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CKU LEDINE TEHNIČNO POROČILO – usklajen predlog oktober 2016  
 
Načrt celovitega komunalnega urejanja (v nadaljevanju CKU) predvideva Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14; v nadaljevanju OPN) v svojem 57. členu za 
enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) na površinah, ki zahtevajo skupne ureditve gospodarske javne 
infrastrukture. Načrt CKU je v OPN predviden tudi za EUP LP_2/2_SK – območje severnega nepozidanega 
dela vasi Ledine.  
POTEK IZDELAVE CKU LEDINE  
Postopek izdelave prvega v vrsti CKU se je začel z izdelavo geodetskega načrta območja. Sledila je 
inventarizacija prostora s pripravljavcem akta, ki ga je izbrala Občina Idrija, ter sestanek z vsemi lastniki 
zemljišč oz. bodočimi investitorji in KS Ledine na terenu. Vsi lastniki in bodoči investitorji ter KS ledine so bili 
od začetka obveščeni o nameri izdelave CKU ter so pri njegovi izdelavi sodelovali na način podajanja svojih 
bodočih namer o poseganju v ta prostor z novogradnjami. Občina Idrija je o nameri izdelave CKU obvestila 
tudi upravljavce gospodarske javne infrastrukture: Komunalo d.o.o. Idrija, Telekom Slovenija ter Elektro 
Ljubljana d.d., ki so podali smernice za priključevanje bodočih objektov na infrastrukturo.  
 
Načrt CKU Ledine se dopolnjuje s sklepom z dne 23.5.2016 na podlagi pobude zasebnega investitorja, ki 
ima investicijske namere na SV delu območja. Načrt CKU Ledine se tako grafično dopolni. Dopolnitev se 
izkazuje z elaboratom, v katerem so grafične priloge ter smernice upravljavcev GJI. 
 
POTEK PRIPRAVE DOPOLNJENEGA NAČRTA CKU LEDINE 

Predlog bodoče parcelacije, izdelan na podlagi pobude zasebnega investitorja, je bil posredovan 
upravljavcem gospodarske javne infrastrukture na tem območju: Občini Idrija, Komunali d.o.o. Idrija in 
Elektro Ljubljana d.d. 

Na podlagi smernic upravljavcev Občine Idrija, Komunale d.o.o. Idrija in Elektra Ljubljana d.d. je projektant 
pripravil dopolnitev načrta s prikazom priključevanja zemljišč na javno pot, vodovodno omrežje, predvidel je 
rešitve v zvezi z odvajanjem meteornih in fekalnih voda ter priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje. 

 
SMERNICE 
 
KOMUNALA IDRIJA, Carl Jakoba 4, Idrija, št. smernice 3510-81/2016-2, z dne 5.7.2016 
Potrebno je usklajevanje s projektom ureditve fekalne, meteorne kanalizacije in javnega vodovoda, ki ga 
izdeluje projektantsko podjetje KLIMA 2000 iz Nove Gorice. 
Za vsako stanovanjsko enoto se na podlagi PGD izdela soglasje za priključitev 
Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija (Ur.l.RS št. 29/13) 
Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Ur.l.RS št. 115/11) 
 
OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, Idrija, št. smernice 350-6/2012-60, z dne 18.7.2016 
Dostopa do predvidenih objektov št. 14 in 18 (za vsak objekt posebej) se urejata preko posameznih 
zasebnih poti, ki potekajo po zemljiških parcelah št. 97/3 in 94/7 k.o. Ledine in se priključujejo na občinsko 
kategorizirano cesto LC 100011 (Sovodenj - Javorjev dol – Ledine). 
Dostopi do predvidenih objektov 9, 10, 11, 12, 17 se  urejajo iz načrtovane občinske ceste  (v skladu z 
načrtom CKU Ledine po projektu PGD št. projekta 3236K, november 2015, ki ga je izdelalo podjetje KLIMA 
2000 d.o.o.) z dvema ločenima priključkoma (posebej za objekt 17 in posebej za objekta 9, 10, 11, 12). 
Načrtovana občinska cesta se priključuje na občinsko kategorizirano cesto JP 630521 (Ledine – Kerkoč). 
Dostop do objekta 17 je predviden ob meji zemljišč št. 107/5, 107/10 in 106 k.o. Ledine, kjer je po PGD 
zahodno od objekta, tik ob predvidenem dostopu, načrtovana tudi gradnja meteorne in fekalne kanalizacije. 
Pri izvedbi dostopne poti do objekta je potrebno upoštevati merila in pogoje upravljavcev  kanalizacije. Na 
vzhodni strani objekta št. 17 je načrtovana gradnja izgradnja odvodnika meteorne kanalizacije (odprti kanal) 
ob katerem so načrtovane št ostale komunalne napeljave (fekalna  kanalizacije, vodovod, nizkonapetostni 
električni vod in javna razsvetljava). 
Predlagamo, da se upoštevajoč pogoje upravljavcev predvidene infrastrukture preveri izvedljivost posega 
izgradnje priključka kot je prikazan v osnutku Sprememb in dopolnitev načrta celovitega komunalnega 
urejanja (CKU) Ledine. 
Vsi priključki na javni cesti LC 100011 (Sovodenj – Javorjev dol – Ledine) in LP 630521 (Ledine – Kerkoč) 
morajo biti izvedeni pravokotno, tako da bo zagotovljeno varno vključevanje na javno cesto. Odvodnavanje 
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meteornih voda s površin cestnih priključkov mora biti urejeno tako, da se odpadne meteorne vode ne bodo 
stekale na javno cesto in da se na cesto ne bo nanašal material.  
Z izgradnjo priključkov na javno cesto se prometno varnostne razmere in stanje na javni cesti ne smejo 
poslabševati. Zagotovljeno mora biti neovirano letno in zimsko vzdrževanje javne ceste. Upoštevati je 
potrebno lokacijo hidroforne postaje ob transformatorski postaji, skladno z rešitvami iz PGD. Varovalni pas 
pri lokalnih cestah znaša 8m, pri javnih poteh pa 6m. Za vsak poseg v varovalni pas javnih občinskih cest je 
potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste t.j. Občine Idrija. 
 
