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OPPN ‐ prostorska enota EUP SI_2/4_IP;  področje zazidalnega načrta I2 ‐ Rotomatika v Sp. Idriji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.  KAZALO VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA OPPN 

 
1. izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega 

prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na 
širšem območju,  

2. območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem,  
3. prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,  
4. zazidalna oziroma ureditvena situacija  
5. prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro,  
6. prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in 

ohranjanje narave,  
7. prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom,  

8. načrt parcelacije.  
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OPPN ‐ prostorska enota EUP SI_2/4_IP;  področje zazidalnega načrta I2 ‐ Rotomatika v Sp. Idriji 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E.  PRILOGE OPPN 

 
1. Izvleček iz prostorskega akta 

• Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela OPN Občine 
Idrija 

• Izsek iz tekstualnega dela OPN Občine Idrija za pripravo 
OPPN 
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6.2.5 Koncept opremljanja s komunalno opremo
Celotno območje Spodnje Idrije se opremi s komunalno opremo tako, da je zagotovljena oskrba s pitno in požarno vodo, odvajanje 

in čiščenje odpadne komunalne vode ter oskrbe z zemeljskim plinom, električno energijo in s sodobnimi elektronskimi komunikacijami.
Obstoječe vodovodno omrežje so dogradi in obnovi tako, da so vsa območja oskrbljena s pitno vodo, vodovodno omrežje pa 

mora zagotoviti tudi ustrezne količine vode za varstvo pred požarom. Sistem oskrbe z vodo se napaja iz črpališč v okolici Spodnje 
Idrije, načrtovana pa je povezava z vodovodnim sistemom Idrije, kar bo bistveno izboljšalo raven oskrbe. Vsi objekti morajo biti 
priključeni na javno vodovodno omrežje, izjemoma se lahko dopusti uporabo individualnih sistemov za oskrbo, če je objekt oddaljen 
več kot 200 m od javnega vodovoda in če priključitev ekonomsko ni smiselna in/ali je tehnično zahtevna.

V skladu z državnim operativnim programom za odvajanje in čiščenje odpadne vode spada Spodnja Idrija med naselja, kjer 
je treba urediti kanalizacijsko omrežje s pripadajočo čistilno napravo. Na območju Spodnje Idrije je že zgrajen kanalizacijski sistem, 
ki ga je treba dograditi (predvsem proti Kanomlji). Zmogljivost ČN Spodnja Idrija je 2.000 PE. Območje ČN je območje izključne 
rabe za okoljsko infrastrukturo. Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, izjemoma se lahko dopusti upo‑
rabo individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode, če je objekt oddaljen več kot 200 m od javnega kanala in če 
priključitev ekonomsko ni smiselna in/ali je tehnično zahtevna. Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, se lahko 
nove objekte gradi pod pogojem, da se hkrati zgradi tudi potrebno kanalizacijsko omrežje.

Na celotnem območju se uredi zbiralnice odpadkov za najpogostejše frakcije odpadkov.
Celotno območje Spodnje Idrije se plinificira (razen tam, kjer to ni ekonomsko upravičeno ali je izvedba tehnično problematič‑

na). Predpogoj za izvedbo plinifikacije z zemeljskim plinom je izgradnja prenosnega napajalnega plinovoda Kalce–Godovič, MRP 
Godovič ter napajalnega distribucijskega plinovoda Godovič–Idrija–Spodnja Idrija. V primeru večjih novogradenj (večje soseske ali 
komunalno opremljanje zemljišč) se zgradi plinovodno omrežje, ki v sistemu (do izgradnje plinovoda za zemeljski plin) uporablja 
utekočinjeni naftni plin (UNP). Za objekte, ki za ogrevanje ne uporabljajo obnovljivih virov energije (lesna biomasa, veter, geoter‑
malna energija, sonce …) in je priključitev na plinovodno omrežje izvedljiva, je priporočljiva priključitev na plinovodno omrežje. Če 
je na nekem območju načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, se lahko objekti do izgradnje omrežja začasno ogrevajo prek 
individualnih UNP sistemov. Do sprejetja lokalnega energetskega koncepta se pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcij ob‑
stoječih objektov za način ogrevanja načrtuje le uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnjo toplotne in električne energije 
z visokim izkoristkom. Po sprejetju lokalnega energetskega koncepta v Občini Idrija pa je uporaba obnovljivih virov energije ali 
soproizvodnja toplotne električne energije z visokim izkoristkom prednostna.

