
IZSEK IZ OPN OBČINE IDRIJA ZA PRIPRAVO OPPN SOČA 
 
VRSTE GRADENJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

 

1. člen  
(dopustne gradnje) 

(1)  Prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih gradenj so podrobno opredeljeni v določilih 
55. do 85. člena tega odloka, ki se nanašajo na splošna merila in pogoje za posamezne 
podrobnejše namenske rabe. V skladu z njimi so dopustne naslednje gradnje: 

- gradnja novega objekta (tudi dozidava, nadzidava in nadomestitev objekta), 
- rekonstrukcija, 
- odstranitev objekta. 

(2)  Dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija, je dopustna samo na zakonito zgrajenem 
objektu. 

(3)  Na zakonito zgrajenem objektu, ki po namembnosti ni skladen z namensko rabo, je 
dopustno samo vzdrževanje in odstranitev objekta. 

(4)  Dozidava ali nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k 
obstoječemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta. Prizidani del objekta je treba priključiti 
na komunalni priključek objekta, h kateremu se izvaja dozidava oziroma nadzidava.  

(5)  Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in 
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam ali izvedba del, s 
katerimi se bistveno (do 10% bruto) ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost 
objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge 
njegove izboljšave.  

(6)  Investitor mora stavbo, ki jo nadomešča, odstraniti najpozneje v enem letu po izdaji 
uporabnega dovoljenja oziroma v enem letu po vselitvi v nadomestno stavbo.  

(7)  Nadomestitev objekta v nizu, vrsti, je dovoljena samo v enakih gabaritih in mora biti 
usklajena s preostalimi objekti v nizu, vrsti. 

(8)  Gradnje novih objektov na območjih kulturne dediščine, vključno z dozidavo, nadzidavo 
in rekonstrukcijo ter drugimi posegi v objekte ali dele objektov kulturne dediščine, so dopustni 
samo če je v ta namen predhodno pridobljeno soglasje pristojne službe. 

(9)  Odstranitve objektov ali delov objektov kulturne dediščine so dopustne samo, če je v ta 
namen predhodno pridobljeno soglasje pristojne službe. Novogradnja objekta na mestu prej 
odstranjenega objekta kulturne dediščine mora upoštevati varstvene usmeritve. 

(10)  Gradnje novih objektov na poplavno ogroženih območjih niso dovoljene do ugotovitve 
možnosti gradnje na osnovi razredov poplavne nevarnosti, ki so določeni v hidrološko hidravlični 
študiji.  

2. člen  
(dopustni objekti, naprave in ureditve) 

(1)  Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju OPN Idrija 
dopustni:  

- objekti, vodi in naprave vodovodnega omrežja,  
- objekti, vodi in naprave kanalizacijskega omrežja,  
- objekti, vodi in naprave distribucijskega plinovodnega omrežja,  
- objekti, vodi in naprave vročevodnega omrežja,  
- omrežje javne razsvetljave,  
- podzemno elektroenergetsko in komunikacijsko omrežje ter samostoječe transformatorske 

postaje in razdelilne elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in manj, 
nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v primestnem 
območju, nadzemni komunikacijski vodi v primestnem območju,  



- zbiralnice za odpadke,  
- vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, če so 

izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na območju dovoljeno graditi,  
- podzemne etaže (garaže in kleti) na območjih stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v 

kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek 
komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov, 

- objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, 
- zaklonišča na območju stavbnih zemljišč, 
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), 
- pločniki, podhodi in nadhodi za pešce, pešpoti, 
- avtobusna postajališča, 
- kolesarske steze, dostopne ceste do objektov, 
- brvi in mostovi, 
- vodnogospodarske ureditve, 
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin (ureditev zelenih površin, drevoredov, trgov, 

površin za pešce), 
- ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstoječih objektih), 
- vzdrževanje in urejanje cest, 
- urejanje in vzdrževanje parkirnih površin na stavbnih zemljiščih, če služijo osnovni 

namembnosti območja. 
 

(2)  Za vsa ostala dela, ki niso gradnja ampak v skladu s predpisi o urejanju prostora 
pomenijo drug poseg v prostor, kot so npr. agrooperacije, melioracije, krčitve gozda, poljske 
poti, prostori za skladiščenje lesa, velja, da morajo biti posegi načrtovani sonaravno. Na 
območjih, ki so pod varstvenimi režimi je za posege potrebno pridobiti mnenje pristojne službe. 

 
 
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI TER VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 
 

3. člen  
(gradnja, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov) 

(1)  Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov se upoštevajo določila podzakonskega 
predpisa, ki določa vrsto objektov glede na njihovo zahtevnost in prostorsko izvedbene pogoje, 
ki so določeni v tem odloku. 

(2)  Splošni prostorsko izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja 
nezahtevnih in enostavnih objektov so:    

1. Objekti za lastne potrebe 

- Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali 
osnovnega objekta. Dovoljeni so le pritlični objekti. Kadar so zasnovani kot prizidki k 
osnovnemu objektu, se praviloma izvedejo tako, da se streha osnovnega objekta podaljša 
oziroma nadaljuje preko pomožnega objekta v istem materialu in naklonu ali se priključi 
k osnovnemu objektu kot prečna streha. Pri prizidkih ali na samostojnih objektih je 
dopustna tudi izvedba ravne pohodne strehe kot terase ali zelene strehe (streha pokrita z 
vegetacijskim slojem). Če je objekt za lastne potrebe prostostoječ, je sleme strehe 
praviloma v smeri daljše stranice. Čopi in strešne frčade niso dopustne.  

- Vetrolovov in zimskih vrtov ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne 
arhitekture, ki so vidne z javnih površin. 

2. Ograje 

- Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. 
Praviloma naj se uporabljajo žive meje, žične ali lesene ograje. Zidovi in druge masivne 
ograje (razen protihrupnih ograj) niso dovoljeni, razen če so  oblikovani kot del objekta. Na 



stanovanjskih območjih višine ograj ne smejo presegati 1,50 m, kar ne velja za varovalne, 
igriščne in protihrupne ograje. 

- Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli in ne proti cesti. V 
križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev uvoza z vidika 
prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna 
rešitev obvezna.  

- Ograjevanje zemljišč izven stavbnih zemljišč ni dovoljeno, razen v skladu z zakonskimi 
in podzakonskimi predpisi ter za potrebe kmetijstva, gozdarstva, varstva pred naravnimi, 
drugimi nesrečami in varstva voda.  

3. Škarpe in podporni zidovi 

- Škarpe in podporne zidove je dovoljeno graditi na vseh gradbenih parcelah na podlagi 12. 
člena in drugih skupnih pogojev tega odloka in sicer do višine 1,20 m. Gradnja zidov višjih 
od 1,2 metra je dopustna takrat, kadar služba s področja geotehnike ugotovi nevarnost 
rušenja terena. 

- Od sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnikov 
sosednjih zemljišč pa se lahko gradijo tudi na meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja 
na sosednjih zemljiščih. 

- Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani, z upoštevanjem kvalitetnih 
principov gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje. Zid naj bo na vidni 
strani intenzivno ozelenjen z avtohtonimi rastlinami.   

4. Pomožni infrastrukturni objekti 

- V vseh prostorskih enotah je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ki so 
potrebni za normalno funkcioniranje prostorske enote ali prečkajo prostorsko enoto, vse ob 
smiselnem upoštevanju pogojev za oblikovanje arhitekture, ureditev okolice objektov in 
urbane opreme. 

- Nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje se v naseljih in na območjih 
prepoznavnosti kulturne krajine praviloma izvede podzemno, tako v primeru novogradnje 
kot rekonstrukcije, na območju gozda pa se izvede zračni kabel. 

- Ekološki otok se oblikuje tako, da bo oblikovno skladen z elementi cestnega prostora in 
okoliške pozidave in da vidno ne bo moteč v pogledih s ceste in iz objektov. Če meji na 
travnato površino se ga zakrije s primerno zasaditvijo. Oblikovanje naj bo enotno za 
območje naselja. V območjih namenske rabe ZS, ZK in ZD so ekološki otoki dopustni le za 
potrebe dejavnosti na zelenih površinah, s tem da je tlorisna površina do 50 m2. 

- Protihrupne bariere se na območjih naselij lahko gradijo le do višine 1,80 m od nivelete 
ceste. Gradnja protihrupnih barier je dovoljena le na podlagi dokazanega preseganja 
dopustnih ravni hrupa ali na podlagi določil OPPN ali pa na podlagi urbanistične in krajinske 
preveritve in utemeljitve, pri čemer je treba zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi 
elementi obcestnega prostora ter okoliške pozidave. 

- Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na 
strminah se izvajajo tako, da ne bodo vidno moteče. 

