
2.5. FUNKCIONALNE, TEHNIČNE, BIVALNE IN DRUGE RAZMERE V OBMO ČJU 
DEDIŠČINE 

 
Značilni mestni tloris 
 
Mestni tloris Idrije sestavljajo: trase cest, ulic in trgov ter parcelacijska mreža s tlorisi stavb. 
Idrija je skozi zgodovino ohranila svojo zasnovo . Hrbtenico ulične mreže predstavlja 
Prelovčeva ulica, Mestni trg in Lapajnetova ulica  
Ta poteza se na svojem vzhodnem koncu izteka na obrežje Idrijce na zahodnem strani pa se 
končuje neposredno pod gradom. 
Na to prometno hrbtenico so priključene vzporedne sekundarne ulice,  ter prečne ulice, ki 
povezujejo posamezne javne površine in trge. 
 

 

 

Pozidava je bila neposredno vezana na lokacijo rudniškega jaška. Od lokacije okoli cerkve 
sv. Trojice se je poselitev širila na jug in na rudniških ostankih nasutih tako, da je Nikova 
spremenila strugo, je zraslo mestno jedro z upravnimi in stanovanjskimi objekti. 
 
Ulična mreža deli mesto na manjše prostorske enote - na ulične otoke. Parcelacijska 
zasnova Idrije je podobna zasnovam vseh mest, ki so bila zaradi razgibanega reliefa 
omejena na ravni plato neposredno ob vodotoku, stanovanjski objekti pa se nizajo vzdolž 
vijugastih dostopnih poti. 
Idrija ima dve izraziti dominanti in to sta grad in cerkev sv. Antona. Cerkev sv. Antona je 
izrazita dominanta vzdolž doline Idrijce in dominira tako nad zagodnim delom Idrije, kot tudi 
pozidavo na desnem bregu reke.Grad je dominanta, vidna iz pobočij vzhodno od Idrijce, ter 
neposredno iz najstarejšega dela, to je trg sv. Ahaca in Mestni trg.  
 



V preteklosti se je z odpiranjem novih jaškov pozidava intenzivneje širila tudi na desni breg 
Idrijce, z izrazito lokacijo cerkve sv. Jožefa. Vzhodni del Idrije nima značilnega osrednjega 
dela, so pa značilne poteze ulic, ki se zaključujejo v redkejši pozidavi v strmem bregu. 
 
 
Tako kot za večino starih mest je tudi za Idrijo značilno, da stavbe ob ulicah ne stojijo v 
popolnoma ravni vrsti, temveč v bolj ali manj izrazitih zamikih - ulične črte so lomljene ali 
zakrivljene. Tudi glavna ulica ne poteka ravno, ampak se vije v rahlem loku, gradbene linije 
so polne manjših ali pa večjih zamikov, ulični prostor pa je zdaj širši zdaj ožji. Vse to prispeva 
k večji slikovitosti ulice in določa njen poseben, individualen  značaj. 
 
 
V sekundarni ulični mreži mesta ki se vzpenja po pobočju stavbe ne oblikujejo sklenjenih 
nizov, ker so med njimi vrtovi, dvorišča ter pomožni objekti.  Predvsem objekti iz 70. in 80.let 
20. stoletja ne ustvarjajo skladne mestne fasade, saj s kvadratnim tlorisom, položno streho in 
nesimetričnimi kvadratnimi okni bistveno odstopajo od krajevno značilne arhitekture. 
 
 
Zasnova starih objektov kulturne dediš čine z dominanto gradu in cerkve  
je posebna oblikovna kvaliteta; ki jo imajo vsa stara mestna jedra in še posebej pride do 
izraza v primerjavi z nehomogenimi in oblikovno nedorečenimi novimi mestnimi predeli. Tako 
je staro mestno jedro ohranjalo videz enotnega naselja z jasnimi mejami, ki ga ločuje od 
okoliškega naravnega in poseljenega prostora. Tudi mestna silhueta je razmeroma dobro 
ohranjena z dominanto gradu in uličnimi fasadami, moteči so le visoki objekti novejših 
stanovanjskih blokov. Posebno oblikovno kvaliteto predstavljajo pogledi na mesto z gradom 
iz okoliških višinskih točk, ko se pred nami razgrinja peta fasada (strehe) stavb. Druga 
vizualna kvaliteta so pogledi iz historičnega jedra na zeleno zaledje mesta , kjer so bili v 
preteklosti urejeni vrtovi rudarjev, sedaj pa se mestu z zaraščanjem približuje gozd. 
 