Elektroenergetsko omrežje je razvejano po celotnem območju Spodnje Idrije in se navezuje na RTP v Spodnji Idriji. Območje 
RTP je območje izključne rabe za energetsko infrastrukturo. Pri vseh novogradnjah v urbanem delu Spodnje Idrije je treba zagotoviti 
gradnjo elektroenergetskih povezav v podzemni izvedbi. Vsi objekti morajo biti priključeni na elektroenergetsko omrežje.

Na celotnem območju Spodnje Idrije se uredi dostop do širokopasovnega omrežja za vse objekte. Uporabi se različne možne 
tehnološke rešitve, ki pa morajo biti izvedene tako, da ne bodo povzročale negativnih vplivov na prostor (EM sevanje, vizualna 
izpostavljenost).

6.2.6 Koncept podrobnejše namenske rabe
Podrobnejša namenska raba je narejena v skladu s področnimi predpisi. Celotno območje urbanističnega načrta je oblikovano 

v enote in nekatere enote še v podenote. Podenota predstavlja zaključeno morfološko enoto enovite namenske rabe in z enakim 
režimom urejanja.

Zasnova podrobne namenske rabe izhaja iz koncepta urbanističnega načrta in je podlaga za izdelavo Občinskega prostor‑
skega načrta (OPN). Načrtovane enote/podenote se v OPN podrobneje razdelajo z merili in pogoji.

Enota Podenota Podrobnejša namenska raba Način 
urejanja

Časovni okvir 
izvedbe

SI_1 SI_1_SSe Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske 
objekte OPN 1. faza

SI_2

SI_2/1_IP Površine za industrijo OPN 1. faza

SI_2/2_IP Površine za industrijo OPN 1. faza

SI_2/3_IGs Gospodarske cone dopolnjene s stanovanjsko  
dejavnostjo OPN 1. faza

SI_2/4_IP Površine za industrijo ZN 1. faza

SI_3

SI_3/1_SK Površine podeželskega naselja OPN 1. faza

SI_3/2_SSe Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske 
objekte OPPN del 1. faza,  

del naslednje faze

SI_3/3_SSe Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske 
objekte OPN 1. faza

SI_3/4_K1 Najboljša kmetijska zemljišča OPN 1. faza

SI_4

SI_4/1_SSe Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske 
objekte OPN 1. faza

SI_4/2_SSe Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske 
objekte OPN 1. faza

SI_4/3_ZD Druge urejene zelene površine OPN 1. faza

SI_4/4_ZD Druge urejene zelene površine OPN 1. faza

SI_4/5_ZD Druge urejene zelene površine OPN 1. faza
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(11) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene s posebnimi predpisi.
(12) Določila tega člena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči.

49. člen
(osončenje)

Pri novogradnjah, dopolnilnih in nadomestnih gradnjah stanovanjskih objektov je v stanovanjskih prostorih (bivalna kuhinja, 
dnevna soba, otroška soba) potrebno zagotoviti minimalno zahtevano osončenje, ki znaša:

– dne 21. 12. – 1 ura,
– dne 21. 3. in 21. 9. – 3 ure.

50. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali 
podzemni vod za prenos električne energije, oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik in radar ali 
druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje.

(2) Novogradnja objekta, rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme pov‑
zročiti čezmerne obremenitve okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(3) Za gradnjo novih objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je potrebno izvesti meritve. Za tiste, ki zapadejo pod 
področne predpise o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je potrebno pripraviti presojo.

(4) Dopustne gradnje v elektroenergetskih koridorjih so določene v 35. členu tega odloka.

