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III.  TEKSTUALNI DEL PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA: 
 

1 PROSTORSKA UREDITEV 
 

1.1 OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM 
 
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom (v pripravi) Občine Idrija in Sklepom o začetku 
priprave občinskega podrobnega načrta za območje »SOČA« (SKLEP –  župana z dne  
06.04.2010), je planirana izdelava OPPN SOČA v IDRIJI. Območje SOČA se ureja v skladu z 
Odlokom o ureditvenem načrtu Rožna ulica – Gasa  (Ur. list RS št. 14/89, 60/92, 67/99, 19/07. 
Ker je  ureditveni načrt zastarel, je v bodočem OPN predvidena razveljavitev le tega in se 
za območje OPPN predvidi sprejetje novega OPPN.  
 

1.2 OBMOČJE PROSTORSKEGA NAČRTA  
 
Velikost ureditvenega območja je 3439 m2 in obsega sledeče parcele delno ali v celoti :  
k.o. Idrija mesto : 1352, 1353, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1354/5, 1355, 1356, 2687/1. 
Ureditveno območje obsega območje , ki ga omejujejo : vodotok Nikova in ulici Mestni trg 
in Rožna ulica, katere del je vključen v OPPN. 
 
Obstoječe stanje 
 
Območje , ki je predmet tega projekta, je del kvalitetnega mestnega prostora, ki se nahaja 
neposredno ob starem mestnem jedru. Trenutno stanje na lokaciji je dokaj neurejeno in 
nesmotrno izrabljeno glede na potenciale, ki jih v mestnem prostoru ta lokacija 
predstavlja. Na tem prostoru se nahaja objekt »SOČA« z garažo in vrtom, poslovno 
stanovanjski objekt »alpina«, parkirišče, ki je le delno urejeno, novejši poslovno 
stanovanjski objekt in zelenica z baliniščem. Poleg naštetega je na zemljišču neposredno 
ob objektu »alpina« predvidena gradnja poslovno stanovanjskega objekta »VILA TREVEN«. 
 
Bodoče stanje 
 
V okviru obravnavane lokacije so predvideni sledeči posegi : 

- gradnja e poslovno stanovanjskega objekta »VILA TREVEN«, na parceli št.1354/2 k.o. 
Mesto Idrija (objekt je K+P+2+M) 

- rekonstrukcija objekta »SOČA«,  ali nadomestitev le tega z novim, na isti lokaciji, na 
parceli št.1356 k.o. Mesto Idrija (K+P+2+M)  

- rušitev garažnega objekta na parceli št.1356 k.o. Mesto Idrija in novogradnjo kot 
prizidek k objektu »SOČA« (K+P+2+M) 

- odstranitev balinišča 
- ureditev parkirnih površin,  površin za pešce in zelenice z otroškimi igrali 
- spremembo, dopolnitve, prilagoditve in posodobitve obstoječe gospodarske in 

prometne infrastrukture.   
 

1.3 OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI 
OBMOČJI 

 
Obravnavano ureditveno območje se bo, z ostalimi območji mestnega prostora, 
povezovalo preko Rožne ulice. Zaradi gradnje objektov v skladu s predlagano ureditvijo ter 
ob upoštevanju smernic za priključitev le teh na gospodarsko javno infrastrukturo, ne bo 
negativnih vplivov na sosednje nepremičnine in okolje. Lokacija območja urejanja narekuje 
kvalitetno oblikovanje objektov ter povezovanje območja s sosednjimi območji, s primerno 
ureditvijo prostora. 
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1.4 OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
 
Območje OPPN SOČA je sorazmerno majhno pa vendar razdeljeno v tri sklope predvidenih 
posegov.  

- Prvi del predstavlja gradnja poslovno stanovanjskega objekta »VILA TREVEN«, na 
parceli št.1354/2 k.o. Idrija - mesto (objekt je K+P+2+M). 

- Drugi del je ožja lokacija objekta »SOČA« z objektom garaže, na parceli št.1356 k.o. 
Idrija - mesto, kjer je predvidena rekonstrukcija ali novogradnja objekta »SOČA«, 
namembnosti poslovno stanovanjskega objekta ali zgolj samo stanovanjskega 
objekta ali pa samo poslovnega objekta, vključujoč tudi rušitve obstoječih stavb 
»SOČA« in garaža (K+P+2+M). 