Mestna arhitektura 
 
Arhitekturno oblikovanje je element, ki bistveno vpliva na podobo mesta kot celote. 
Tradicionalna arhitektura, tako običajna (navadno stanovanjska) kot posebna (kot so cerkve, 
upravna poslopja, gradovi itd) je bila oblikovana tako, da se je vsaka posamezna stavba na 
ustrezen način vključevala v urbano tkivo.  
Žal večina novogradenj nima takšnih lastnosti (merilo, gabariti, ulične črte, parcelacija, 
materiali, barve, itd.). 
 
Rudarska ve čstanovanjska hiša 
Do l. 1872 je bila skrb za namestitev prepuščena rudarjem samim. Ureditev povprečne 
rudarske hiše (s približno zazidalno površino 8m x 9m): iz veže so vodila vrata naravnost v 
kuhinjo, vrata na levi ali desni pa v "hišo". V kotu veže ob vhodnih vratih so bile stopnice v 
nadstropje. V "hiši" za vrati je bila peč, ob njej pa vhod v kamro. lz kuhinje je bil vhod v 
stranišče, ki je bilo po starem leseno, prislonjeno na zunanjo hišno steno, kasneje ponekod 
prizidano. Pri hišah, kjer so redili živino, je bil ponekod iz kuhinje tudi prehod v hlev. Tloris se 
je v nadstropju ponovil, pod  slemenom pa je bil navadno še en bivalni prostor. 
 
Večja, štiri, pet ali celo večdružinska hiša je imela vežo in kuhinjo v sredi, na vsako stran pa 
je bila po ena "hiša" in kamra. V taki hiši sta bili veža in kuhinja skupni za dve gospodinji. 
Vsaka je imela kurišče v peč na svoji strani, odprto ognjišče pa je bilo včasih skupno. 
Stanovanje v prostoru pod slemenom navadno ni imelo kuhinje.  
 

Bivalni prostor je bila vedno "hiša". Tu so člani družine delali, jedli in spali. Kamra je bil 
dodaten prostor za spanje. 
 



Za idrijsko hišo je značilen ograjen vrt v pobočju, pod hišo in ob strani. Rudar z lastno hišo je 
navadno redil enega ali dva prašiča, zajce, kokoši, nekateri kozo, mnogi pa so imeli po eno 
ali celo dve kravi. 
 
V 70. letih 19. stol. je rudnik začel graditi večstanovanjske bloke, »prhauze«. L. 1872 je bil 
sezidan prvi tak blok z 12 stanovanji (na "Brusovšu", Rudarska ulica). Vsako stanovanje je 
imelo po dva prostora, kuhinjo in "hišo". Po dve družini sta imeli skupno stranišče, pralnica, 
postavljena na dvorišču, je bila skupna za vse, drvarnice so bile lesene, postavljene za 
blokom. Pritličje bloka je bilo zidano, nadstropje leseno in ometano. Kasneje so gradili 
stanovanja s po tremi prostori: kuhinjo, večjo in manjšo sobo. 

    

Dnevni bivalni in delovni prostor je bila "hiša", v kateri so nekateri člani družine tudi spali. Tu 
so bila tla lesena. Tudi v manjši kamri, prostoru za spanje, je bil lesen pod. Stene so bile 
pobeIjene, enako strop, ki je bil lesen, ponekod ometan, drugje tudi ne. Kuhinja je bila 
obokana, v oboku je bila odprtina, skozi katero je dim vleklo v dimnik. Do konca 19. stol. 
rudarske hiše niso imela štedilnika, v črni kuhinji je bilo iz kamna zidano ognjišče in odprtina 
za kurjenje v peč.  
 