- Dovoljena je postavitev solarnih modulov na strehah objektov tako, da ne presegajo višine 
slemena objekta in ne odstopajo od površine strešne plošče za več kot 50 cm. 

5. Pomožni kmetijsko gozdarski objekti 

- Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je dovoljeno graditi v območjih namenske rabe 
SK, IK, IG1, A in v drugih območjih stavbnih zemljišč, če gre za potrebe delovanja 
obstoječe kmetije. Poleg območja stavbnih zemljišč kmetije se pomožni kmetijsko - 
gozdarski objekti lahko gradijo tudi v območju 30 m pasu kmetijskih ali gozdnih 
zemljišč, ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč kmetije pod pogojem, da na območju 
stavbnih zemljišč kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni 
mogoče zgraditi in da se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne 
službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. 



- Izven zgoraj navedenega 30 m pasu se na kmetijskih in gozdnih zemljiščih lahko gradijo 
enostavni pomožno kmetijsko – gozdarski objekti: čebelnjak, gozdna učna pot, grajena 
gozdna vlaka, poljska pot, ribnik ali vodno zajetje, vrtina ali vodnjak do 30 m globine, 
krmišče, molzišče, hlevski izpust, ograje za pašo živine do višine 1,5 m, rastlinjak, 
gozdna cesta, kašča, kozolec, senik, in kmetijski nezahtevni objekti: kozolec, kmečka 
lopa, rastlinjak, silos, gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke, vodni zbiralnik vkopan v 
tla, betonsko korito, poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka, obora za rejo 
divjadi. Izven 30 m pasu je dopustna tudi rekonstrukcija ali nadomestitev kozolcev 
enakih dimenzij na istih lokacijah oz. se jih lahko prestavi v radiju 50 m, če se s tem 
izboljša raba kmetijskih zemljišč. Gradnja navedenih objektov, razen prometnic, je 
dopustna pod pogojem, da so kmetijske površine v velikosti najmanj 1 ha oddaljene od 
kmetije več kot 1 km, kar mora investitor v postopku dokazati z ustreznimi listinami in 
pod pogojem, da se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz 
katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije.  

- Gradnja novih gozdnih cest in vlak je mogoča samo v skladu s sprejetimi 
gozdnogospodarskimi načrti. 

- Postavitev lovskih prež, krmišč in drugih lovskih enostavnih objektov je mogoča v skladu 
z usmeritvami lovskih načrtov. 

- Čebelnjaki zunaj območij kmetij so praviloma prenosni ali postavljeni na točkovnih 
temeljih. Lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel ne bo 
posegalo na poselitveno območje. Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno 
pridobi pozitivno mnenje čebelarske svetovalne službe. 

- Pri vodnem zajetju, vrtini oziroma vodnjaku, mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo 
upravljanje z vodami, pridobljeno vodno soglasje za namakanje kmetijskih zemljišč. 

- Ograjevanje gozdnih in kmetijskih zemljišč ni dovoljeno, razen v primeru obore za rejo 
divjadi, ograje za pašo živine in fizičnega varovanja in ograjevanje posameznih delov 
gozdov in kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov in 
kmetijskih zemljišč.  

- Sprememba namembnosti pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, ki so bili zgrajeni 
izven območja stavbnih zemljišč kmetije, v bivalni ali poslovni objekt, ni dopustna.  

6. Začasni objekti 

- Začasni objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, se lahko postavi na 
zemljiščih, ki so prometno dostopna in je zanje možno organizirati parkirne površine. 
Priključen mora biti na razpoložljive že obstoječe priključke javne gospodarske 
infrastrukture. Praviloma se postavi v središču naselja, ob objektih, namenjenih turistični 
dejavnosti in na območjih za športne, rekreacijske in kulturne prireditve. Postavitev 
začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in 
objektih. 

- Začasni objekt, namenjen skladiščenju, se lahko postavi samo na območjih že začasnega 
opravljanja dejavnosti in prometnega terminala. 

- Pokrit razstavni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru se lahko postavi v 
okviru gospodarske cone. 

- Gradnja kioskov za prodajo časopisov in tobačnih izdelkov je dovoljena na javnih površinah. 
Druge kioske je dovoljeno postaviti le kot začasne objekte za čas trajanja prireditev. 

- Sezonski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se jih v primeru intervencije lahko 
odstrani. Za zaščito pred soncem se uporabljajo platneni senčniki enotne barve. Gostinski 
vrtovi na javnih površinah se urejajo na podlagi posebnih predpisov občine. 

- Montažni začasni objekti morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi, locirani 
stran od javnih prometnih površin oziroma izven vidnega polja. Stojnice za sezonsko 
prodajo se lahko postavijo le za določen čas v območjih strnjenih naselij. 



7.  Spominska obeležja 

- Ni posebnih pogojev.  

8. Objekti za oglaševanje 

- Na zasebnih površinah je dovoljeno nameščanje objektov za oglaševanje na gradbenih 
ograjah objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje. 

- Na območjih, ki niso varovana s posebnimi predpisi, so izjemoma (ne glede na lastništvo) 
dovoljene postavitve objektov namenjenih oglaševanju, če gre za začasno postavitev, 
namenjeno oglaševanju v času prireditev. 

- Za lastne potrebe je dovoljeno oglaševanje na poslovnih stavbah in na gradbenih parcelah 
poslovnih stavb. Na teh objektih in površinah je dovoljeno oglaševati z napisom firme, 
znakom firme, nalepkami, zastavami, simboli firme, izdelka, storitve in podobno ter z 
oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena izven poslovnega 
prostora.  

- Objekti za oglaševanje ne smejo ogrožati prometne varnosti, kar velja tudi v času 
nameščanja oglasnih sporočil.  

- Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presegati 
moči svetlobe javne razsvetljave. Barva in moč svetlobe ne sme biti moteča za stanovanja v 
soseščini. 

- Prepovedano je nameščanje oglasnih panojev večjih dimenzij od 2 x 2,5 m. Pred vsako 
namestitvijo objektov za oglaševanje, ki so manjši od navedenih dimenzij, je potrebno 
pridobiti pogoje in soglasje Občine.  

9. Urbana oprema 

- Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se opremljajo javne površine, 
morajo biti v naselju ali delu naselja oblikovani enotno. V prostor morajo biti umeščeni tako, 
da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, da ne zastirajo pogledov ter ne ovirajo 
vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad 
slemeni hiš. Na objektih in območjih stavbne dediščine, objekti za reklame niso dovoljeni. Na 
območjih naselbinske dediščine (mesto Idrija), se elementi za reklamiranje opredelijo v 
skladu s kultuornovarstvenimi pogoji ZVKDS OE Nova Gorica. Nadstrešnice, izvesne table in 
napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino. 

- Nadkrita čakalnica na avtobusnem ali taksi postajališču, javna kolesarnica, objekti za 
oglaševanje, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski 
zabojnik, oporni zidovi, ograje, objekti javne razsvetljave, robniki, konfini, drevoredi in 
druge zasaditve se oblikujejo po načelih sodobnega oblikovanja in usklajeno s preostalimi 
elementi obcestnega prostora ter okoliške pozidave. 

 

4. člen  
(vzdrževanje objektov) 

(1)  Pri investicijskih vzdrževalnih delih je treba upoštevati: namestitev sončnega zbiralnika 
ali sončnih celic (fotovoltaika) je dopustna na fasadah objektov oziroma na strehah tako, da od 
površine strešne plošče ne odstopajo za več kot 50 cm. 

(2)  Pri rednih vzdrževalnih delih večstanovanjskih objektov in objektov s svojevrstno 
oblikovno in zazidalno zasnovo (kot so šole, vrtci, poslovni objekti in podobno) je treba 
upoštevati:  

- dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki, materialu in barvi, kot je bilo 
določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo oziroma enotno za celoten objekt;  

- na podlagi enotnega projekta za celotno stavbo so dopustne tudi zasteklitve balkonov, 
postavitve senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav;  

- pri obnovi fasad je treba upoštevati barvo, ki je bila določena z gradbenim dovoljenjem 
za objekt;  

- pri vzdrževanju je treba ohraniti oziroma zagotoviti prvotne kakovostne fasadne 
elemente. 



(3)  Za objekte, ki so varovani s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, je treba, za dela 
v zvezi z vzdrževanjem objektov, pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.  

 

 
DOPUSTNE DEJAVNOSTI   

5. člen  
(dopustne dejavnosti ) 

(1)  Prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih dejavnosti so podrobno opredeljeni v 
določilih 55. do 85. člena tega odloka, ki se nanašajo na merila in pogoje za posamezne 
podrobnejše namenske rabe. Dopustne dejavnosti so opredeljene na podlagi predpisov, nekatera 
poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisov.   