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, št. smernic 1608/2016, z dne 22.7.2016 
Predvidene prostorske ureditve, podane v osnutku predmetnega prostorskega akta segajo v varovalni pas 
obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Na območju predvidenega ureditvenega načrta (preko zemljišča 
97/3, k.o. Ledine poteka srednjenapetostni vod, izveden nadzemno z golimi vodniki, vpetimi na tipska 
oporišča. 
Pred vsakim posegom v prostor v območju varovalnega pasu obstoječe elektroenergetske infrastrukture je 
potrebno v pristojnem nadzorništvu Žiri naročiti zakoličbo, umike in ustrezno mehansko zaščito naših vodov 
in naprav, kjer je potrebno ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in 
naprav s strani upravljavca distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v varnostnem načrtu. Predviden 
poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti 
in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji, če se zagotovi ustrezna električna in mehanska 
zaščita oziroma po potrebi umik oz. kablitev elektroenergetskih vodov skladno s tehničnimi normativi in 
standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljunbljana. Pri tem je potrebno upoštevati zahteve 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l.RS št. 101/2010). Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti mehanskim zaščitam zemeljskih vodov na odsekih, ki bodo potekali pod povoznimi površinami. 
Širjenje NN omrežja za potrebe novogradenj na območju območja urejanja Ledine CKU LP_2/2_SK je 
možno v okviru kapacitete obstoječe TP Ledine 1952. 
V bližnji prihodnosti se za oskrbo širšega ureditvenega območja z električno energijo načrtuje izgradnja 
nove TP 20/0,4 kV končne izvedbe s pripadajočim  NN omrežjem do posameznega odjemnega mesta. 
Predvidena TP mora po konstrukcijski zasnovi in elektroenergetski velikosti ustrezati potrebam območja. 
Opremiti jo bo potrebno z ustreznim SN blokom in NN razdelilcem, ki bosta zadostila potrebam odjemalcev. 
NN izvodi morajo biti izvedeni z zemeljskimi kabli tipiziranih prerezov (Al 4x70+1,5mm2), Al 4x150+1,5 
mm2, Al 4x240+1,5 mm2) po predhodno izdelani projektni dokumentaciji. 
Novo TP se gradi v montažni betonski ali pločevinasti izvedbi kot samostojni objekt na lastnem odmerjenem 
zemljišču z zagotovljenim stalnim dostopom za osebna vozila in gradbeno mehanizacijo.  
Vključitev nove TP v distribucijsko omrežje se zagotovi z odcepom od nadzornega voda DV 20 kV Ledine z 
zemeljskimi kabli minimalnega tipiziranega prereza Al 70 mm2. Za potrebe priklopa nove TP na SN omrežje 
je potrebno v sklopu ureditvenega območja zgraditi ustrezno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) ustreznih 
dimenzij. 
Vsi predvideni zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi površinami oz. bodo križali komunalne vode 
se uvlečejo v njim namenjeno elektro kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij. 
Po trasi priključnih NN zemeljskih vodov je potrebno položiti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25mm. 
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju se na podlagi načrta celovitega komunalnega urejanja pridobi 
pogoje in soglasje Elektro Ljubljana. 
 
ZAKLJUČEK 
Po smernicah NUP je bila izvedena javna razgrnitev elaborata na KS Ledine. Po javni razgrnitvi sta bili 
podani dve pobudi, do obeh pobud pa zavzeta stališča. Posledica pobud je odstranitev objekta 17 in 
dostopne poti do tega objekta iz elaborata. Na grafičnih prilogah je zaradi pravilnega oštevilčenja objektov 
številko 17 prevzel objekt 18 (grafične priloge pred javno razgrnitvijo na KS Ledine). 
 