 
 
Meščansko stanovanje 
 
Rudniška uprava je v centru Idrije gradila namestitvene objekte za svoje preddelavce, 
upravnike, zdravnike, učitelje, blagajnike in druge. Posamezne objekte so gradile meščanske 
trgovske družine, ki so v pritličju opravljale svojo dejavnost (navadno trgovina), v prvem 
nadstropju je stanovala družina, nadstropje višje pa posli, najemeniki ali razširjena družina.  
 
Stanovanja navadno zasedajo prva in druga nadstropja objektov, so zračna, dobro 
osvetljena, z visokimi stropovi, več sob ima ogrevanje z zidanimi ali lončenimi pečmi. 
Stanovanja imajo tlorisne površine od 150 do 250m2, dostopna so po širokih stopniščih, 
nekatera imajo tudi balkone. Najkvalitetnejši prostori so največkrat v prvem nadstropju, kjer 
so prostorne sobe namenjene dnevnemu bivanju družine, delovne sobe gospodarjev, 
večinoma so vse sobe ogrevane. Pomožni prostori kot so kuhinje, shrambe, namestitev za 
služinčad so bile umeščene v pritličju ali na podstrešju. Stanovanja imajo navadno v vsakem 
nadstropju stranišče, večkrat zidano, le skromnejši prostori imajo stranišče na štrbunk 
dostopno z ganka. Pomembnejše prostore stanovanja so ogrevale krušne peči, lončene ali 
kovinske peči, ki so se kurile iz predprostora ali kuhinje. 
 
Pomožni prostori in bivalni prostori pomočnikov, vajencev, služkinj, dekel ali gospodinjskih 
pomočnic in drugih poslov so funkcijsko ločeni od gosposkega stanovanja. V kuhinjah so 
sredi 19. stoletja štedilnike na trda goriva nadomestila odprta ognjišča. 
 



Na dvorišču in na vrtu stavbe so bili hlevi, remize, vodnjaki, zelenjavni in okrasni vrtovi z 
vrtnimi utami. Pralnice so bile v kleteh ali na dvoriščih, zaradi peči na drva so stavbe imele 
tudi dvoriščne ali kletne drvarnice ter dvoriščne smetiščnice. 
 
Spremembe in adaptacije stanovanj 
 
Stanovanja se z vsakokratnimi prebivalci bolj ali manj spreminjajo. Večinoma so adaptacije 
usmerjene v namen izboljšati funkcionalne značilnosti stanovanja. Na adaptacije v 
stanovanjih v preteklih dveh stoletjih so pomembno vplivale tehnične in komunalne 
spremembe – zlasti kanalizacija, vodovod in elektrika, pa tudi pojav pralnih strojev in 
hladilnikov, televizije, kabelskih ter internetnih povezav in osebnih računalnikov nasploh. 
Nekatere adaptacije izhajajo iz potreb stanovalcev po izražanju indvidualnosti in z adaptacijo 
stanovanje prilagajajo svojemu specifičnemu načinu življenja. V skrajni obliki lahko velike, 
izstopajoče, drage adaptacije bivalnega okolja pomenijo tudi način izkazovanja prestiža 
oziroma socialnega statusa stanovalcev nasploh. V tem primeru jim lahko pripišemo funkcijo 
statusnega simbola. 
 
V kuhinjah so sredi 19. stoletja štedilniki na trda goriva nadomestili odprta ognjišča. Novost je 
po eni strani omogočala manjšo porabo kuriva, po drugi pa je kuhinje razbremenila velike 
količine dima, ki se je prej valil iz odprtih ognjišč. Menjavanje štedilnikov na trda goriva s 
štedilniki na plin ali elektriko čez slabo stoletje je ponovno spremenilo način kuhe, deloma pa 
tudi način ogrevanja prostorov. Prineslo je zmanjšanje pomena trdih goriv (ukinjanje 
drvarnic), v pozabo pa je šlo tudi prinašanje kuriva v kuhinje in njegovo začasno hranjenje v 
stanovanju. 
 