 
Preglednica: Pojasnilo povezav med izrazi s področja dopustnih dejavnosti, uporabljenimi v tem 
odloku in področnimi predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti  

poimenovanje dopustnih dejavnosti v 
tem odloku  

dejavnosti, navedene v področnih predpisih 
o standardni klasifikaciji dejavnosti 

kmetijstvo in gozdarstvo A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

rudarstvo B rudarstvo 

proizvodne dejavnosti 

C predelovalne dejavnosti 
D oskrba z električno energijo, plinom, paro 
E oskrba z vodo;ravnanje z odplakami in 
odpadki; saniranje okolja 
F gradbeništvo 

obrtne dejavnosti 
C predelovalne dejavnosti (v manjšem obsegu) 
F gradbeništvo (v manjšem obsegu) 

trgovske in storitvene dejavnosti  
G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih 

vozil 

promet in skladiščenje H promet in skladiščenje 

gostinstvo in turizem I gostinstvo 

poslovne dejavnosti 

J informacijske in komunikacijske dejavnosti 
K finančne in zavarovalniške dejavnosti 
L poslovanje z nepremičninami 
M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
N druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

dejavnosti javne uprave 
O dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost 

obvezne socialne varnosti 

izobraževanje P izobraževanje 

zdravstvo in socialno varstvo Q zdravstvo in socialno varstvo 

kulturne, razvedrilne, rekreacijske in 
športne dejavnosti 

R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

druge dejavnosti 

S druge dejavnosti 
T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim 

osebjem; proizvodnja za lastno rabo 
U dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles  

 

6. člen  
(spremembe namembnosti objektov 

(1)  Spremembe namembnosti objektov so dopustne v skladu z namensko rabo zemljišč in 
namembnostjo objektov, ki je določena za enoto urejanja prostora.  

(2)  V območjih stanovanj, kjer je nestanovanjska raba sicer omejena, se v objektih, v katerih 
se na dan uveljavitve tega OPN izvaja na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj nestanovanjska 



raba, dovoli rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in novogradnja s povečanjem 
uporabne površine za nestanovanjsko rabo do 20 %, če je prilagoditev objekta nujna za 
ohranitev izvajanja dejavnosti. S temi spremembami se ne sme poslabšati bivalnih razmer in 
stanja v okolju, kar se dokaže z okoljsko presojo. 

(3)  Kadar sprememba namembnosti objekta zahteva rekonstrukcijo objekta je treba, glede 
na novo namembnost, v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, preveriti značilnosti 
objekta, ki pogojujejo njegovo požarno in potresno varnost. 

 

 
OBLIKOVANJE 
 

7. člen  
(določanje velikosti objektov) 

(1)  Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:  

- faktorjem izrabe gradbene parcele (FI), 

- faktorjem zazidanosti gradbene parcele (FZ),  

- faktorjem gradbene prostornine na gradbeno parcelo (FP),  

- deležem odprtih zelenih površin (DZP) na gradbeni parceli, 

- višino objektov v enotah urejanja prostora, 

- faktorjem izrabe območja (FIO). 

(2)  Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med zazidano površino in celotno 
površino gradbene parcele. Določen je za območja podrobnejših namenskih rab (v tabelah od 
55. do 85. člena). 

(3)  Faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje med bruto tlorisno površino (površine 
vseh etaž objektov na parceli) in površino gradbene parcele. Določen je za območja 
podrobnejših namenskih rab (v tabelah od 55. do 85. člena). 

(4)  Faktor izrabe območja (FIO) je razmerje med vsoto vseh bruto tlorisnih površin objektov 
v enoti urejanja prostora in skupno površino enoti urejanja prostora. Določen je v nekaterih 
usmeritvah za OPPN. 

(5)  Delež zelenih površin v območju (DZP) je delež gradbene parcele, namenjene zelenim in 
drugim ureditvam, ki ne služijo prometnim površinam oziroma komunalnim funkcionalnim 
površinam objekta (dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). 

(6)  Velikost rekonstruiranega ali nadomestnega objekta in drugi pogoji gradnje se določijo 
na podlagi meril in pogojev, ki veljajo za novogradnje. 

(7)  Če je obstoječa zazidanost (FZ) in izraba gradbene parcele (FI) večja od dopustne 
maksimalne zazidanosti oziroma izrabe gradbene parcele določene s tem odlokom, so na teh 
gradbenih parcelah dovoljene le rekonstrukcije, investicijska vzdrževalna dela, spremembe 
namembnosti in rabe stavb ter gradnja garažnih objektov pod nivojem terena in nadomestne 
gradnje zakonito zgrajenih objektov, s tem da se velikost objekta ne sme povečati. 

(8)  Nobeden od omejitev – FZ, FI in višinski gabarit, ne sme bit presežen, tudi če kateri od 
drugih faktorjev ne dosega svoje dopustne maksimalne vrednosti. 

 

8. člen  
(oblikovanje objektov) 

(1)  Če ni za posamezno enoto urejanja določeno drugače, se morajo gradnje objektov (tudi 
nadzidave in dozidave), nezahtevni in enostavni objekti ter drugi posegi v prostor prilagoditi 
kvalitetnim objektom in ureditvam v radiju 50 m po naslednjih kriterijih: 

- sestavi osnovnih stavbnih mas, 



- višini in gradbeni liniji, 

- naklonu streh in smereh slemen, 

- barvi in teksturi streh in fasad, 

- načinu ureditve odprtega prostora, 

- obliki ograj, 

- v čim večji meri naj se uporablja lokalen, avtohton material (les, kamen). 

(2)  Pri novih posegih v prostor so izjemoma dopustni oblikovalski poudarki, ki jih je treba 
utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(3)  Novi objekti naj upoštevajo obstoječo morfologijo, tlorisne gabarite oziroma obstoječe 
prostorninske mase. 

(4)  Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani objekt 
usklajen z objektom, h kateremu se doziduje v gabaritih in v oblikovanju. Pri nadzidavah je treba 
varovati silhueto naselja oziroma način pozidave vaške gradbene strukture 

(5)  Pri eno ali dvostanovanjskih hišah naj bo streha simetrična dvokapnica z naklonom 
strmejšim od 33°. Barva strešne kritine je opečno rdeča, rjava, temno siva ali črna. Niso dovoljene 
nebarvane, bleščeče aluminijaste strešne plošče. Izjemoma je pri sodobno oblikovanih objektih 
dovoljena tudi izvedba ravnih streh, kadar to ne moti silhuete naselja in ni v območjih kulturne 
dediščine. Pri ravnih strehah je priporočena izvedba zelene strehe ali pohodne terase. V 
zavarovanih območjih je za barvo strešne kritine potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za 
varstvo kulturne dediščine. 

(6)  Naprave za izkoriščanje solarne energije je dopustno nameščati na strehe in fasade, pod 
pogojem, da ne motijo silhuete naselja. Praviloma se nameščajo pod enakim naklonom kot 
streha in v smeri slemena. 

(7)  Končni fasadni omet naj bo praviloma zaglajen in barvan v svetlih tonih.  

(8)  Dopustne barve fasad so: bela, zemeljski in sivi toni ter umirjene pastelne barve. 
Dovoljene so tudi lesene fasade. V zavarovanih območjih je za barvo fasade potrebno pridobiti 
pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.  

(9)  Gradnja večkotnih izzidkov ali stolpičev ni dovoljena. 

(10)  Urbana oprema mora biti v naselju oblikovana enotno. 

(11)  Klimatskih naprav ni dovoljeno postavljati na fasado in druge dele objektov tako, da bi 
imele moteče vplive na sosednje objekte, stanovanja in prostore v katerih se zadržujejo ljudje 
(hrup, vroči zrak, odtok vode). Klimatske naprave naj se na objekte nameščajo tam, kjer so vidno 
najmanj izpostavljene.  

(12)  Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike na območjih in objektih kulturne 
dediščine je možna pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo njihova vizualna 
izpostavljenost čim manjša in ne degradira varovanih vrednot. 

(13)  Pri menjavi stavbnega pohištva, predvsem oken, morajo nova okna po obliki posnemati 
stara po izgledu in barvi. Pri večstanovanjskih oknih morajo biti vsa zamenjana okna enakega 
tipa. Na zavarovanih območjih kulturne dediščine je pri menjavi stavbnega pohištva potrebno 
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. 