- Tretji del pa predstavlja ureditev parkirnih površin,  površin za pešce in zelenice z 
otroškimi igrali  in spremembo, dopolnitve, prilagoditve in posodobitve obstoječe 
gospodarske  in prometne infrastrukture.  
 

Namenska raba prostora 
Osnovna namenska raba : stavbno zemljišče v ureditvenem območju centralnih dejavnosti. 
Podrobnejša namenska raba : stanovanjska, poslovna, trgovska, gostinska in primerna 
mirna obrt. 
 
Vrste dopustnih gradenj :  

- gradnja novih objektov  
- adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav 
- gradnja objektov za potrebe komunalne infrastrukture, energetike, prometa in 

zvez 
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnih površin 
- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in 

objektov 
- odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve objektov 
- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah 
- dovoljena je sprememba namembnosti iz poslovne v stanovanjsko in obratno razen 

v pritličju objektov, ki so lahko namenjena  samo poslovnim prostorom za pisarne, 
trgovske lokale, gostinske lokale ali primerni mirni obrti ter pokritim parkiriščem za 
potrebe posamezne stavbe. 
 

Vrste dopustnih objektov :  
Na območju OPPN je dovoljena gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in 
gradbeno inženirskih objektov. V skladu s pravilnikom o klasifikaciji objektov je dopustno 
naslednje :  
11 Stanovanjske stavbe 
 112 Večstanovanjske stavbe 
  1122 Tri in večstanovanjske stavbe 
12 Nestanovanjske stavbe 
 121 Gostinske stavbe 
  1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 
  122 Upravne in pisarniške stavbe 
 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
2 Gradbeni inženirski objekti 
    2212 Lokalne ceste          
 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi 
  222 Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in  
                              distribucijska  komunikacijska omrežja 
  2221 Distribucijski plinovodi 
  2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti 
  2223 Cevovodi za odpadno vodo 
 2224 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacija 
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1.5 POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
 
Usmeritve za novogradnjo 
 
Objekt  »VILA TREVEN« 
Možna je novogradnja poslovno stanovanjskega objekta »VILA TREVEN« . 
 
Objekt »SOČA« 
Možna je rekonstrukcija obstoječega objekta ali rušenje in nadomestitev z novim.  
 
Rušitev garažnega objekta 
Možna je rušitev garaže ob objektu »SOČA« in novogradnja kot prizidek k objektu 
»SOČA« .  
 
Novogradnje na ožji lokaciji  SOČA naj sledijo mesto tvorni pozidavi s poslovno 
stanovanjsko namembnostjo, v smislu postavitve v prostor in oblikovanju stavbnih mas. 
Število etaž je max. K+P+2+M. 
 
Ureditev parkirnih površin,  površin za pešce in zelenice z otroškimi igrali 
V okviru ureditve zunanjih površin naj se uredi maksimalno možno število parkirnih mest 
za osebna vozila za potrebe načrtovanih objektov. Obdelajo naj se površine za pešce in 
uredijo zelenice ter postavijo otroška igrala. 
 
Sprememba, dopolnitve, prilagoditve in posodobitve obstoječe gospodarske infrastrukture 
V sklopu posegov v obravnavani prostor je možno izvesti posege v vode obstoječe 
komunalne infrastrukture kot posodobitve, dopolnitve ali posledične spremembe 
postavitve novogradenj. 
 
Zunanja podoba objektov  
Oblikovanje zunanje podobe objektov naj sledi smernicam Ministrstva za kulturo RS. Tlorisi 
objektov naj bodo načrtovani vzdolžno, višina objektov ne sme presegati višinskega 
gabarita sosednjih objektov, arhitekturni elementi morajo biti usklajeni s historičnim 
ambientom naselbinskega spomenika. Stavbno pohištvo, fasade, portali itd…je 
sprejemljivo sodobno interpretirati v celoti. Prepletanje psevdohistoričnih elementov s 
sodobno interpretiranimi je manj primerno. Pri oblikovanju je potrebno slediti enemu  
konceptu, ali slediti tipologiji arhitekture v ožjem območju mestnega jedra v obliki in 
materialu ali pa le te  sodobno interpretirati. 
 
Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih  
Pri obnovi in vzdrževanju obstoječih objektov v območju OPPN SOČA je potrebno vse 
posege izvajati v skladu z upoštevanjem varstvenih režimov, ki veljajo za posamezne 
objekte. Na obravnavanem območju ni evedentiranih posameznih spomenikov, je pa 
območje v celoti vključeno v območje enote, ki je na podlagi 9.člena ZVKD – 1 vpisana v 
Register nepremične kulturne dediščine z evidenčno številko EŠD 182 Idrija – Mestno jedro. 
Na območju veljajo določila Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici 
za kulturne spomenike državnega pomena , Ur.list RS, št. 66/2001 – 3538, 55/2002 – 2693. 
Za objekte, ki so evidentirani v registru nepremične kulturne dediščine je potrebno k 
načrtovanim posegom pridobiti soglasje pristojnega organa.  
 
Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov 
V območju urejanja je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih objektov: 

- otroška igrala  
- klopi in ostala parkovna oprema  
- pomožni infrastrukturni objekti 
- pomožni cestni objekti : objekti za odvodnjavanje, objekti javne razsvetljave 
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- pomožni energetski objekti : nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko  
omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje 

- pomožni komunalni objekti : vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, 
kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje 

- ograjevanje parcel ni dovoljeno 
- dovoljena je ureditev odprtega letnega vrta ob objektu »SOČA« 
- gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe ni dovoljena 

 
Usmeritve za ureditev okolice objektov 
Površine, ki so namenjene komunikaciji (ulica,parkirišče, pločniki, letni vrt) naj bodo 
obdelane v asfaltu ali tlakovane. Ostale proste površine pa naj se ozelenijo in zasadijo z 
avtohtonim drevjem, grmovnicami in ostalim zelenjem. 
 
Lega objektov na zemljišču: 
je prikazana v grafični prilogi. 
 

2 INFRASTRUKTURA 
 

2.1 ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 
DOBRO 

 
Predvidena je priključitev novozgrajenih objektov in ureditev priključkov na obstoječo 
komunalno in energetsko infrastrukturo.  
Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni iz baze podatkov posameznih 
upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih 
vodov. Predmetni podrobni prostorski načrt podaja samo konceptualne rešitve. Natančne 
rešitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje 
posameznih upravljavcev in usmeritve tega načrta. Zaradi tega so dopustna odstopanja od 
rešitev v načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z njimi 
strinjajo posamezni upravljavci.  
 

2.2 POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE 
 
Dovozi in dostopi 
Prometni režim na obravnavanem območju ne sme poslabšati prometno-varnostnih razmer 
in dostopnosti do obstoječih objektov. Do vseh objektov se zagotovijo dostopi in dostava 
iz Rožne ulice. Pri ureditvi dostopov je potrebno upoštevati prometno-varnostne razmere 
ter dostopnost za kolesarje, otroške vozičke in funkcionalno ovirane osebe.  
 
Parkirišče in manipulativne površine 
Dovozne poti in parkirne površine se izvedejo v asfaltu, lahko pa so tudi tlakovane s 
kamnom ali tlakovci. Urediti je potrebno odvodnjavanje padavinskih voda preko lovilca olj 
v obstoječo meteorno kanalizacijo na tem območju. 
Zagotovi se maksimalno število parkirnih mest za osebna vozila, ki so namenjena 
parkiranju uporabnikov predvidenih gradenj znotraj ureditvenega območja.  
 
Dostava in intervencija 
Poti za interventna vozila (rešilec, gasilec, policijsko vozilo, vozilo za interventno 
vzdrževanje, ipd) potekajo po voziščih, prav tako se za dostavne poti uporablja predvidene 
prometne površine. 
 

2.3 POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE 
 
Predvideno gradnjo je mogoče vezati na obstoječe infrastrukturno omrežje. Podatki o 
obstoječi infrastrukturi so pridobljeni iz baze podatkov posameznih upravljavcev. Pred 
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izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih vodov. Predmetni 
podrobni prostorski načrt podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve je potrebno 
obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in 
usmeritve tega načrta. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitev v načrtu (trase, 
zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni 
upravljavci.  
 
2.3.1 Vodovod  
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN SOČA in bo priključen na javno vodovodno 
omrežje, bo na podlagi njegovega PGD projekta izdelano soglasje za priključitev. 
 
2.3.2 Kanalizacija  
Fekalna kanalizacija 
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN SOČA in bo priključen na javno 
kanalizacijsko omrežje, bo na podlagi njegovega PGD projekta izdelano soglasje za 
priključitev. 
 
Meteorna kanalizacija 
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN SOČA in bo priključen na javno 
kanalizacijsko omrežje, bo na podlagi njegovega PGD projekta izdelano soglasje za 
priključitev. 
 