Skozi čas se je spremenilo število in struktura prebivalcev, spremenili so se načini ogrevanja 
in razsvetljevanja stanovanj, načini hranjenja in odstranjevanja odpadkov, shranjevanje oblek 
in zalog hrane, pojavili so se novi materiali in izvedbe v zastekljevanju, izolaciji, talnih in 
stenskih oblogah, vedno več novih električnih in elektronskih aparatov idr. Posebni poglavji 
prilagajanja bivalnega okolja novim potrebam in možnostim sta urejanje kopalnic in 
spreminjanje kuhinj. V desetletjih po drugi svetovni vojni sta bili obe spremembi zelo pogosto 
povezani. Urejanje kopalnic v stanovanjih, kjer jih prvotno ni bilo, se je začelo pojavljati že v 
začetku 20. stoletja. 
 
V drugo skupino spodbujevalcev spreminjanja bi lahko uvrstili spreminjajoča se družbena 
razmerja, ki se kažejo recimo v prenehanju obstoja sob za posle v stanovanjskem tlorisu. 
Izginjali so bivalni prostori pomočnikov, vajencev in poslov, ki so vedno redkeje bivali z 
delodajalci. Še najdlje so se ohranile sobe za služkinje, dekle ali gospodinjske pomočnice. 
Spremenjena družinska in demografska razmerja lahko ob povečanju ali zmanjšanju števila 
družinskih članov povzročijo spremembe namembnosti prostorov ali pregrajevanje večjih 
prostorov. Spremenjene predstave o zasebnosti lahko sprožijo dograjevanje novih delov 
bivalnih zgradb, spremembe v prostoru produkcije in s tem dnevne mobilnosti pa izločitev ali 
vključitev delovnega prostora v bivalno okolje. V povojnem obdobju so mnoge vile ali večje 
družinske hiše, ki so bile projektirane kot enodružinske bivalne zgradbe, so sčasoma večkrat 
postale dom dveh ali več družin. Lastniki so v tem primeru praviloma uredili dodatno kuhinjo 
in kopalnico. 
 
Večji poseg v stanovanja je včasih povzročilo tudi spreminjanje talnih oblog. Najpogostejša 
sprememba je bilo v šestdesetih letih ali nekaj pozneje prekrivanje lesenih kuhinjskih podnic 
s sodobnejšimi talnimi oblogami. Posodobitve talnih oblog so se ljudje lotevali s 
prepričanjem, da jim bo ta prinesla preprostejši način čiščenja in vzdrževanja. Linolej, vinaz 
ploščice, tapisom, topli podi, keramične ploščice, laminati in druge talne obloge so v drugi 
polovici 20. stoletja iz stanovanj uspešno izrinjali stare talne obloge, zlasti lesene deske in 
teraco. 
 



Val spreminjanja se nanaša tudi na način ogrevanja. V zgodnjem 19. stoletju so bile ponekod 
v rabi še krušne peči, stanovanja pa so ogrevala tudi odprta ognjišča. V notranjih kotih sob 
so bile pokončne lončene ali kovinske peči (oprema boljših meščanskih sob), ki so se kurile 
iz predprostora ali kuhinje. Nekatere lončene peči so se kurile iz matičnega prostora, zato so 
stale tam, kjer je bil urejen odvod dima. V desetletjih po drugi svetovni vojni so stanovalci 
lončene peči bodisi porušili in s tem pridobili nekaj prostora bodisi so jih le opustili. Nekateri 
so jih ohranjali kot nekakšen sobni okras. Danes se mnogi še vedno ogrevajo na drva, 
večina pa na elektriko in kurilno olje.  
 
Spreminjajo se tudi površine ob hiši. Od obdobja med obema vojnama do danes so 
prebivalci postavljali garaže in opuščali hleve, remize in vodnjake. Zaradi pralnih strojev so 
pozneje opuščali kletne ali dvoriščne pralnice. Z novimi načini kuhe in ogrevanja so 
postopoma isto usodo dočakale tudi dvoriščne ali kletne drvarnice, s spremenjenim načinom 
hranjenja smeti in izginevanjem pepela iz bivalnega okolja pa so izgubljale pomen tudi 
dvoriščne smetiščnice. Izguba namembnosti je doletela tudi naprave za stepanje preprog, 
nekoliko redkeje pa naprave za sušenje perila. Sčasoma so se na dvoriščih manjšale vrtne, 
večale pa parkirne površine.  
 