(14)  V mestu Idrija z izjemo območja Ljubevča in območij ID_5, ID_43, ID_43 – 49 ter 
zgornjega dela območja ID_18/1, ki ni vidno izpostavljen, veljajo poleg zgornjih še naslednja 
določila: 

- Strehe eno- in dvostanovanjskih stavb se izdelajo v naklonu od 40–50o in z opečno kritino 
(bobrovec, zareznik). Pri poslovnih, večstanovanjskih in industrijskih objektih so poleg tega 
dopustne ravne strehe v barvah med opečno rdečo prek sive do črne, vendar praviloma ne 
smejo biti v pločevinasti izvedbi;  

- Novogradnje morajo smiselno nadaljevati tradicijo idrijske rudarske hiše ter pri tem 
upoštevajo naslanjanje na pobočje in umestitev v pomembne javne vedute naselja, ki so 
predvsem: grad, cerkev sv. Antona, jašek Frančiške, Jožefov jašek in jašek Insaghi; 



- Objekti naj se prilagajajo oblikovno kvalitetnim objektom v okolici po razporeditvi fasadnih 
elementov (oken, vrat, okraskov, materialov), še posebej pri fasadah obrnjenih na ulično 
stran. 

 
 

9. člen  
 (oblikovanje zelenih površin in okolice objektov) 

(1)  Pri oblikovanju zelenih površin in okolice objektov je treba upoštevati : 

- značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje,  

- oblikovno skladnost in povezanost z okolico, 

- trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih materialov.  

(2)  Za vsako novozgrajeno stanovanje v večstanovanjskih stavbah je treba na gradbeni 
parceli zagotoviti 15 m2 zelenih površin za igro otrok in počitek stanovalcev. Ta normativ se ne 
prišteje k normativu o deležu zelenih površin, temveč se upošteva tisti od obeh normativov, ki 
zagotavlja večjo kvadraturo zelenih površin. 

(3)  Najmanjša priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2 (vendar ne manj kot 50 m2), 
najmanjša priporočljiva velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 1000 m2. Igrišča za 
igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic. 

(4)  Zelenih in drugih odprtih površin v okolici večstanovanjskih objektov ni dopustno 
zmanjševati, kadar gre za:  

- otroška in druga igrišča,  

- urejene zelene površine in parke.  

(5)  Obstoječe drevorede je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni 
možno, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.  

(6)  Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali 
varnostnih zahtev nujna, jo je treba nadomestiti oziroma sanirati. 

(7)  Na območjih stavbnih zemljišč naj se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih 
zasaditvah pa naj se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove 
zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. Izbor rastlin za zasaditve na 
površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve, 
zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo mestno klimo, zmrzal in sušo ter sol. 
Minimalni pogoji so: 

- na javnih površinah ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin, 

- na javnih površinah je pri drevesnih vrstah prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst, 

- na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je za okrasne zasaditve 
dopustna le avtohtona vegetacija, 

- uporaba eksotičnih vrst je dopustna le v izjemnih primerih in sicer na parkovnih površinah in 
v okviru zelenic ob javnih objektih posebnega pomena, 

- za zasaditev živic in živih mej se praviloma uporabljajo avtohtone vrste – gaber, javor, bukev 
ali kalina. 

(8)  Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo 
objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju 
dreves (talna površina pod obodom krošnje, razširjena še za 1,5 m na vse strani), ki se na 
gradbeni parceli ohranjajo, je treba izdelati načrt zavarovanja. Minimalni pogoji za gradnjo v 
vplivnem območju obstoječe in načrtovane vegetacije so:  

- v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino 
tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna netlakovana 
odprtina za prehajanje zraka in vode je 3,0 m2 na drevo. Ta površina ne sme biti povozna, 

- obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2,0 m, 



- gradbišča ni dopustno organizirati na vplivnem območju obstoječih dreves; v kolikor to 
zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, je treba z načrtom zavarovanja 
predvideti ustrezne varnostne ukrepe.  

(9)  Pri urejanju okolice objektov je treba upoštevati obstoječo konfiguracijo terena. Na 
posamezni parceli so dovoljeni nasipi in vkopi do največ 3,0 m. Višina zemljišča na parcelni meji 
mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.  

(10)  Dostopne poti in gospodarske površine je treba izoblikovati po terenu.  

(11)  Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se 
višinske razlike lahko premostijo s podpornimi zidovi ali škarpami, skladno z določili 12. člena 
tega odloka.  

(12)  Nepozidani del gradbene parcele je treba, ob upoštevanju zahtev za varstvo voda pred 
onesnaženji, v čim večji meri ohranjevati netlakovan ali ga tlakovati s propustnimi materiali. 
Načrtovati je treba prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike. 

(13)  Po končanem posegu v prostor je obvezna sanacija terena in ozelenitev. 

 
 
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN 
GRAJENO JAVNO DOBRO 
 

10. člen  

(priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo) 
 

(1)  Vsako zemljišče, namenjeno gradnji stavb, mora imeti zagotovljeno oskrbo z vodo, 
odvajanje odpadne vode, oskrbo z električno energijo ter dostop do javne ceste. 

(2)  Obstoječe in načrtovane stavbe je treba priključiti na zgrajeno vodovodno omrežje, 
kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje in elektroenergetsko omrežje v skladu z določili 
tega odloka, v skladu s pogoji upravljavcev teh omrežij in v skladu s predpisi. Na območjih, kjer 
je po podatku upravljavca sistemov obstoječe omrežje, je priključitev obvezna. Na območjih, kjer 
je omrežje načrtovano po podatkih upravljavca teh sistemov, gradnja stavb do izgradnje 
omrežja ni dovoljena, razen če se hkrati z gradnjo stavb zagotavlja tudi izgradnja tega omrežja. 
Izgradnjo omrežja je treba dokončati pred začetkom uporabe stavbe, ki se priključuje na 
omrežje. 

(3)  Pri posegih, ki pomenijo priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo in 
grajeno javno dobro v registriranem arheološkem najdišču: 

- ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. 
- izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale 

določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev: 
- v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno 

dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh 
nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, 
gradnji), 

- v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheološke raziskave v smislu natančne 
določitve vsebine in sestave najdišča. 

 

11. člen  
 (gradnja in urejanje komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture) 

(1)  Trase omrežij komunalne infrastrukture morajo biti medsebojno usklajene in morajo 
potekati tako, da omogočajo priključitev posameznih porabnikov. 

(2)  Trase omrežij komunalne infrastrukture se praviloma združuje v skupne koridorje. 



(3)  Gradnja komunalne infrastrukture mora potekati sočasno in usklajeno. Ob gradnji nove 
komunalne infrastrukture je treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe, ki ne ustreza zaradi 
dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih 
zahtev. 

(4)  Komunalna infrastruktura mora praviloma potekati po javnih površinah. Na odsekih, 
kjer zaradi terenskih in drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti gradnjo, obratovanje in vzdrževanje te infrastrukture na 
njegovem zemljišču, upravljavec te infrastrukture pa mora za to od lastnika pridobiti služnost. 

(5)  V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se komunikacijske in 
elektroenergetske vode praviloma gradi v podzemni izvedbi. 

(6)  Na objektih, ki so zavarovani kot kulturna dediščina, je treba priključne omarice za 
elektroenergetsko in komunikacijsko infrastrukturo ter požarne plinovodne pipe izvesti v skladu 
s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. 

(7)  Komunalne vode in jaške komunalne infrastrukture je treba na javnih cestah locirati 
izven vozišča, če to ni mogoče, se jaške locira tako, da so pokrovi izven kolesnic vozil. 

(8)  Za rekonstrukcijo ali izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture, določene s pogoji 
upravljavcev, lahko investitor z Občino Idrija sklene pogodbo, s katero se definirajo medsebojne 
obveznosti glede ureditve komunalnega opremljanja zemljišča za gradnjo. 

(9)  Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni 
zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka. 

(10)  Kjer komunikacijska, energetska in okoljska infrastruktura sega na območja pomembna 
za ohranjanje narave, je potrebno preprečiti uničenje, poškodovanje ali bistveno spreminjanje 
kakovosti zaradi katerih je območje opredeljeno kot pomembno za ohranjanje narave. 

 

12. člen  
(priključevanje na javno cesto) 

(1)  Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste, 
enostavni objekti pa le, kadar je za njihovo uporabo dovoz do javne ceste nujno potreben. 

(2)  Dovozi in priključki na cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Uredijo se v 
soglasju s pristojno občinsko službo ali upravljavcem ceste.  

(3)  Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom, gradnja 
novih prometnic naj bo čim bolj racionalna. 

(4)  Nove slepo zaključene ceste morajo imeti na zaključku obračališče.  

(5)  Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je 
omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto.  

 

13. člen  
(gradnja in urejanje prometnega omrežja) 

(1)  V varovalnih pasovih obstoječih cest je gradnja novih objektov in naprav dovoljena v 
skladu z določili tega odloka in na podlagi pogojev in soglasja pristojne občinske službe oziroma 
upravljavca ceste. 

(2)  Varovalni pasovi za posamezne vrste cestnega omrežja od zunanjega roba cestnega 
telesa znašajo za: 

- glavne ceste 25 m,  

- regionalne ceste 15 m,  

- lokalne ceste 8 m, 

- javne poti 6 m, 

- javna pot za kolesarje 6 m, 



- pešpoti 6 m,  

- tekaške steze 6m.  

