

Individualno odstopanje od PIP se nanaša na 
nadomestno gradnjo večstanovanjske stavbe na 
stavbnih zemljiščih, z manjšimi odstopanji zaradi 
uskladitve z bistvenimi zahtevami, varovanja javnega 
interesa in zdravja ljudi. 

 – fizične lastnosti zemljišča, neprimerna 
parcelna struktura, pozidanost ali raba 
sosednjih zemljišč in druge omejujoče 
okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere 
investitor ne more vplivati in 
onemogočajo izvedbo investicije, ali pa 
terjajo nesorazmerne stroške na strani 
investitorja ali občine;  

 – nameravana uporaba gradbenih 
materialov ter tehničnih in tehnoloških 
rešitev, ki med pripravo in sprejetjem 
prostorskega izvedbenega akta niso bile 
poznane ali uporabljene, pa so ustrezne 
ali primernejše od predpisanih z vidika 
doseganja ciljev urejanja prostora, 
varstva okolja, učinkovite rabe energije 
ipd.; 

 – medsebojna neskladnost prostorskih 
izvedbenih pogojev, določenih v 
prostorskem izvedbenem aktu, ki je 
občina še ni uredila s spremembami in 
dopolnitvami tega akta.  

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega 
člena lahko občina dopusti odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev na obstoječih 
zakonito zgrajenih objektih na stavbnih 
zemljiščih tudi v primeru, če:  

Odstopanje od PIP se nanaša na obstoječo, v zadnji 
četrtini 19. stol. zgrajeno večstanovanjsko stavbo na 
stavbnih zemljiščih in gre, zaradi močne dotrajanosti 
stavbe, za nadomestno gradnjo iste namembnosti, z 
manjšim odstopanjem glede lege, višine in 
zunanjega videza stavbe, ki jo nadomešča, zaradi 
uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte 
določajo predpisi, ki urejajo graditev, zaradi 
varovanja javnega interesa in zdravja ljudi. 
 
Obstoječa večstanovanjska stavba večjih dimenzij  
leži severovzhodno od mestnega jedra Idrije in je 
varovana kot kulturna dediščina (profana stavbna 
dediščina zgrajena v zadnji četrtini 19. stol., EŠD 
20772). Z zatrepno fasado je obrnjena proti glavni 
ulici pred območjem rudnika na Brusovšah. Zaradi 
dotrajanosti in nesorazmernih stroškov obnove, 
ZVKDS predlaga arhivsko varovanje stavbe.   
 
Za izvedbo investicijske namere se izvede 
nadomestna gradnja iste namembnosti. Prerez in 
lega obstoječe in predvidene stavbe sta prikazana na 
sliki 2 in 3. Kot sledi iz IDZ se, zaradi strukture 
sosednjih zemljišč (obstoječa stavba meji neposredno 
na občinsko cesto) in za zagotavljanje ustreznega 
dostopa ter kvalitete javnih površin (v javnem 
interesu), lega predvidene stavbe nekoliko zamakne 

 – gre za rekonstrukcijo ali prizidavo 
obstoječega objekta, ki pomeni 
spremembo gabaritov, oblike, 
namembnosti ali zunanjega videza 
obstoječega objekta zaradi uskladitve z 
bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte 
določajo predpisi, ki urejajo graditev;  

 – gre za nadomestno gradnjo, ki pomeni 
manjše odstopanje glede lege, gabaritov, 
oblike, namembnosti in zunanjega videza 
objekta, ki ga nadomešča, če je to 
potrebno zaradi varovanja javnega 
interesa;  

 – investicijska namera predvideva izvedbo 
pomožnih objektov, ki jih prostorski 
izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se z 
njimi dosega boljša funkcionalnost 
obstoječih objektov.  
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glede na obstoječo in omogoči odmik 0,0 m od 
sosednjega zemljišča. Za zagotavljanje bistvenih 
zahtev v mansardni etaži (ustrezna svetla višina, 
osvetlitev, varnost pred požarom, varnost pri uporabi, 
zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in 
ohranjanje toplote s primernim toplotnim ovojem 
ipd.), se izvede dvokapna streha s frčadami po celotni 
dolžini do maksimalne višine stavbe 15,0 m, merjeno 
od kote pritličja. S tem se mansardnim stanovanjem 
bistveno izboljšajo bivalne razmere. 
 
Obstoječa stavba je kot takšna vplivala na 
urbanistično zasnovo in razvoj mesta. Predvidena 
nadomestna gradnja bo ohranila prostorska 
razmerja ter značilne vedute in poglede mestnega 
naselja. Z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, 
zagotavljanja racionalne in učinkovite rabe prostora 
v urbanem območju in ohranjanja prostorskih 
zmogljivosti, je dopustnost nadomestne gradnje 
večstanovanjske stavbe na obravnavanem območju 
povsem smotrna.  

