
Izvleček iz predloga OPN Idrija, ki se nanaša na ureditveno območje OPPN Barbare: 
 

41. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine) 

(3) V območju »Idrija – historično jedro« EŠD 182 in v njegovem vplivnem območju Za 
ostale so za posege v prostor obvezne smernice in soglasje OE ZVKDS. Izjeme so konservatorski in 
restavratorski posegi na podlagi pripravljenega konservatorskega in restavratorskega programa 
oziroma kulturno varstvenega soglasja, ki ga pripravi pristojna OE ZVKDS ter javna infrastruktura. Za 
investicijsko-vzdrževalna dela na javni infrastrukturi smernice in soglasja OE ZVKDS nista potrebna. 
V splošnem se v območju EŠD 182 in v njegovem vplivnem območju varuje: 
- zgodovinski značaj mesta, podoba stavb, gabariti, oblike strešin, historično kritino, obstoječe 
arhitekturne detajle, 
- tlorisna zasnova objektov, 
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom, 
- pomembnejše prostorske naravne prvine znotraj mesta (parki, potoki, itd), 
- odnos med naseljem in okolico ter podoba naselja v prostoru (vedute gradu, cerkve sv. 
Antona, jašek Frančiške, Jožefov jašek in jašek Insaghi), 

- tradicija idrijske rudarske hiše; novi objekti morajo smiselno nadaljevati tradicijo idrijske 
rudarske hiše ter pri tem upoštevati naslanjanje na pobočje, 
- višinske gabarite; za novogradnje in rekonstrukcije in prenove so omejeni na etažne višine, ki 
ne presegajo vkopane kleti, pritličja v celoti ali delno na terenu in nadstropja ter mansarde brez 
kolenčnega zidu, 
- strešna krajina mesta; strehe eno in dvostanovanjskih stavb se izvedejo v naklonu od 40 - 50o 

in z opečno kritino (bobrovec, zareznik). Pri poslovnih, večstanovanjskih in industrijskih objektih so poleg 

tega dopustne tudi ravne strehe v barvah med opečno rdečo preko sive do 
črne, vendar ne smejo biti v pločevinastih izvedbah. 
(4) V območjih kulturne dediščine veljajo posebni pogoji pri postavitvi enostavnih objektov, ki 
jih je potrebno preveriti pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine. 

 
61. člen 

(osrednja območja centralnih dejavnosti (CU)) 
 
NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR 
(1) Dopustne dejavnosti in objekti 
Dopustne so oskrbne in storitvene dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoja, izobraževanje, 
zdravstvo in socialno varstvo, dejavnosti kulture in razvedrila, rekreacijske in športne dejavnosti, 
verske dejavnosti ter stalno in začasno bivanje. 
Dovoljene so izobraževalne, upravne, trgovske, gostinske, storitvene, zdravstvene, poslovne, 
kulturne, gasilske, verske ter eno, dvo in večstanovanjske stavbe, parki, trgi, športna igrišča za igro 
na prostem ter otroška in druga javna igrišča, parkirišča in parkirne hiše. 
Dopustni so nezahtevni in enostavni objekti v skladu z 12. členom. 
(2) Posebni pogoji za dopustne gradnje in druga dela 
V območju so dopustne naslednje gradnje in posegi: 
- preureditve podstrešij v stanovanja brez dvigovanja strešne konstrukcije, s strešnimi okni v 
ravnini strehe ali s strešnimi pomoli, ki ne smejo presegati ½ dolžine strehe pod pogojem, 
da intenzivnost izrabe gradbene parcele ne presega določenega FI, 
- zasteklitve balkonov, postavitve senčil in klima naprav po enotnem projektu za celotno 
zgradbo, 
- delitev in združevanje stanovanj, 
- dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo določeno v 

gradbenem dovoljenju za stavbo na fasadi objekta niso dovoljene nove odprtine. 
V okviru obstoječih kmetij je dovoljena gradnja novih objektov za potrebe kmetijske 
proizvodnje, če ne vplivajo moteče na osnovno namensko rabo in ne poslabšuje pogojev 
bivanja. 
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu. 
 



VELIKOST 
(3) Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele 
Upoštevati je treba normative in standarde, ki urejajo posamezno področje dejavnosti. Praviloma 
velja: 
FZ= 0,6 
FI=1,5 
DZP=0,2 
(4) Višinski gabariti objektov 
Višina objektov mora upoštevati višino že zgrajenih objektov v enoti urejanja prostora. Praviloma 
velja: 
- na območju eno in dvostanovanjskih stavb P+2+M, 
- na območju drugih stavb P+3, 
- dovoljene so nadomestitve večstanovanjskih objektov v obstoječih višinskih gabaritih. 
DRUGI POGOJI 
(5) Praviloma naj bodo vsaj v pritličju objektov nestanovanjske dejavnosti. 
(6) Uporaba javnih površin za potrebe gostinske dejavnosti je dovoljena s soglasjem občine in 
na način, ki ne ovira funkcije javnih površin. 
 

148. člen 
 
(ID_23/1_CU, ID_23/2_ZD (OPPN) - Barbare) 
(1) Za celovito urejanje območja se izdela OPPN. 
(2) Namenska raba: območje namenjeno servisnim dejavnostim in ureditvi parkirnih površin, 
ureditvi zelenih površin. Individualna stanovanjska gradnja ni dovoljena. 
(3) Dopustna gradnja: 

V prostorski podenoti ID_23/1_CU so dovoljeni objekti za storitvene in servisne dejavnosti. 
V prostorski podenoti ID_23/2_ZD so dovoljene ureditve, ki služijo dopolnilni servisni dejavnosti. 
Dovoljena je gradnja enostavnih objektov. 
(4) Dopustna izraba 
Faktor izrabe območja prostorske podenote ID_23/1_CU je FIO= 1,6. 
Faktor izrabe območja prostorske podenote ID_23/2_ZD je FIO= 0,1 (10% območja je dovoljeno 
pozidati s športnimi objekti in potrebnimi spremljevalnimi objekti za potrebe turizma). 
(5) Višinski gabariti objektov 
Dopustni višinski gabarit objektov v prostorski podenoti ID_23/1_CU je P+2+M. 
(6) Druga merila in pogoji 
Ob cesti se ohranja obstoječa vegetacija ali se uredi nove zasaditve. 
Parkirne površine se uredijo z lovilci olj. 
V prostorski podenoti ID_23/2_ZD so dovoljeni posegi, ki ne zmanjšujejo deleža zelenih površin za 

več kot 20%. Dovoljeno je hortikulturno urejanje v povezavi z dejavnostmi, ki se načrtujejo v 
podenoti ID_23/1_CU. 
Pri vsakem posegu je treba izvesti vse ukrepe, potrebne za stabilizacijo terena. 
 

 