 

14. člen  
(gradnja, urejanje in dimenzioniranje površin za mirujoči promet)   

(1)  Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je treba na gradbeni 
parceli zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah tako za 
stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce.  

(2)  Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova 
uporaba ne škodi zdravju ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških 
objektih in okolici. 

(3)  Parkirišča namenjena javni rabi morajo imeti vsaj 1 visokodebelno drevo višine najmanj 3 
metre na 4 parkirna mesta. 

(4)  Parkirna mesta, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam 
protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki odtekajo, je treba odstraniti na neškodljiv način. 
Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja. 

(5)  Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton in za priklopnike teh 
motornih vozil ter za avtobuse (razen avtobusnih postajališč) v stanovanjskih naseljih in 
območjih centralnih dejavnosti niso dopustna. Zgraditi jih je možno v območju prometnih 
površin, območju gospodarske infrastrukture, območjih proizvodnje. 

(6)  Pri urejanju parkirišč je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta rezervirana za 
invalidne osebe.  

(7)  Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati 
naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):  

 
dejavnost št. parkirnih mest 
Stanovanja 
enostanovanjske stavbe 2 PM 
dvostanovanjske stavbe 3 PM 
večstanovanjske stavbe 1,5 PM/ stanovanje, od tega vsaj 10% dostopnih 

tudi za obiskovalce. 
mladinski in otroški domovi 1 PM/12 postelj (min. 2PM) 
študentski domovi 1 PM/4 postelje  
domovi za ostarele 1 PM/8 postelj (min. 3PM)  
Poslovne in turistične dejavnosti 
pisarniški in upravni 
prostori - splošno 

1 PM/30 m2 neto površine, (min 2 PM na lokal) 

poslovni prostori s strankami 1 PM/20 m2 neto površine, (min 3 PM) 
poslovni prostori brez strank 1 PM/1 zaposlena, (min 3 PM) 
trgovine, trgovske hiše, sejmišče 1 PM/50 m2 neto prodajne površine (min 2 PM) + 1 

PM /2 zaposlena 
gostilne 1 PM/6 sedežev + 1 PM/2 zaposlena + 

1 PM na tekoči meter točilnega pulta 
gostilne s prenočišči 1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev 
hoteli, penzioni, zdravilišča 
in drugi objekti s prenočišči 

1 PM/3 postelje 

Družbene dejavnosti 
prireditveni prostori, kino, dvorane 1 PM/5 sedežev 



cerkve 1 PM/20 sedežev 
pokopališča 1 PM/30 grobov (min. 10 PM) 
bolnišnice 1 PM/2 zaposlena + 1 PM na 8 postelj 
zdravstveni domovi 1 PM/2 zaposlena + 1 PM na 30 m2 koristne 

površine  
otroški vrtci, osnovne šole 1 PM/3 zaposlene + 2 PM/oddelek za začasno 

parkiranje 
Srednje šole 1 PM/30 učencev + 1 PM/3 zaposlene 

Športne površine  
športna igrišča  1 PM/250 m2 površine 
športne dvorane 1 PM/50 m2 površine dvorane 
športne površine s prostori za gledalce Zgornja določila + dodatno 1 PM/10 sedežev za 

obiskovalce 
Proizvodnja 
obrt in servisi 1PM/20 m2 neto površine 
obrtni in industrijski obrati 1 PM/50 m2 neto površine ali na 3 zaposlene  
skladišča, odlagališča, razstavni in 
prodajni prostori 

1 PM/80 m2 neto površine ali na 3 zaposlene 

delavnice za servis motornih vozil 6 PM/popravljalno mesto 

(8)  Pri vseh zgradbah, razen eno in dvostanovanjskih objektih je potrebno na parceli 
zagotoviti vsaj 20% dodatnih parkirnih mest za kolesa, zaščitena pred vremenskimi vplivi. 

(9)  Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev 
zadostnega števila s tem odlokom določenih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča 
parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih 
ustreznih površinah v njegovi lasti oziroma razpolaganju, ki so od stavbe oddaljene največ 200 
m, ali pa mora investitor vrednost preostalega deleža parkirnih mest zagotoviti tako, da krije 
sorazmerni del stroškov gradnje javnih parkirnih mest ali garaž. 

 

15. člen  

(gradnja, urejanje in priključevanje na vodovodno omrežje) 

(1)  Izjemoma se zaradi vmesnih fizičnih preprek (velika višinska razlika, oddaljenost 
posameznih objektov od omrežja, vodotoki in podobno) med objektom in vodovodnim 
omrežjem lahko v skladu s pozitivnim mnenjem upravljavca vodovoda dovoli tudi začasna ali 
stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, kapnica, cisterna).  

(2)  Vodovodno omrežje mora praviloma poleg oskrbe s pitno vodo zagotavljati tudi 
požarno varnost objektov s sistemom podzemnih in nadzemnih hidrantov. Hidrante je treba 
praviloma locirati izven javnih povoznih ali pohodnih površin. 

(3)  Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja 
porabljene vode. 

Vodovodno omrežje mora biti načrtovano tako, da se v čim večji meri izogne naravnim 
vrednotam – jamam. V območju Podroteja in pri Peternelu v Masorah se vodovodno omrežje 
predvidi v cestnem koridorju. 

 

16. člen  

(gradnja, urejanje in priključevanje na kanalizacijsko omrežje) 

(1)  Izjemoma se na območjih, kjer po podatkih upravljavca omrežja zaradi vmesnih fizičnih 
preprek (velika višinska razlika, vodotoki in podobno) med objektom in kanalizacijskim 



omrežjem priključitev ni možna, v skladu s pozitivnim mnenjem upravljavca kanalizacije dovoli 
tudi začasna ali stalna uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna 
naprava ali greznica). Male čistilne naprave in greznice morajo biti izvedene podzemno v skladu 
s predpisi. Locirane morajo biti na funkcionalnem zemljišču stavbe h kateri pripadajo, redno 
vzdrževane in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Če se 
naknadno pojavi možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje, se objekti obvezno priključijo 
mimo individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode, ki se ustrezno sanirajo. 

(2)  Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu razen na območjih, kjer je 
izveden mešani sistem.  

(3)  Pri gradnji objektov je treba zagotoviti, da čim večji delež padavinske vode s pozidanih 
in tlakovanih površin ponika. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se 
padavinsko vodo odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev upravljavca kanalizacije, pri čemer naj 
se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na 
lokaciji. 

(4)  Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ne smejo pritekati na 
javno površino in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin. 

(5)  Odvajanje in čiščenje odpadne padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih 
povoznih utrjenih oziroma tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v 
skladu s predpisi. 

(6)  Zadrževalni bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode morajo biti izvedeni podzemno, 
pri čemer je treba zagotoviti vsaj 1 m nadkritja z zemljino, lahko pa tudi z nadvišanjem terena. 
Do zadrževalnega bazena je treba zagotoviti dovoz z javne ceste za vozila. Nad zadrževalnim 
bazenom se lahko uredijo rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije. 

(7)  Lokalne čistilne naprave morajo biti locirane čim dlje od naseljenih območij. Do čistilne 
naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti praviloma zavarovana 
z zaščitno ograjo.  

(8)  Na kraških območjih naj se izbere tehnologijo čiščenja, ki obsega vse tri stopnje čiščenja, 
tudi terciarno stopnjo, kjer se odstranita dušik in fosfor. Očiščena voda se v podzemno vodo vodi 
posredno, s pronicanjem skozi zemljo ali podtalje. Lokacije ČN je treba določiti tako, da se 
očiščene vode ne stekajo v jame ali ponikve. V fazi izdelave projektne dokumentacije je 
potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne službe za ohranjanje narave. 

 

17. člen  

(oskrba s plinom in s toplotno energijo) 

(1)  Za vse objekte, ki za ogrevanje ne bodo uporabljali obnovljivih virov energije (sončna 
energija, lesna biomasa, bioplin, geotermalna energija…), je priporočljiva priključitev na 
plinovodno omrežje. Kadar se objekt nahaja v enoti urejanja, v kateri je načrtovana širitev 
plinovodnega omrežja, naj objekt do izgradnje plinovodnega omrežja začasno uporablja 
utekočinjeni naftni plin iz lastnega ali skupinskega rezervoarja, po izgradnji plinovodnega 
omrežja pa je predvideno, da se objekt priključiti na plinovodno omrežje. Na območjih, kjer 
priključitev na obstoječe ali načrtovano plinovodno omrežje po podatkih upravljavca teh 
sistemov ni možna, je dovoljena uporaba ostalih energentov (utekočinjeni naftni plin, ekstra 
lahko kurilno olje, električna energija).  