(4) Individualno odstopanje je dopustno, če:  Predlagano odstopanje izpolnjuje tudi vse pogoje iz 
četrtega odstavka 129. člena ZUreP: 

 – ni v nasprotju z javnim interesom in cilji 
prostorskega razvoja občine,  

DA. 
Individualno odstopanje od PIP je v javnem interesu. 
Ker gre za odstanitev obstoječe opuščene, za podobo 
naselja moteče, predvsem pa močno dotrajane in s 
tem za okolico in ljudi nevarne stavbe, se z 
nadomestno gradnjo, ki je prilagojena z odmikom od 
javnih površin v javno korist, območje sanira in 
revitalizira. Kot posodobljena nadomestna gradnja 
po načelih ohranjanja stavbne dediščine bo 
pripomogla k ohranjanju varovanih vrednot kulturne 
dediščine, k varčni in smotrni rabi prostora in skrbi za 
okolje ter k zagotavljanju stanovanjskih površin v 
samem mestu Idrija, kar je skladno s cilji 
prostorskega razvoja občine. 
 
Individualno odstopanje od PIP je skladno z 
dobrobitom širše skupnosti, ohranja javni red in mir 
ter varnost in ima pozitiven vpliv na okolje in izgled 
naselja ter na zdravje ljudi.  

 – se z njim lahko doseže gradbeni namen 
prostorskega izvedbenega akta ob 
hkratnem upoštevanju drugih prostorskih 
izvedbenih pogojev, nameravana 
gradnja pa ne bo spremenila 
načrtovanega videza območja, 
poslabšala bivalnih in delovnih razmer na 
njem in povzročila motečega vpliva na 
podobo naselja ali krajine,  

DA. 
Z individualnim odstopanjem od PIP bo dosežen 
investicijski namen, hkrati pa bodo upoštevane 
preostale zahteve PIP. 
 
Trenutno veljavni PA obravnavano območje 
opredeljuje kot stanovanjske površine za eno in 
dvostanovanjske objekte (SSe). PIP za to namensko 
rabo sicer ne dopuščajo gradnje novih 
večstanovanjskih stavb. V obravnavanem primeru gre 
za nadomestno gradnjo z manjšim odstopanjem od 
PIP, zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami po 
predpisih, ki urejajo gradnjo objektov in zaradi 
varovanja javnega interesa in zdravja, saj gre za 
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odstanitev opuščene, predvsem pa močno dotrajane 
in s tem za okolico in ljudi nevarne stavbe. Z 
nadomestno gradnjo, ki je prilagojena z odmikom od 
javnih površin v javno korist, se območje sanira in 
revitalizira. Z zagotavljanjem bistvenih zahtev pa 
stavba zagotovlja gradbenotehnične lastnosti, ki jih 
morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove 
varne in učinkovite rabe. 
 
Predlog individualnega odstopanja od PIP, da se 
dopusti gradnja večstanovanjske stavbe, ne zahteva 
drugačne podrobne namenske rabe prostora, saj gre 
v obravnavanem primeru za nadomestno gradnjo, za 
katero veljavni PIP ob upoštevanju določil ZUreP-2, 
t.j. načelu racionalne rabe prostora (20. člen ZUreP-
2) in načelu določanja pretežne rabe prostora (35. 
člen ZUreP-2) ni povsem relevanten.  
 
Po načelu racionalne rabe prostora ima prenova 
prednost pred novo pozidavo ter je na obstoječih 
zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih, ne 
glede na določbe prostorskih izvedbenih aktov (torej 
ne glede na podrobno namensko rabo), dovoljena 
nadomestna gradnja, ki ne odstopa od obstoječega 
objekta oziroma je z instrumentom lokacijske 
preveritve dopustno odstopanje glede lege, 
gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza 
objekta od obstoječega objekta, ki ga nadomešča, če 
je to potrebno zaradi varovanja javnega interesa. V 
obravnavanem primeru ne gre za gradnjo nove 
večstanovanjske stavbe na prostih stavbnih 
površinah, pač pa za nadomestno gradnjo z manjšim 
odstopanjem do PIP, ki ni v nasprotju z javnim 
interesom.  
 
Po načelu določanja namenske rabe prostora se 
območja namenske rabe določajo in prikazujejo po 
načelu pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja 
posameznih dejavnosti. V obravnavani podEUP so 
obstoječe stanovanjske stavbe pretežno 
enostanovanjske, nekaj pa je večstanovanjskih 
(Arkova 22, nekatere stavbe na Rudarski ulici). 
Spreminjanje podrobne namenske rabe v podEUP s 
postopkom SD OPN zgolj zaradi posamezne 
nadomestne gradnje z manjšimi odstopanji od PIP ni 
potrebno, celo nesmiselno, saj bi v tem primeru 
ponovno prišlo do razhajanj med obstoječim stanjem 
in predpisanimi določili v PA.   
 
