
 

 

 OBČINA IDRIJA 

Mestni trg 1 

IDRIJA 

 

 

 

 
 
POBUDA ZA SPREMEMBO OPN 
IDRIJA 
 
 

 

 

 

NAROČNIK 

HOFER d.o.o. 
Kranjska cesta 1 I 1225 LUKOVICA 

IZVAJALEC 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale  

 

 

 

 

Solkan, marec 2017 



  pobuda za spremembo OPN Idrija 

 

  

  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

2 I 8 
 

 

Kazalo 
1 POBUDNIK IN POBUDA .................................................................................................................................. 2 

2 STANJE .......................................................................................................................................................... 4 

3 PREDLOG SPREMEMBE .................................................................................................................................. 6 

4 UTEMELJITEV ................................................................................................................................................. 7 

4.1 DELEŽ ZELENIH POVRŠIN ................................................................................................................................... 7 

4.2 MEJA MED ENOTAMA UREJANJA ...................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  pobuda za spremembo OPN Idrija 

 

  

  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

2 I 8 
 

1 POBUDNIK IN POBUDA 

  

POBUDNIK HOFER TRGOVINA NA DROBNO d.o.o. 

NASLOV Kranjska cesta 1 

POŠTA 1225 LUKOVICA 

ZASTOPNIK LOCUS D.O.O., Ljubljanska cesta 76, Domžale 

KONTAKT Maja Šinigoj, mail: maja.sinigoj@locus.si; tel: 059922583 

LASTNIK ZEMLJIŠČA HOFER TRGOVINA NA DROBNO d.o.o. 

ZEMLJIUŠKE PARCELE, NA KATERE 
SE NANAŠA POBUDA 

155/10, 155/11, 533/6, 151/4, 533/7, 151/5, 154/6  

vse k.o. Spodnja Idrija 

EUP, NA KATEREGA SE NANAŠA 
POBUDA IN NAMENSKA RABA 

ID_1/3_IGs  

Območja proizvodnih dejavnosti 

 

 

 

Izsek iz Občinskega prostorskega načrta – prikaz enote urejanja prostora, na katero se nanaša pobuda - ID_1/3_IGs. 

mailto:maja.sinigoj@locus.si
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Prikaz območja pobude na digitalnem ortofoto posnetku.  

 

Prikaz zemljišč na katera se nanaša pobuda (obarvana roza). 
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2 STANJE 

Za gradnjo trgovskega objekta v Idriji je investitor pridobil gradbeno dovoljenje  - gradbeno dovoljenje št. 351-
260/2008, dne 15.10.2008 ter dve dopolnitvi. 

Prostorski akt, ki je bil podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja, se je od takrat spremenil. Danes na 
obravnavanem območju velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Idrija (Ur.l. RS, št. 38/11, 107/13, 
53/14), Ur.l. RS, št. 70/16 (spremembe in dopolnitve). Investitor bi želel k obstoječemu objektu površine 1.444,3 
m2 prizidati objekt tlorisne površine 295 m2. 

 

Gradbena parcela 

Skladno s PGD je bila trgovskemu objektu določena gradbena parcela v velikosti 8052 m2, ki obsega takratne 
parcele št. 154/3, 154/4, 155/1, 155/3-del, 155/4-del, 533/2, 151/1, vse k.o. Spodnja Idrija. 

Zemljišča, ki se s PGD določajo kot gradbena parcela, ležijo večinoma na območju urejanja ID_1/3_IGs, manjši 
del, ki predstavlja današnjo parcelo št. 151/5 in del parcele 151/4, pa tudi na območju urejanja ID_1/9_ZD. Razlika 
v velikosti je 370 m2 , kar pomeni, da 370 m2 gradbene parcele leži v drugi urejevalni enoti.  

Ker mora skladno z OPN (20. člen) gradbena parcela biti v celoti vključena v območje enote urejanja, v kateri se 
gradi objekt, bi bilo ob upoštevanju OPN gradbeno parcelo potrebno zmanjšati tako, da bi obsegala le zemljišča 
znotraj ID_1/3_IGs in bi bila velikosti 7682 m2. 

 

Delež zelenih površin 

Za območje ID_1/3_IGs sta skladno z 69. členom OPN med drugim predpisana faktorja:  

 faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)  

 delež odprtih zelenih površin (DZP) na gradbeni parceli  

V spodnjih tabelah sta preračunana oba faktorja (FZ in DZP) in sicer za: 

 obstoječe stanje, 

 stanje po predlagani prizidavi, upoštevajoč del GP v enoti ID_1/9_ZD, 

 stanje po predlagani prizidavi, če k enoti ne priključimo tudi del ID_1/9_ZD, ki je bil v PGD opredeljen 
kot gradbena parcela objekta. 