Splošni pogoji 
 
    Pri projektiranju kanalizacije in vodovoda je potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo  (Ur.list. RS ŠT.47/2005, 
45/2007), Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.list RS št. 
109/2007), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih 
naprav (Ur.list RS št. 45/2007 in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Ur.list RS št. 103/2002). 
    Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda z javnih cest mora biti usklajena 
z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.list RS št.47/2005) 
in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Ur.list RS št.4572005). 
    Območje mora biti obvezno priklopljeno na javni kanalizacijski sistem . Optimizirati je 
potrebno število izpustov meteorne kanalizacije v Nikovo. Voda s parkirišč in povoznih 
površin naj bo priključena preko lovilcev olj. 
    Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in kanalizacije v območju OPPN mora 
projektant sodelovati z upravljavcem javnega vodovoda in kanalizacijskega sistema. 
 
Križanja 
 
    Vsa križanja kanalizacije z vodovodom, oziroma z ostalimi komunalnimi vodi, se 
izvedejo praviloma pod kotom 90°, izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda med 
45°in 90°, tako, da kanalizacija praviloma poteka pod vodovodom. 
    Minimalni vertikalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 0.3m. 
Na mestu križanja se vodovodno cev položi v zaščitno cev, ki mora segati min. 3m na vsako 
stran od mesta križanja. Ravno tako se na mestih križanj položi v zaščitne cevi tudi ostale 
komunalne vode ( elektro kabli, telefon, CATV, plin). 
    Na mestu križanja vodovoda s cestiščem se vodovod položi v zaščitno cev DN + 15cm, ki 
mora segati min.1,5m na vsako stran od roba vozišča, prekop vozišča se izvede na globini 
min 1,4 m. 
Horizontalni odmiki  
 
    Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 1,0 m, če je kanalizacija 
na večji globini kot vodovod, merjeno med temenoma cevi. 
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      Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 2,0 m, če je kanalizacija 
na isti globini kot vodovod, merjeno med temenoma cevi. 
      Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije od fiksnih gradbenih objektov 
– stavb znaša min 4,0 m.   
      Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije, od fiksnih gradbenih objektov, 
kot so oporni zidovi, betonske ograje in podobno, znaša 3,0 m, minimalni horizontalni 
odmik od dreves znaša 2,00 m.  
    V zaščitnem pasu – koridorju 2,0 m levo in desno od vodovoda in kanalizacije je 
prepovedano saditi drevesa, ki imajo korenine globlje kot 0,5 m. 
    Prav tako je v koridorju prepovedano postavljati začasne gradbene objekte, kot so 
reklamni panoji in podobno. 
    Minimalni horizontalni odmiki vodovoda in kanalizacije  
Do ostalih komunalnih vodov in naprav ( elektro kabli, telefon, CATV, plin in ostali) se 
izvedejo v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in pravilniki. 
    V posebnih primerih so ti odmiki lahko manjši od predpisanih, vendar le v soglasju z 
upravljavcem. 
 
2.3.3 Elektroenergetsko omrežje 
V območju OPPN SOČA ni potrebe po novi ali nadomestni TP. Objekti na obravnavanem 
območju se napajajo iz bližnje TP Bašerija. Če bi prišlo pri urejanju območja in novogradnji 
do potrebe po večji odjemni moči, se bo nadgradilo obstoječo TP in obstoječo kabelsko 
kanalizacijo.  
 
2.3.4 Energetsko omrežje 
V območju OPPN je delno že zgrajeno plinovodno omrežje. Novo plinovodno omrežje se 
predvidi do vseh objektov. 
Objekte na območju urejanja je možno v bodočnosti priključiti na sistem daljinskega 
ogrevanja in v ta namen zgraditi ustrezen cevovod (iz centralne kotlarne) v cestnem telesu 
ali v zračnem prostoru v območju vodotoka Nikova. 
 
2.3.5 Telekomunikacijsko omrežje 
Ureditveno območje OPPN SOČA se v celoti napaja iz funkcionalne lokacije Idrija na 
Lapajnetovi ulici. Primarni kabli so položeni v kabelsko kanalizacijo po Rožni ulici in služijo 
za povezavo do priključnih omar. OPPN Soča se napaja iz priključne omare na naslovu 
Mestni trg 12. 
Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt optičnih telekomunikacijskih  
priključkov posameznih objektov na omrežje Telekoma Slovenije. Pri vseh posegih v 
prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja in 
predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam. 
 