 
 

18. člen  
(gradnja, urejanje in priključevanje na elektroenergetsko omrežje ) 

(1)  Vse stavbe morajo biti priključene na elektroenergetsko omrežje. 

(2)  Dovoljena je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV, v 
napetostni nivo 110 kV, če so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju. Za vse 
obstoječe enosistemske prenosne daljnovode je predvidena rekonstrukcija s prehodom na 



dvosistemske prenosne daljnovode (2x110 kV, 2x400 kV). Vsi obstoječi enosistemski 220 kV 
daljnovodi se nadgradijo na 2x400 kV napetostni nivo. K temu je potrebno upoštevati tudi 
prekategoriziranje vseh predvidenih oz. obstoječih RTP 220/110 kV v RTP-je 400/110 kV. 

(3)  Vse površine v javni rabi v enotah urejanja namenjenih poselitvi morajo biti osvetljene s 
sistemom javne razsvetljave. Pri tem je treba upoštevati principe omejevanja vsiljene svetlobe v 
največji možni meri. 

 

19. člen  
 (gradnja in urejanje daljinskega ogrevanja ter uporaba ekološko čistih virov energije) 

(1)  Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne 
in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. 

(2)  V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje 
ob upoštevanju vseh določb odloka o OPN in varstvenih režimov. 

(3)  Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema 
oskrbe z energijo in ogrevanja, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe 
energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in 
energetsko učinkovito gradnjo. 

(4)  Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri 
rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem 
oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z 
energijo (v nadaljevanju: študija izvedljivosti),, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, 
okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni 
sistemi se štejejo: 

- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, 

- soproizvodnja, 

- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo, 

- toplotne črpalke. 

(5)  Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

 

20. člen  
(gradnja in urejanje komunikacijske infrastrukture) 

(1)  Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s 
podzemnimi kabli praviloma v kabelski kanalizaciji. Izven strnjenih območij poselitve je 
dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov. 

(2)  Gradnja objektov, ki se nahajajo v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav oddajnikov 
je dovoljena le v skladu s pogoji pristojne službe. 

(3)  Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati 
predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje 
usmeritve in pogoje:  

- za postavitev in obratovanje bazne postaje mobilne telefonije je potrebna okoljska 
presoja, 

- bazne postaje mobilne telefonije je dovoljeno postaviti v območjih s podrobnejšo namensko 
rabo: SS1, SS2, SP, SB, SK, CU, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZD, ZK, PC, PO, E, O, K2, G, LN in f, 

- za postavitev in obratovanje bazne postaje mobilne telefonije znotraj bivalnega okolja 
(stanovanjskih hiš in varstvenih, zdravstvenih ter izobraževalnih ustanov) je potrebno 
soglasje občinskega sveta, 

- lociranje je možno na druga kmetijska zemljišča in v območjih gospodarskega gozda, na 
podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva, gozdarstva in varovanja narave, 



- na zavarovana območja naravne in kulturne dediščine se objekti in naprave mobilne 
telefonije ne postavljajo. Izjemoma jih je dopustno postavljati v širša zavarovana območja ali 
na objekte kulturne dediščine ob soglasju pristojnih služb za ohranjanje narave in varovanje 
kulturne dediščine,  

- na območja predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot in na ekološko 
pomembna območja se lahko posega le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, 
zaradi katerih je območje pridobilo ta status in na podlagi soglasij pristojnih služb za 
varovanje naravne in kulturne dediščine, 

- v čim večji meri naj se upošteva združevanje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne 
koridorje in naprave, 

- pri umeščanju v prostor naj bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši, 

- posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je 
oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim 
danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten). 

(4)  Kjer komunikacijska infrastruktura sega na območja pomembna za ohranjanje narave, je 
potrebno preprečiti uničenje, poškodovanje ali bistveno spreminjanje kakovosti zaradi katerih je 
območje opredeljeno kot pomembno za ohranjanje narave. 

 

21. člen  
(zbiranje in odstranjevanje odpadkov) 

(1)  Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih na zbirnem mestu.  

(2)  Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma v objektu ali na 
funkcionalnem zemljišču objekta, kateremu pripada. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se v 
sodelovanju s pristojno občinsko službo določi zbirno mesto na javni površini. 

Zbirno mesto mora biti praviloma: 

- zaščiteno z nadstrešnico, na utrjeni površini z odtokom in opremljeno z vodo za občasno 
čiščenje, 

- dobro prometno dostopno in izven prometnih površin. 

(3)  Ekološki otoki (zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov) se praviloma locirajo na utrjenih 
površinah namenjenih javni rabi. Umeščanje v prostor naj bo takšno, da bo vpliv na vidne 
kvalitete prostora čim manjši.  

(4)  Zbirni center je namenjen zbiranju vseh vrst frakcij in začasnemu hranjenju posameznih 
frakcij do rednega odvoza. Zbirni center mora biti zaradi dobre dostopnosti lociran v bližini 
pomembnejših mestnih cest, izveden pa mora biti z vratarnico, nadstreškom in ograjo.  

(5)  Posebne odpadke je treba skladiščiti v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer 
nastanejo, v posebnih namensko zgrajenih skladiščih, do njihove predaje pooblaščenemu 
podjetju ali končne dispozicije na deponiji posebnih odpadkov. 

(6)  Zadrževanje večje količine odpadnega materiala na dvoriščih je prepovedano. 

(7)  Nevarne odpadke je potrebno deponirati in nadzorovati z monitoringom na zakonsko 
predpisani način. To velja tudi za ostanke rudniške halde, odkrite ob gradnji objektov. 

 

22. člen  
(pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe gospodarske javne 

infrastrukture) 

(1)  Varovalni pasovi za posamezna omrežja znašajo merjeno od osi posameznega voda na 
vsaki strani: 

vodovod 3 m 

kanalizacija 3 m 



telekomunikacijski vod 3 m 

drugih vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe 
lokalnega pomena ali so v javno korist 3 m 

nadzemni večsistemski elektroenergetski vod nazivne napetosti 
400 kV  

40 m od osi voda 

nadzemni večsistemski elektroenergetski vod nazivne napetosti 
220 kV  

40 m od osi voda 

nadzemni večsistemski elektroenergetski vod nazivne napetosti 
110 kV in 35 kV in 

15 m od osi voda 

elektroenergetska razdelilno transformatorsko postajo (RTP), 
merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP, nazivne 
napetosti 400 in 220 kV 

40 m od roba 
ograje 

elektroenergetska razdelilno transformatorsko postajo (RTP), 
merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP, nazivne 
napetosti 110 in 35 kV 

15 m od roba 
ograje 

podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV  10 m od kablovoda 

podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 35 kV in 110 kV   3 m od kablovoda 

plinovod z obratovalnim tlakom nad 16 bar  100 m 

plinovod z obratovalnim tlakom med 5 bar in 16 bar 5 m 

plinovod z obratovalnim tlakom manjšim od 5 bar  3 m 

odvodni jarki (drenažniki)  5 m levo in desno 
od zgornjega roba 
brežine jarka 

 

(2)  Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. Za 
vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti soglasje izvajalca gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja prenosnega omrežja. 

(3)  V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja nad 1 kV je 
prepovedana gradnja objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi 
pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. 

(4)  Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2 m, v primeru 
morebitnih odstopanj pa so potrebne posebne tehnične rešitve in uskladitev s pristojnimi 
službami, ki upravljajo komunalne vode in javne odprte površne. 

(5)  V 2,5 m pasu na vsako stran od osi plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov je 
prepovedano: 

- saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1,00 m globoko, 
- obdelovati zemljišče globlje kot 0,50 m oziroma ne globlje kot 0,50 m nad temenom cevi, 
- postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu. 

(6)  Če so z drugimi predpisi določeni drugačni varovalni pasovi ali koridorji posameznega 
infrastrukturnega omrežja, od tistih, ki so navedenih v tem odloku, se upošteva določila drugih 
predpisov.  

23. člen  
(pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih predvidene gospodarske javne 

infrastrukture) 



(1)  Varovalni pasovi za posamezna omrežja znašajo merjeno od osi posameznega voda na 
vsaki strani: 

vodovod 3 m 

kanalizacija 5 m 

telekomunikacijski vod 1,5 m 

drugih vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe 
lokalnega pomena ali so v javno korist 1,5 m 

nadzemni večsistemski elektroenergetski vod nazivne napetosti 
400 kV in 220 kV 

45 m od osi voda 

nadzemni večsistemski elektroenergetski vod nazivne napetosti 
110 kV in 35 kV 

15 m od osi voda 

podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV, 35 kV in 
10/20 kV 

5 m 

elektroenergetska razdelilno transformatorsko postajo (RTP), 
merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP, nazivne 
napetosti 220 kV 

40 m 

elektroenergetska razdelilno transformatorsko postajo (RTP), 
merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP, nazivne 
napetosti 110 kV 

15 m 

elektroenergetska prostostoječa transformatorsko postajo (TP), 
merjeno od zunanje stene objekta TP 

5 m 

(2)  Varovalni pas za komunikacijske oddajne sisteme se določi za vsak oddajnik posebej. 
Varovalni koridor obsega območje od antene oddajnika, ki se razteza v tridimenzionalnem 
prostoru od antene glede na moč in smer delovanja oddajnika, število oddajnikov na isti lokaciji 
in glede na tehnološko izvedbo. 