2.10 Soglasja in pogoji

51. člen
(dodatna soglasja in pogoji)

(1) Dodatna soglasja in pogoje za gradnje in druge posege je treba praviloma pridobiti na naslednjih območjih:

Območje Potrebna soglasja
Gozd in 25 m širok pas ob gozdnem robu predhodno mnenje pristojne  

gozdarske službe
Vodotoki in priobalni pas (reka Idrijca ima znotraj naselja 15 m in zunaj naselja 40 m  
priobalni pas, razen na območjih, določenih s posebnim predpisom, kjer sega priobalni 
pas 5 m od zunanje meje vodnega zemljišča, vsi ostali vodotoki imajo 5 m priobalni pas)

pogoji in vodno soglasje pristojne 
službe za vodno gospodarstvo in za 
varovanje narave

Poplavna in poplavno ogrožena območja soglasje pristojne službe za vodno 
gospodarstvo

Območja površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilna zemljišča mnenje službe s področja  
geotehnike

Vodovarstvena območja, ki so evidentirana v OPN vodno soglasje službe za vodno 
gospodarstvo, dovoljenje in soglasje 
upravljavca vodovoda

Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni spomenik, registrirano arheološko 
najdišče, v vplivno območje registrirane kulturne dediščine ali kulturnega spomenika je 
potrebno pridobiti soglasje službe, pristojne za varstvo kulturne dediščine.

kulturnovarstveno soglasje

Območja naravnih vrednot, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja 
Natura 2000 in potencialna posebna ohranitvena območja Natura 2000, Krajinski park 
Zgornja Idrijca 

pogoji in soglasje pristojne službe za 
varovanje narave.

Območja v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav oddajnikov RTV Slovenije in  
Telekoma Slovenije

pogoji pristojne službe

Območja varovalnih pasov in koridorjev cestnega omrežja in omrežij komunalne infra‑
strukture. Odmiki varovalnih pasov in koridorjev so natančno določeni v 25., 34. členu in 
35. členu

soglasje upravljavca omrežja

2.11 Sprejeti prostorski akti

52. 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 spre‑

jetja in uveljavitve upoštevajo določila 53., 54., 55. in 56. člena Odloka.

2.12  Občinski podrobni prostorski načrti

53. 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.



Stran 5188 / Št. 38 / 24. 5. 2011 Uradni list Republike Slovenije

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 program‑

skim 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.

54. 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 z načrtovano 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;
– odstranitev obstoječih objektov ali delov objektov kulturne dediščine ni dovoljena, razen če je v ta namen predhodno pri‑

dobljeno soglasje pristojne službe.
(2) Novogradnja je dovoljena le v skladu z veljavnim in sprejetim OPPN.

55. člen
(splošni pogoji za pripravo OPPN, ki niso grafično opredeljeni s tem odlokom)

(1) OPPN, ki v OPN niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, za načrtovanje in 
rekonstrukcijo infrastrukturnih omrežij, za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb; za urejanje površin, name‑
njenih javnemu dobru, in za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij ter za sanacije posledic naravnih nesreč.

(2) Kriteriji za določanje prostorskih ureditev, za katere je priporočljivo izdelati OPPN:
– gradnja objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov ali za površino, ki presega 0,5 ha,
– gradnja objektov z več stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar je kapaciteta objekta več kot 50 stanovanj 

oziroma 100 postelj,
– igrišče za golf,
– kamp nad 0,5 ha,
– na površinah, kjer je treba urediti novo parcelacijo za gradnjo objektov (tudi komasacija ali razlastitev),
– na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha, kadar gre za kompleksne preureditve ter nadomestne gradnje 

in za sanacijo ali za spremembe tehnologije,
– prostorske ureditve na območjih prepoznavnosti zunaj naselij.

56. člen
(usmeritve za izdelavo OPPN)

(1) Usmeritve so določene v poglavju III.5 Usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
(2) Za ostala območja s predvidenimi OPPN, za katera ni določenih posebnih prostorsko izvedbenih pogojev, veljajo:
– skupni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III.2 (10. do 57. člen),
– prostorsko izvedbeni pogoji za posamezne vrste namenskih rab, določeni v poglavju III.3 (58. do 88. člen).