 

FZ (max. 0,4) 

FZ - obstoječe: 

Zaz. površina = 1.444,30 m2 

GP = 8.052 m2 

FZ - po dozidavi: 

Zaz. površina = 1.739,70 m2 

GP = 8.052 m2 

FZ – brez območja ID_1/9_ZD: 

Zaz. površina = 1.739,70 m2 

GP = 7.682 m2 

FZ = 1444,30 / 8052  

FZ = 0,18  < 0,4  

FZ = 1739,70 / 8052  

FZ = 0,216  < 0,4 

FZ = 1739,70 / 7682  

FZ = 0,226  < 0,4 

 

DZP (min. 0,3) 

DZP - obstoječe: 

zel.površine = 1.396 m2 

DP - po dozidavi: 

zel.površine = 1.140 m2 

DZP – brez območja ID_1/9_ZD: 

zel.površine = 950 m2 
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GP = 8.052 m2 GP = 8.052 m2 GP = 7.682 m2 

DZP = 1396 / 8052  

DZP = 0,17  < 0,3  

DZP = 1140 / 8052  

DZP = 0,14  < 0,3 

DZP = 950 / 7682  

DZP = 0,12  < 0,3 

 

DZP – možnost povečanja deleža odprtih zelenih površin 

 DP - po dozidavi: 

zel.površine = 1.562 m2 

GP = 8.052 m2 

DZP – brez območja ID_1/9_ZD: 

zel.površine = 1327 m2 

GP = 7.682 m2 

 DZP = 1140 / 8052  

FZ = 0,19  < 0,3 

DZP = 950 / 7682  

FZ = 0,17  < 0,3 

 

 

 

Območje obravnave – izsek iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Rdeča linija – meja gradbene parcele po izdanem gradbenem dovoljenju. 

Zelene obarvane površine - prikazujejo površine, ki se jih upošteva pri izračunu DZP v primeru, če se upošteva 
celotna gradbena parcela (DZP = 0,14). 
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3 PREDLOG SPREMEMBE 

 Predlog spremembe: DELEŽ ZELENIH POVRŠIN se nanaša na izvedbeni del, prostorski izvedbeni pogoji 
in sicer na delež zelenih površin (DZP) za enoto ID_1/3_IGs.  

Predlagamo, da se za enoto urejanja ID_1/3_IGs faktor deleža zelenih površin iz danes 
predpisanega DZP=0,3 zmanjša na DZP=0,1.                                                                                                            

 

Pobuda glede deleža zelenih površin se lahko upošteva tudi na način, da se delež zmanjša na vseh 
območjih proizvodnih dejavnosti, hkrati pa se na njih zveča faktor zazidanosti. 

 

 Predlog spremembe: MEJA MED ENOTAMA UREJANJA se nanaša na izvedbeni del, grafični del in sicer 
na potek meje enote med  ID_1/3_IGs in ID_1/9_ZD. 

Predlagamo, da se parcele št. 151/4 in 151/5, k.o. Spodnja Idrija, v celoti vključijo v enoto ID_1/3_ 
IGs. 

Ker se sprememba in dopolnitev OPN vodi po skrajšanem postopku, se sprememba meje med 
enotama urejanja v tem postopku ne izvede.  
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4 UTEMELJITEV 

4.1 DELEŽ ZELENIH POVRŠIN 

 Območje enote ID_1/3_IGs (Marof) se nahaja v dolini Idrijce, med regionalno cesto II. reda Spodnja Idrija 
– Godovič in strmim pobočjem Loma. Območje je ujeto med omejujoče naravne in ustvarjene danosti 
ter nima možnosti širitve. Območje je sicer umeščeno v naravno krajino in meji na območja sklenjenih 
gozdov. Zahteve po zagotavljanju zelenih površin zaradi doživljajskih, ekoloških in podobnih razlogov so 
v takšnem kontekstu brez pravega učinka. 

 

 

Hofer med regijsko cesto in cesto proti lovski koči (podporni zid). 

 

 Odvodnjavanje območja je urejeno, meteorne vode se preko ustreznih naprav odvajajo v hudournik. 
Zelene površine v tem primeru nimajo vloge omogočanja odvajanja meteorih vod. 
 

 

Meteorne vode s parkirišča se preko obstoječih naprav že odvajajo v Idrijco. 
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 Priporočeni faktor zazidanosti površin je skladno s Prostorskim redom Slovenije (PRS) za območja 
gospodarskih dejavnosti precej večji kot faktor v OPN Idrija. Priporočilo PRS glede faktorja zazidanosti 
(FZ) za industrijske cone je 0,8, OPN Idrija pa predvideva 0,4. Namen dopuščanja visokega faktorja 
zazidanosti na industrijskih območjih je predvsem omogočanje čim večjega izkoristka obstoječih, 
komunalno opremljenih stavbnih površin za gospodarstvo in s tem dajanje prednosti zgoščevanju pred 
širitvijo. Obratno sorazmeren s faktorjem zazidanosti je faktor deleža zelenih površin. Faktor zelenih 
površin kot ga predvideva OPN Idrija (0,3) je za območja gospodarskih dejavnosti visoka zahteva. 
 

 Iz navedenega izhaja, da se lahko pobuda investitorja v OPN upošteva tudi bolj splošno in sicer z 
določitvijo drugačnega faktorja zazidanosti in drugačnega deleža zelenih površin splošno za vsa območja 
proizvodnih dejavnosti.  

4.2 MEJA MED ENOTAMA UREJANJA 

 Skladno z 20. členom OPN mora gradbena parcela biti v celoti vključena v območje enote urejanja, v 
kateri se gradi objekt. Trgovski objekt 'Hofer' se nahaja v ID_1/3_IGs, vendar je del parcele 151/4, k.o. 
Spodnja Idrija kljub temu, da je bil v gradbenem dovoljenju opredeljen kot del gradbene parcele 
trgovskega objekta, vključen v enoto ID_1/9_ZD. Ker navedeno dejstvo zmanjšuje možnost doseganja 
predpisnega deleža zelenih površin predlagamo, da se neskladje odpravi.  
 

 V primeru, da se DZP za enoto ID_1/3_IGs že zmanjša kot zgoraj predlagano, uskladitev meje ni 
potrebna.  

 

 
Zelene površine, ki so že del obstoječe gradbene parcele, vendar so vključene v drugo urejevalno enoto. 

 