3 VARSTVO NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN 
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
3.1 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, 

VAROVANJA OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER 
ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
3.1.1 Kulturna dediščina 
Na obravnavanem območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:  
EŠD 182  - Idrija – Mestno jedro in EŠD 185 – Idrija – Rudnik živega srebra. 
 
Smernice za načrtovane prostorske ureditve 
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati :  

- varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi 
območji 

- varstveni režim, ki velja za varstveno območje dediščine 
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- varstveni režim, ki velja za registrirano arheološko najdišče. 
Opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev  
Predvideni posegi so znotraj območja, ki je na podlagi 9. člena ZVKD – 1  vpisana v Register 
nepremične kulturne dediščine z evidenčno številko EŠD 182 Idrija – Mestno jedro. Na 
območju veljajo določila Odloka o razglasitvi Kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 
naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.list SRS , ŠT.16/86-791, 17/88-944, Ur.list 
RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487  in Odloka o razglasitvi 
tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.list 
RS, št.66/2001-3538, 55/2002-2693. 
Za oblikovanje objektov znotraj naselbinskega spomenika so izdane naslednje smernice :  

- tlorisi so načrtovani vzdolžno  
- višina objektov ne sme presegati višinskega gabarita sosednjih objektov 
- arhitekturni elementi morajo biti usklajeni s historičnim ambientom naselbinskega 

spomenika  
 Pri oblikovanju je potrebno slediti enemu konceptu (in sicer) ali povzemanje tipologije 
arhitektur v ožjem območju mestnega jedra v obliki in materialu ali sodobna interpretacija 
le teh. Zunanji prostor, ki se veže na objekte naj bo urejeno parkirišče v kombinaciji  
zelenih površin. 
 Finalna obdelava površin naj ne bo zgolj asfalt, ampak kombinacija z drugimi primernimi 
materiali, vendar ne v smislu ustvarjanja novega tržnega prostora. Pred posegi je potrebno 
opraviti predhodne arheološke raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za 
določitev natančnih ukrepov varstva kulturne dediščine. 
 
3.1.2 Varstvo voda 
    Vsi novo zgrajeni objekti s pripadajočo interno infrastrukturo morajo biti, skladno s 
14.čl. in 37.čl. ZV – 1, odmaknjeni 5 m od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba 
brežine vodotoka Nikova. 
    Ureditev struge Nikove na odseku znotraj OPPN je potrebno ohraniti v obstoječem slogu 
dvojnega profila. Elementi zunanje ureditve ne smejo onemogočati razlivanje in prost 
pretok voda proti strugi Nikove in dostop do vodnega in priobalnega zemljišča. 
    Urejeno mora biti odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda v 
skladu z veljavnimi predpisi, to pomeni, da mora biti priključeno na javni kanalizacijski 
sistem.  
    Voda s parkirišč in povoznih površin naj bo priključena prek lovilcev olj. 
Projektna dokumentacija za posamezne objekte mora vsebovati ustrezne projektne rešitve 
za odvajanje odpadnih voda s priloženimi detajli. 
 
3.1.3 Varovanje pred prekomernim hrupom 
Obravnavano območje spada v območje centralnih dejavnosti in površin za gradnjo 
stanovanj in dopolnilne mirne storitvene dejavnosti, kar pomeni, da je v skladu z Uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.list RS 105/05), razvrščeno v III. območje 
varstva pred hrupom. Dejavnost v območju OPPN ne sme povzročati obremenitve s hrupom 
nad mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa za III. območje. 
 
3.1.4 Varovanje pred onesnaženjem zraka 
Za ogrevanje predvidene pozidave naj se izbirajo ekološko sprejemljivi energenti. 
 
3.1.5 Ohranjanje narave 
Območje predmetnega OPPN leži v centru mesta, kjer ni naravnih vrednot, zavarovanih 
območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. Z novo ureditvijo se ohranjajo in 
urejajo manjše zelenice in zasaditve avtohtonih dreves in zelenja. 
 
3.1.6 Ravnanje z odpadki 
Komunalni odpadki 
Med komunalne odpadke sodijo gospodinjski odpadki in njim podobni odpadki iz 
industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Zbiranje in odvoz odpadkov bo na obravnavanem 
območju urejen skladno z občinskim odlokom. Število, tip in vrsto posod za zbiranje 
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odpadkov določi upravljavec odvoza odpadkov. Odjemna mesta morajo biti urejena tako, 
da je možen nemoten dostop vozil za odvoz odpadkov in so oddaljena največ 5 m od 
transportne poti vozila. 
Za zbiranje ločenih frakcij odpadkov (papir, plastika, steklo) bo v okviru pozidave urejen 
ekološki otok. 
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN SOČA in bo povzročitelj ostankov 
komunalnih odpadkov, bo na podlagi njegovega PGD projekta izdelano soglasje za 
priključitev. 
 