Analiza prebivalstvenih gibanj: 
 

 

Starostna struktura prebivalce  



 Starostna struktura glede 
na spol 

 

 

Starostna struktura prebivalcev v letu 2009 

 



 

Naravni prirast od leta 1995 do leta 2009 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Idrija Vrste objektov - SKUPAJ 98 96 101 84 131 124 208 

Prikaz števila turističnih objektov od leta 2003 do leta 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PROSTORSKE ZNAČILNOSTI ŠIRŠEGA IN OŽJEGA OBMO ČJA 
DEDIŠČINE -  HISTORIČNO JEDRO 

 

3.1.LEGA V ODNOSU DO OKOLICE 

 

Lega Idrije izhaja iz naravnih danosti, zato prav naravni elementi, kot so vodotok, naklon 
terena, stabilnost terena še vedno krojijo podobo urbanega razvoja. Zaradi rudarjenja se je 
ozka dolina spreminjala. Naštejemo lahko bistvene elemente, na katerih je rudnik skozi čas 
še posebej pustil sledi. Vodotok, relief, vegetacija, raba prostora, vedute. Sprememba 
vodotoka – Nikove, se je vršila postopoma. Njen tok se je pomikal v okljuki proti jugu. 
Sočasno z regulacijo so bili zgrajeni vodni kanali. V sedanjem času teče Nikova v globokem, 
s kamnom obzidanem kanalu, ki je po mnenju hidroinženirjev dimenzioniran tako, da 
obvaruje Idrijo stoletnih vod.  

Za območje Idrije je v fazi izdelave Občinski prostorski načrt, ki bo nadomesti sedanji plan. 

 

 

Urbana struktura poselitve celotne Idrije 

 

 



 

Veljavni prostorski dokument 

 

Osnutek novega Občinskega prostorskega načrta. 



 V okviru osnutka OPPN so opredeljene prostorske enote (ureditvena območja), ki se 
razlikujejo po morfologiji. Tako so opredeljena območja individualne gradnje in območja 
večstanovanjskih objektov, območja novejših gradenj, območja centralnih dejavnosti in 
upravnih stavb, kakor tudi osrednji stari del mesta, ki se ureja z OPPN 

Pri izdelavi Analitičnega dela konservatorskega načrta je ugotovljeno, da zavarovano 
območje Historičnega jedra Idrije ne zajema dejansko celotnega območja, ki je bil v 
preteklosti predmet urbanizacije. Prav tako ne upošteva sedanjega stanja ter teženj v 
prostoru. 

Zaradi problematičnosti te meje , ki zavzema le del naselja na levem bregu Idrijce, je v 
nadaljevanju (podrobnejša inventarizacija) obravnavano le območje dediščine, ki se ureja z 
OPPN. 

V nadaljevanju prostorskega urejanja mesta Idrije je ključno, da se redefinira območje 
historičnega jedra, prav tako pa tudi posamezne morfološke enote, za katere se v okviru 
nadaljnjih postopkov izvede Konservatorski načrt za prenovo. 

 

 



Razmerje med naseljem, odprtimi površinami in gozdom 

 

 

4. OCENA STANJA OBMO ČJA KULTURNE DEDIŠ ČINE 

 
4.1. Ocena stanja obmo čja dediš čine glede na okolico 
Ocena oblikovnega stanja robnih površin obmo čja dediš čine: 
Zaradi reliefne značilnosti prostorske omejitve razraščanja gradnje, se je v veliki meri ohranil 
kvaliteten odnos med grajenim prostorom in naravnim zalednjem. Robne površine so 
kvaliteteno urejene kot mehko prehajanje individulanil prostostoječih objektov (večinoma 
gabaritov K+P+N) preko vrtov v travnik in gozd. Neskladne robne površine celotnega 
območja se pojavljajo pri posameznih lokacijah, kjer je neprimerna višina objektov ( visoka 
blokovna gradnja) ali pa je neprimerna raba prostora (parkirišče komunalne 
mehanizacije).Glede na območje zavarovane naselbinske dediščine je problematično 
prehajanje ohranjenih kvalitetnih grajenih struktir v novejše, ki po materialu, obliki in vsebini 
bistveno odstopajo od objektov v sami dediščini. Tako robno območje je namreč tudi vplivno 
območje tako objektov, kot tudi starega jedra. Robno obmolčje je tako novejše jedro Idrije 
okoli avtobusne postaje, trgovskih objektov, doma starejših občanov in blokovne 
stanovansjke gradnje na JV delu zavarovanega območja. 
 