(3)  V varovalnih pasovih plinovodnega, vročevodnega, vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja je dovoljena gradnja objektov le pod posebnimi pogoji pristojne službe v skladu s 
predpisi. 

(4)  V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih 
oddajnih sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem 
in sicer: 

- bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, 

- stanovanjskih objektov,  

- objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega 
zdravstvenega varstva,  

- objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, 

- igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za 
zadrževanje večjega števila ljudi. 

(5)  V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več 
gradnja objektov ni dovoljena, na obstoječih objektih so dovoljena investicijska vzdrževalna dela 
ter gradnja pomožnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope). 

(6)  Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno 
oziroma občasno prebivanje ter pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske varovalne 
koridorje obstoječih daljnovodov, je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso 
prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi. 



(7)  Pri gradnji plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov mora investitor plinovoda na 
vseh območjih stavbnih zemljišč zaradi racionalne rabe prostora zagotavljati minimalni varnostni 
odmik.  

(8)  Nove razdelilne transformatorske postaje 110 kV in več ni dovoljeno umeščati v območjih 
S in C. Izvedene morajo biti v skladu s sodobnimi principi z uporabo takšne tehnologije, da se 
vplivi na okolje zmanjšajo na minimum, da se zmanjšajo potrebne površine za postavitev 
objekta. Vse razdelilne transformatorske postaje morajo biti zaščitene pred nepooblaščenim 
dostopom.  

(9)  Transformatorske postaje so praviloma samostoječi objekti pravokotnega tlorisa, na 
območjih C, SS2 in IG ter IP pa se praviloma umeščajo v večje objekte. Treba je zagotoviti 
ustrezen dostop za vzdrževanje in zamenjavo transformatorjev, pri razporeditvi prostorov v 
objektu pa je treba upoštevati določila predpisov o električnem in magnetnem sevanju. 

(10)  Samostoječe transformatorske postaje morajo biti čim manjše, priporočljivo je, da se 
njihova vizualna izpostavljenost delno zmanjša z združevanjem z drugimi infrastrukturnimi 
objekti ali ureditvami, kot so zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice, delno zasutje in podobno. 

 

24. člen  
(omejitve v zvezi z zračnim prometom) 

(1)  Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba 
upoštevati omejitve zaradi zračnega prometa:  

- objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih 
vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m, 

- vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi žičnice in 
podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m, 

- za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od 
okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih 
cest, visokonapetostnih vodov in podobno.  

(2)  Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih 
objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno 
predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa je treba 
označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.  

 
 
CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠ ČINE, OHRANJANJE NARAVE, 
VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESRE ČAMI 
 

25. člen  
(vplivi na okolje) 

(1)  Gradnja novih objektov, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave ter spremembe rabe in 
namembnosti v obstoječih objektih so dovoljene, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v 
okolju, kot so s predpisi dovoljene. Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na 
okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost 
povzroča. 

 

26. člen  
(varstvo zraka) 

(1)  Pri gradnji in urejanju površin je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.  



(2)  Pri zasnovi nove zazidave je treba upoštevati tudi prevetrenost in vzpodbujanje lokalne 
cirkulacije zraka. 

 

27. člen  
(varstvo voda) 

(1)  Rabo in druge posege v vode, vodna zemljišča in priobalna zemljišča ter zemljišča na 
varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba 
programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo 
pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in 
obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o 
ohranjanju narave. 

(2)  Prečkanja vodov javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, 
da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka. 

(3)  Za vsak poseg, vključno z gradnjo mostov in drugih infrastrukturnih objektov, 
odvzemom proda in peska, vzdrževanjem obrežne vegetacije in druge posege, ki lahko trajno ali 
začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje pristojne službe. 

(4)  Potrebno je zagotoviti prost dostop do vode, kjer je to možno in varno. 

(5)  Vse vodotoke in brežine je potrebno varovati pred onesnaženjem. 

(6)  Za naslednje posege je potrebno pridobiti vodno soglasje: 

- poseg na vodnem in priobalnem zemljišču, 

- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po področnem zakonu, 

- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice, 

- poseg na varstvenih in ogroženih območjih, 

- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda, 

- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali 
vračanja vode v vodonosnik, 

- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, 
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim. 

 

28. člen  
(varstvo vodnih virov) 

(1)  Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem.  

(2)  Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni, le ob doslednem upoštevanju omejitev 
in pogojev iz veljavnih državnih uredb in občinskih odlokov o zavarovanju vodnih virov. 

(3)  Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko 
ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali 
kakovost vodnih virov.  

(4)  Za vse posege na vodovarstvenih območjih je treba pridobiti vodno soglasje.  

 
 

29. člen  
(ohranjanje kulturne dediščine) 

(1)  Kulturna dediščina je prikazana v prikazu stanja prostora (objekti in območja kulturne 
dediščine).  



(2)  Na objektih in območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine veljajo pri 
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja 
kulturne dediščine. 

(3)  Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske 
ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino 
varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). 

(4)  Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike so 
posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili akta o razglasitvi. 

(5)  Na objektih ali območjih registrirane kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni 
spomenik velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot 
registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. 

(6)  Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve v neposredni bližini enot kulturne dediščine, 
v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in arhitekturno 
tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter preprečevati posege 
s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne dediščine. 

(7)  Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni spomenik, registrirano arheološko 
najdišče, v vplivno območje registrirane kulturne dediščine ali kulturnega spomenika je potrebno 
pridobiti pogoje in soglasja pristojne službe za varovanje kulturne dediščine. 

(8)  Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino 

Ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),  
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,  
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno 

pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),  
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,  
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,  
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, 

znamenjih itd.),  
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne 

dediščine), 
- znamenja ob cesti in kapelice se varujejo v vplivnem območju, v posameznih primerih je 

možna tudi prestavitev znamenja skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in sicer tako, da nove 
prostorske in izvedbene rešitve podpirajo vidnost in izpostavljenost ob komunikaciji.   

(9)  Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dediščino 

Ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov 

naselja),  
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, 

gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote),  

- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),  
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),  
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,  
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),  
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),  
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).  

(10)  Varstveni režimi v območjih kulturne krajine 

Ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),  
- odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,  
- sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),  
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,  



- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko 
dediščino.  

(11)  Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dediščine 

Ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 
- kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),  
- kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),  
- naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),  
- funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki 

so pomembne za delovanje celote,  
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje 

prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),  
- oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja 

itd.),  
- ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja,  
- rastišče,  
- posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.).  

(12)  Varstveni režimi za registrirano memorialno dediščino  

Ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 
- avtentičnost lokacije,  
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,  
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.  

(13)  Varstveni režimi v vplivnem območju kulturne dediščine 

- ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, 
- prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti negativne posledice na lastnosti, 

pomen ali materialno substanco kulture dediščine, 
- dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine. 

(14)  Varstveni režim v registriranem arheološkem najdišču: 

- ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. 
- izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale 

določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev: 
- v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno 

dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh 
nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, 
gradnji), 

- v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheološke raziskave v smislu natančne 
določitve vsebine in sestave najdišča. 

(15)  V območju »Idrija – historično jedro« EŠD 182 in v njegovem vplivnem območju je za 
vse posege treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne 
službe. Izjema je izvedba raziskav, ki jih opravi pristojna služba ali se opravijo po naročilu 
pristojne službe.  

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. 

 

30. člen  
(varstvo pred poplavami) 

(1)  Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo 
lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja. 

(2)  Na območjih ogroženih zaradi poplav, za katera niso izdelane karte poplavne nevarnosti 
in karte razredov poplavne nevarnosti, na nezazidanih stavbnih zemljiščih do njihove izdelave 
niso dopustni nobeni objekti. 

(3)  Na območjih ogroženih zaradi poplav, za katera niso izdelane karte poplavne nevarnosti 
in karte razredov poplavne nevarnosti, je na zazidanih stavbnih zemljiščih do njihove izdelave 
dopustno le vzdrževanje objektov. 