3.1.7 Ravnanje s plodno zemljo   
Pri zemeljskih delih je potrebno ves humus začasno deponirati v območju urejanja in 
ponovno porabiti za novo ureditev zelenic. Odvečen humus pa se porabi za sanacijo drugih 
degradiranih površin znotraj mesta. 
 
3.1.8 Omejitve 
Vsi novi objekti s pripadajočo interno infrastrukturo (komunalno, prometno in zunanjo 
ureditvijo), morajo biti, skladno s 14.čl. in 37. Čl. ZV – 1, odmaknjeni 5 m od meje vodnega 
zemljišča. 
 
3.1.9 Obramba in zaščita  
Upoštevane morajo biti smernice v zvezi z naravnimi in drugimi nesrečami. Opredeliti in 
upoštevati je treba vse naravne omejitve (poplavnost, visoka podtalnica, erozivnost, 
plazovitost) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Objekti morajo biti 
projektirani potresno varno z upoštevanjem lokalne potresne ogroženosti. 
 
3.1.10 Varstvo pred požarom 
V okviru zaščite pred požarom in z upoštevanjem je potrebno opredeliti morebitne ukrepe 
zaradi požarne ogroženosti okolja in ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom, 
podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Ur list. RS 3/07) in upoštevati 
sledeča določila:  

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.list RS, št.31/04,10/05, 83/05 in 
14/07) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter 
potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte; 

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.list 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) 
in zahteve od 3. do 12. člena II. poglavja in III. poglavja Pravilnika o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov ( Ur.list SFRJ št.30/1991, Ur.list 
RS 83/05) – zaradi zagotovitve virov vode za gašenje ;  

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.list 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) – 
zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za 
intervencijska vozila. 

 

4 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 
Dovoljena je fazna gradnja stavb in gradbeno inženirskih objektov. Etapnost izgradnje 
objektov je pogojena s sočasno izgradnjo infrastrukture, da je omogočeno funkcioniranje 
posameznega zgrajenega objekta in je dimenzionirana na končno stanje. 
 

4.1  DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH IN OBLIKOVNIH 
TEHNIČNIH REŠITEV 

 
OPPN v pisnem in kartografskem delu prikazuje okvirne velikosti tlorisnih površin znotraj 
gradbenih mej  in določa maksimalne višinske gabarite predvidenih novogradenj, obenem 
pa tudi določa odmike od prometnih površin in odmike med objekti. 
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Gradbena meja (GM) - je črta, ki jo novogradnje ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z 
zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.  
Gradbena linija (GL) - je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni 
objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. 
 
V smislu dovoljenih odstopanj so mišljeni tudi izvengabaritni elementi stavb (napušči, 
nadstreški, diferenčne stopnice, vetrolovi ipd…) in konzolno oblikovani stavbni deli, ki 
presegajo gabarite pritličja in mejijo na javne površine in tako lahko tudi posegajo v zračni 
prostor le teh. Konzolni previsi stavbnih delov so lahko široki do 2,5m višinsko pa lahko 
obsegajo celotno višino fasade. Previsni deli objektov nad javnimi površinami morajo biti 
izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih površin (dež, sneg, ledene 
sveče) in, da ne ovirajo vožnje vozil in delovanja interventnih in gasilskih vozil. Dovoljena 
je tudi gradnja strešnih frčad in vgradnja strešnih oken. 
 
Kot odstopanja so dovoljene : 

- spremembe tlorisnih dimenzij znotraj območja določenih gradbenih mej  in 
znotraj območja določenih višinskih gabaritov objektov   

- na podlagi ustrezne projektno – tehnične dokumentacije so dopustna 
odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, če to 
pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična 
investicijska vlaganja, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo 
vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo le teh pridobljena ustrezna 
soglasja. 

Gradnja izven okvirjev gradbenih mej ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena gradnja, ki 
vsebinsko, glede namembnosti in oblikovno glede upoštevanja smernic ZVKD, ne ustreza.  
 
Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v 
skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in 
varovanje okolja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