Obstoječa stavba večjih dimenzij je kot takšna  
vplivala na urbanistično zasnovo in razvoj mesta. 
Nameravana nadomestna gradnja bo iste 
namembnosti, z manjšim odstopanjem glede lege, 
višine in zunanjega videza stavbe, ki jo nadomešča, 
s čimer bo ohranjala prostorsko integriteto in 
pričevalnost, tradicionalno rabo, prostorska razmerja 
ter značilne vedute in poglede v mestu.  
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KRITERIJI ZA INDIVIDUALNA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV 

kriterij 
ocena skladnosti 

DA NE 
NIMA 
VPLIVA 

Odstopanja od PIP ne zahtevajo drugačne rabe prostora.    

opombe: 

KRITERIJI DOPUSTNOSTI INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ 

Skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja 
občine. 

   

opombe: 

Možnosti pozidave sosednjih zemljišč so nezmanjšane.    

opombe: 

Skladnost z gradbenim namenom prostorskega 
izvedbenega akta. 

   

opombe: 

Upoštevani so drugi prostorski izvedbeni pogoji.    

opombe: 

Gradnja ne spremeni načrtovanega videza območja.    

 
Stavbe, ki so v neposredni bližini območja 
individualnega odstopanja od PIP so po 
namembnosti stanovanjske. Nameravana gradnja 
bo namenjena bivanju in ne bo poslabševala bivalnih 
ali delovnih razmer na širšem območju, ker 
prostorsko in funkcionalno ne posega izven 
pripadajočih površin.  Stavba bo vpeta v okoliško 
pozidavo in višinsko in oblikovno ne bo odstopala od 
gabaritov in stavbnih mas okoliških prostostoječih 
stavb, kjer so meddrugim tudi stanovanjski bloki 
(Rudarska ulica).    

 – ne zmanjšuje možnosti pozidave 
sosednjih zemljišč in  

DA. 
Območje individualnega odstopanja od PIP se 
nanaša na zaključeno celoto, ki je funkcionalno 
povezana s sosednjimi zemljišči, na katerih je že 
obstoječa pozidava, ki je vpeta v širši poselitveni 
vzorec. Prometne povezave v območju 
individualnega odstopanja od PIP in preostalega 
območja podEUP se s tem ne spreminjajo.  

 – ni v nasprotju s pravnimi režimi ali 
sprejetimi državnimi prostorskimi 
izvedbenimi akti. 

DA. 
Na območju individualnega odstopanja od PIP ni 
državnih prostorskih izvedbenih aktov, je pa 
obravnavano območje v večih vplivnih območjih 
spomenikov v skladu z Odlokom o razglasitvi 
tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne 
spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 
66/01, 55/02, 16/08, 20/09). Predlog 
individualnega odstopanja od PIP ni v nasprotju z 
omenjenimi pravnimi režimi. ZVKDS ne nasprotuje 
nadomestni gradnji na Arkovi ulici 22 v Idriji. 
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opombe: 

Gradnja ne poslabša bivalnih in delovnih razmer na 
območju. 

   

opombe: 

Gradnja ne povzroči motečega vpliva na podobo naselja 
ali krajine. 

   

opombe: 

Skladnost s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi 
prostorskimi izvedbenimi akti. 

   

opombe: 

KRITERIJI POTREBNOSTI INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ – če gre za obstoječe zakonito zgrajene 
objekte na stavbnih zemljiščih (izpolnjen mora biti vsaj en kriterij) 

Gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki 
pomeni spremembo gabaritov, oblike, namembnosti ali 
zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z 
bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, 
ki urejajo graditev. 

   

opombe: 

Gre za nadomestno gradnjo, ki pomeni manjše 
odstopanje glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in 
zunanjega videza objekta, ki ga nadomešča, če je to 
potrebno zaradi varovanja javnega interesa. 

   

opombe: 

Investicijska namera predvideva izvedbo pomožnih 
objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, 
če se z njimi dosega boljša funkcionalnost obstoječih 
objektov. 

   

opombe: 

 
Z obstojem in utemeljitvijo objektivnih okoliščin za individualno odstopanje od PIP ter 
utemeljitvijo dopustnosti in potrebnosti individualnih odstopanj od PIP, smatramo, da je 
individualno odstopanje od PIP za območje večstanovanjske stavbe na Arkovi ulici 22 v Idriji 
dopustno.  
 

6 GRAFIČNI DEL ELABORATA 

− območje LP v vektorski obliki, 

− izvorno območje za LP, 

− izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju LP. 

 

7 PODATKOVNI VIRI 

Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/, april 2020; 

Atlas voda, https://gisportal.gov.si/, april 2020; 

iObčina, https://gis.iobcina.si/, april 2020; 

Instant street view, www.instantstreetview.com, april 2020; 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
https://gisportal.gov.si/
https://gis.iobcina.si/
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Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, popr. 53/11, 
89/11, 107/13, popr. 12/14, 53/14, 70/16, 40/17, 50/18); 

Vektorski sloj OPN Občine Idrija, MOP, april 2020; 

Vektorski sloj ZK, GURS, april 2020. 

 

8 PRILOGE 

− Priloga 1: Mnenje ZVKDS. 
 

  