2.13 Območja celovitega komunalnega urejanja

57. člen
(območja celovitega komunalnega urejanja)

(1) Na površinah, na katerih ta OPN sicer ne določa, da je izdelava OPPN obvezna, vendar zahtevajo skupne ureditve, morajo 
investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja zagotoviti načrt celovitega komunalnega opremljanja, ki ga na predlog občinske 
službe potrdi občinski svet in vsebuje najmanj:

– načrt gradbenih parcel s točkami za zakoličbo za celotno območje, s prikazom interne dostopne poti do vseh gradbenih 
parcel; načrt gradbenih parcel se pripravi ob upoštevanju faktorja izrabe prostora (FZ, FI) za celotno območje;

– odmere zemljiških parcel za dostopne in interne ceste oziroma poti v samostojne zemljiške parcele, ki jim je določena vrsta 
rabe – pot;

– prikaz načina priključevanja vseh gradbenih parcel na gospodarsko javno infrastrukturo;
– zazidalno situacijo.
(2) Kot območja CKU se urejajo naslednje enote oziroma podenote urejanja prostora:
– ČV_1/1_SSe
– ČV_1/7_SSe
– ČV_3/4_SSe
– ČP_8/130_A
– ČP_8/133_ZS
– SI_10/1_SSe



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 24. 5. 2011 / Stran 5189 

– LP_6/1_SK
– LP_21/195_A
– LP_2/2_SK
– LP_7/1_SK
– LP_7/2_SK
– LP_7/3_SK
– LP_7/4_SK.
(3) Če se za območja iz 2. odstavka tega člena ne izdela načrta celovitega komunalnega opremljanja, se zanje izdela OPPN.
(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov so na obstoječih objektih 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.

III.3 PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI GLEDE NA NAMENSKO RABO

58. člen
(dopustni posegi glede na namensko rabo)

(1) Na ureditvenem območju občinskega prostorskega načrta so dovoljeni posegi v skladu s predpisano namensko rabo. 
Sprememba namembnosti objektov je dopustna le v tolikšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja in če nove 
dejavnosti ne vplivajo negativno na okolje.

59. člen 
(območja stanovanj – stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte (SSe))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
(1)  Dopustne dejavnosti in objekti
Dopustne so eno in dvostanovanjske stavbe, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim, kot so športna igrišča 

za športe na prostem, otroška in druga javna igrišča.
Dopustni so nezahtevni in enostavni objekti v skladu z 12. členom.  
(2)  Posebni pogoji za pogojno dopustne dejavnosti in objekte
Poleg bivanja so dopustne tudi spremljajoče dejavnosti: poslovne, manjše obrtne, storitvene in trgovske dejavnosti, dejavnosti 

javne uprave, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.
Pogojno so dopustne spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin, ki služijo tem 

območjem.
Spremljajoče dejavnosti so dopustne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi 

parkirnimi površinami za potrebe objekta ali dejavnosti, 
– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo,
– dejavnost ne vpliva moteče na osnovno namensko rabo in ne poslabšuje pogojev bivanja,
– garaže se praviloma zagotavljajo pod ali v okviru stavb, 
– površina za poslovne, obrtne in trgovske dejavnosti naj ne presega 200 m2 BEP.
V okviru obstoječih kmetij je dovoljena gradnja novih objektov za potrebe kmetijske proizvodnje, če ne vplivajo moteče na 

osnovno namensko rabo in ne poslabšujejo pogojev bivanja.
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.
(3)  Posebni pogoji za dopustne gradnje in druga dela 
Za dvojčke, atrijske in vrstne hiše veljajo naslednji dodatni pogoji:
– Dovoljena je dozidava obstoječih končnih stanovanjskih stavb, če velikost zemljišča gradbene parcele ustreza pogojem 

novogradnje objektov. Prizidani objekt mora biti po gabaritih objekta, naklonu strehe in v oblikovanju usklajen z objektom, h ka‑
teremu se prizidava.

– Nadzidave obstoječih atrijskih hiš in vrstnih hiš niso dopustne.
Kadar gre za mansardna stanovanja oziroma za stanovanja v izkoriščenih podstrešjih so za osvetlitev podstrešnih prostorov 

dovoljena okna v ravnini strehe ter strešni pomoli, ki pa ne smejo biti daljši kot ½ dolžine strehe. 
VELIKOST
(4)  Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele 
Za prostostoječe eno in dvostanovanjske objekte ter dvojčke:
FZ = 0,4
FI = 0,8
DZP = 0 ,4
Za vrstne in atrijske objekte:
FZ = 0,6
FI = 1,2
DZP = 0,3
(5)  Višinski gabariti objektov
Dopustni višinski gabarit eno in dvostanovanjskih objektov je največ P+2+M, kota slemena je do 13,00 m. Če se nahaja 

objekt na strmem terenu, je pritličje lahko do treh strani vkopano v zemljo. Kota slemena je do 13,00 m, merjeno od kote terena 
na nevkopani strani. Kadar so gabariti okoliških stavb večji, se stavba prilagaja okoliškim gabaritom.