(4)  Gradnja na poplavnih in ogroženih območjih je dopustna izjemoma pod pogoji in 
soglasjem pristojne službe za vodno gospodarstvo. Za vsako gradnjo oziroma poseg je potrebno 
predhodno izdelati hidrološko hidravlično presojo vodnega režima, v kateri morajo biti 
definirani razredi poplavne nevarnosti in celoviti omilitveni ukrepi. 

(5)  Upoštevati je treba zakonska določila v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne in 
odpadne padavinske vode; pri odvajanju padavinskih, padavinskih odpadnih in zalednih voda je 
treba upoštevati pretočno sposobnost obstoječih odvodnikov, tudi vpliv dodatnih količin na 
poplavno varnost dolvodno. 

(6)  Ohranjati je potrebno obstoječe retencijske površine. 

(7)  Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti na tak način, da bo v 
čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin – predvideti je 
potrebno ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma 
površinske odvodnike. 

31. člen  
(varstvo pred požarom) 

(1)  Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene 
in tehnične predpise varstva pred požarom ter za primer požara zagotoviti:  

- odmike med objekti, 

- prometne/manipulacijske površine za intervencijska vozila, 

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.  

(2)  Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki 
zagotavljajo potrebno požarno varnost.  

(3)  Gradnje in ureditve v prostoru ne smejo omejiti ali preprečiti dovoza do vodotokov, 
hidrantov in požarnih bazenov.  

(4)  Za varstvo pred požari je v skladu s področnimi predpisi potrebno zagotoviti urgentne 
poti in površine. 

(5)  Objekti morajo biti praviloma toliko ločeni med seboj, da je onemogočen prenos požara 
z objekta na objekt. Razpored objektov in dovoznih poti mora biti takšen, da omogoča 
nemoteno posredovanje intervencijskih vozil in možnost evakuacije. 



(6)  Projektna dokumentacija za gradnjo mora vsebovati določila, ki podrobneje določajo 
vsebino protipožarne zaščite. 

32. člen  
(potresna ogroženost) 

(1)  Pri projektiranju objektov mora biti za zagotavljanje potresne varnosti upoštevana VII. 
stopnja potresne ogroženosti po MSC lestvici. 

 
 
SPREJETI PROSTORSKI AKTI 
 

33. člen  
(urejanje območij, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti) 

(1)  Na območjih, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni načrti, veljajo vsi pogoji, ki 
jih ti akti določajo.  

(2)  Za območja, ki so s tem odlokom opredeljena za pripravo občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila 51. člena Odloka.  

 

 

 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NA ČRTI 
 

34. člen  
(priprava OPPN, ki so določeni s tem odlokom) 

(1)  Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba 
zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto 
in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev. 

Mesto Idrija je kulturni spomenik, ki ga je treba pri opredeljevanju posegov in prostorskih 
ureditev obravnavati celostno. Izdelava posamičnih OPPN-jev je možna zgolj ob predhodni 
izdelavi celovitih prostorskih analiz varovanega območja, na podlagi katerih je izjemoma zaradi 
velikosti kulturnega spomenika mogoče parcialno izdelovati posamezne OPPN-je.  

(2)  Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je opredeljena izdelava OPPN, je 
treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje OPPN in sočasno z delom OPPN sprejeti za 
celotno območje tudi omrežje prometne in gospodarske javne infrastrukture ter izdelati 
program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi 
za vsak posamezni OPPN. Vsak del OPPN mora biti funkcionalno zaokrožen in vsebovati vsaj 
tolikšen delež ureditev za javne programe (parkirišča, zelene površine, igrišča ipd…), kolikšen je 
predpisan za celotno območje OPPN. 

(3)  Kjer je pri predvidenih OPPN dopustna faznost, mora vsaka faza zajeti vsaj 25% območja 
predvidenega za OPPN. 

(4)  Meje OPPN, ki so prikazane v grafičnih prikazih tega OPN, se v fazi njegove priprave 
lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu pod pogojem, da s 
spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih ali izključenih parcel ali da občinski svet 
prejme akt, s katerim ugotavlja splošni interes v zvezi s spremembo območja OPPN.  

 

35. člen  
(gradnje in drugi posegi na območjih OPPN) 

(1)  Na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, so dopustni naslednji posegi: 



- investicijska vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih objektih, 

- sprememba rabe in namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov v skladu s plansko 
namensko rabo zemljišča, 

- gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov ter ograj na 
gradbenih parcelah obstoječih legalno zgrajenih objektov, 

- odstranitve obstoječih objektov, 

- gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in 
drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami, 

- nadomestitve legalno zgrajenih večstanovanjskih objektov, 

- odstranitev obstoječih objektov ali delov objektov kulturne dediščine ni dovoljena, razen če 
je v ta namen predhodno pridobljeno soglasje pristojne službe. 

(2)  Novogradnja je dovoljena le v skladu z OPPN. 

 

 
 
III.3 PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI GLEDE NA 

NAMENSKO RABO 
 

 

36. 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. 

37. člen  
(območja voda – celinske vode (VC)) 

 

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR 

(1)  Dopustne dejavnosti in objekti 

Površine vodnih zemljišč vključujejo površinske vode in obvodne pasove. Vodno zemljišče 
obsega dno voda ter breg do najvišjega zabeleženega vodostaja. Sem štejejo tudi 
opuščene struge in prodišča, ki jih voda še občasno poplavlja. 

Reka Idrijca ima 15 m priobalni pas v naseljih oz. 40 m izven območij naselij, ostali 
vodotoki pa 5 m priobalni pas od meje enote urejanje površinske vode. Izjeme so določene 
s posebnimi predpisi Vlade RS. 

Dopustna so izvajanja dejavnosti gospodarskih služb s področja okoljske infrastrukture. 
Pogojno so dopustne tudi rekreacijske in športne dejavnosti. 

Dovoljeni so objekti grajenega javnega dobra po zakonu, ki ureja vode in drugih zakonih, 
objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem ter varstvu pred škodljivim delovanjem 
voda, objekti za športna igrišča na prostem, ki so vezana na vodo in objekti, potrebni za 
rabo voda, zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, ter zagotovitev 
varnosti plovbe. 

To vključuje pregrade in jezove, mostove in viadukte, ter objekte za črpanje, filtriranje in 
zajem vode. 

Dopustni so nezahtevni in enostavni objekti v skladu z 12. členom.   

(2)  Posebni pogoji za dopustne gradnje in druga dela 

Dopustni posegi v zvezi z: 

- ukrepi za izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in 

- ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave. 

Na obstoječih legalno zgrajenih objektih in napravah je dovoljena rekonstrukcija, 
adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta. Za vsak 
poseg je potrebno predhodno izdelati okoljsko presojo. 

V pasu priobalnega zemljišča vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje 



vodotoka.  

Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v 
neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je gradnja dopustna v 
skladu s prvotno namembnostjo objekta (mlini, žage, klavže..)  

Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se morajo načrtovati 
tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni 
režim. 

Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki 
omogočajo dostop ali prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekte javne 
infrastrukture. 

Pri urejanju objektov in naprav malih hidroelektrarn, mlinov, žag in ribogojnic odvzem 
vode ne sme ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih 
razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod rib.  

V priobalnem zemljišču je dopustna gradnja kolesarskih in pešpoti in zasaditev drevoreda.  

Dopustna je gradnja glede na veljavne predpise s področja urejanja voda.   

(3)  Druga merila in pogoji 
- Za vse posege v vodotoke in v priobalno zemljišče je treba pridobiti pogoje in 

soglasje pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varovanje narave.  

- Na vodah z ustrezno kvaliteto se lahko med rekreacijska območja uvrsti območja, 
kjer je možno urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in 
kjer rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi krajinskimi kvalitetami. 

 

 
III.5 Usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov 
 

IDRIJA 
 

38. člen  

(ID_12 - Center 

ID_12/1_CU, ID_12/3_CU (OPPN), ID_12/2_CU, ID_12/4_CU (OPN)) 

(1)  Za celovito urejanje podenote ID_12/1_CU in ID_12/3_CU se izdela OPPN.  

(2)  Za ostali podenoti se upoštevajo skupna merila in pogoji. 

(3)  Druga merila in pogoji 

Za vse posege v prostor v tej prostorski enoti je potrebno pridobiti smernice pristojne službe za 
varstvo kulturne dediščine. 

Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena le v gabaritih enakih obstoječim. 

Objekti morajo v pritlični etaži imeti zagotovljene površine za javne in servisne dejavnosti. 

V prostorski podenoti ID_12/1_CU gradnja objektov in spreminjanje kote terena nista dopustni 
do ugotovitve možnosti poseganja v prostor z izdelavo hidrološko hidravlične študije, dopustno 
je le vzdrževanje legalno zgrajenih objektov. 

 