Za atrijske objekte je višinski gabarit največ P+1.
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VELIKOST
(2)  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
(3)  Višinski gabariti objektov
Višina objektov mora upoštevati višino že zgrajenih objektov v enoti urejanja prostora. 
DRUGI POGOJI
(4)  (Uporaba javnih površin za potrebe gostinske dejavnosti je dovoljena s soglasjem občine in na način, ki ne ovira funkcije 

javnih površin.
(5)  Za vrtce velja: na otroka v varstvu je treba zagotoviti najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni 

bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka.
6)  Za osnovne šole velja: na učenca je treba zagotoviti 25–35 m2 površine zemljišča. Kadar gre za dozidave (nadzidave) 

obstoječih šol v urbanem območju naselja, je treba zagotoviti najmanj 10–15 m2 na učenca.  

67. člen 
(območja proizvodnih dejavnosti – površine za industrijo (IP))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
(1)  Dopustne dejavnosti in objekti
Dopustne so industrijske, proizvodne, obrtne dejavnosti, promet in skladiščenje ter okoljske in energetske dejavnosti. 
Dopustne so industrijske, obrtne ter trgovske stavbe, skladišča, čistilne naprave, energetski objekti ter sorodni objekti.
Dopustni so nezahtevni in enostavni objekti v skladu z 12. členom.  
(2)  Pogojno dopustne dejavnosti in objekti
Pogojno so dopustne tudi gostinske in poslovne dejavnosti ter dejavnosti javne uprave, vendar le, če dopolnjujejo osnovne 

dejavnosti.
(3)  Posebni pogoji za dopustne gradnje in druga dela
Dopustni so posegi v prostor, ki funkcionalno zaokrožujejo oziroma dopolnjujejo osnovne dejavnosti. 
Dopustna je gradnja prometnih površin. 
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.
VELIKOST
(4)  Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele 
FZ = 0,5
FI = 1,5
DZP = 0,2
(5)  Višinski gabariti objektov
Velikost objektov ter odmiki objektov so podrejeni tehnološkim zahtevam, ne smejo ovirati osnovnih komunikacijskih in 

manipulacijskih prostorov.

68. člen 
(območja proizvodnih dejavnosti – gospodarske cone (IG))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

(1)  Dopustne dejavnosti in objekti
Dopustne so obrtne, trgovske in storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, poslovne in proizvodne dejavnosti. 
Dovoljene so obrtne ter trgovske stavbe, skladišča, čistilne naprave, energetski objekti ter sorodni objekti. 
Dopustni so nezahtevni in enostavni objekti v skladu z 12. členom.  

(2)  Posebni pogoji za pogojno dopustne dejavnosti in objekte
Pogojno so dopustne gostinske in poslovne dejavnosti ter dejavnosti javne uprave, vendar le, če dopolnjujejo osnovne 

dejavnosti.
Dopustne so tudi gostilniške, upravne in pisarniške stavbe, pod pogojem, da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb delo‑

vanja območja oziroma dopolnjujejo osnovno namembnost. 
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.

(3)  Posebni pogoji za dopustne gradnje in druga dela
Dopustni so posegi v prostor, ki funkcionalno zaokrožujejo oziroma dopolnjujejo osnovne dejavnosti.  
Dopustna je gradnja prometnih površin. 

VELIKOST
(4)  Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele 
FZ = 0,5
FI = 1,5
DZP = 0,2
(5)  Višinski gabariti objektov
Velikost objektov ter odmiki objektov so podrejeni tehnološkim zahtevam proizvodnje, ne smejo ovirati osnovnih komunika‑

cijskih in manipulacijskih prostorov.
Višinski gabarit objekta naj ne presega višine objektov v okolici.