Ocena vedutne izpostavljenosti obmo čja: 
Zaradi lege na dnu doline, je Idrija vedutno izpostavljena z večih smeri. Prav ta celovitos 
predstavlja izredno kakovostno vedutno izpostvljenost. Z vzhodnih pobočij je možen celovit 
pogled na staro jedro s celotnim zaledjem. Prav tako so izredno zanimive vedute iz severnih 
, zahodnih in južnih pobočij. Vedutna izpostavljenost je najbolj izrazita v smereh osi prostora, 
to je vzdolž dna dolin, v smereh vodotokov. 
Tako kot je vedutna izpostavljenost območja dediščine kvalitetna zaradi introvertiranosti, pa 
so izredno zanimive tudi vedute iz samega naselja na širšo okolico. Okoliški vrhovi, grebeni 
in pobočja predstavljajo kakovosten vedutni okvir. 
Motečo vedutno izpostavljenost predstavljajo predvsem večstanovanjski objekti, ki izstopajo 
iz silhuete naselja. Vizualno so v novejšem delu, ki meji na staro jedro izpostavljeni večji 
objekti, tako zaradi velikosti in arhitekture, kot tudi zaradi barvne izrazitosti sodobnejših 
materialov.  
Novejši – vzhodni predel Idrije je vizualno manj izpostavljen, večjo izpostavljenost 
predstavljajo le objekti vzdolž Idrijce. Nehomogenost in izrazita multifunkcionalnost ne 
prispevata h kvaliteti pogledov. 
 
Ocena dominantnosti obmo čja: 
Ocena dominantnosti območja je večplastna, saj so na obroju dominantni objekti locirani na 
pobočjih, ali na samem vrhu okoliške vzperite. 
Izredno kvalitetene dominante na obrobju so vsekakor Cerkev sv. Antona, Grad, tehnični 
spomenik jaška Frančiške in gimnazije. V širšem območju dediščine rudnika živega srebra 
pa sta kvalitetni dominanti objekti rudnika živega srebra na vzhodnem bregu Idrijce, ter 
tehnološki spomenik jaška Kajzer. 
Najbolj negativna dominanta na obrobju  so vsekakor visoki stanovanjski bloki , ki s svojo 
lego v ozadju Gradu, kazijo kulturno identiteto kraja. 
V samem jedru predstavlja dominanto v prostoru vsekakor območje objektov okoli Mestnega 
trga, s posebnim poudarkom na Občinski stavbi, ter Gradom v ozadju. Prvotno, je bila v tem 
prostoru osrednja dominanta cerkev sv. Barbare, ki pa je bila zaradi poškodb med vojno 
odstranjena. 



Vzdolž osi prostora starega jedra  z veduto vzdolž vodotoka Nikova predstavlja motečo 
dominanto stolpič imenovan »Nebotičnik«, ki s svojimi proporci in arhitekturo odstopa od 
objektov v okolici. To motečo dominanto je možno zaznati tako v starem jedru, kot tudi s 
pogledi iz okoliških pobočij. 

 

 

Prikaz ocene stnja območja dediščine glede na okolico skladno s Pravilnikom o 
konservatorskem načrtu za prenovo. 

 

2.1.4. Merila in pogoji za urbanisti čno, arhitekturno in krajinsko oblikovanje obmo čja, 
stavb, objektov in površin – splošni pogoji 
 
S KNP se določajo merila in pogoji urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja 
za vse posege v prostor. Na obstoječih objektih so dovoljene rekonstrukcije brez gabaritnih 
in oblikovnih sprememb ter tekoča vzdrževalna dela in adaptacije, s katerimi se bistveno ne 
spremenijo njihova zunanjost ali zmogljivost, razen če ni v posebnih pogojih določeno 
drugače. Lokacija in oblikovanje objektov mora slediti zasnovi mestnega jedra in 
vzpostavljeni oblikovni identiteti območja ter mora biti prilagojena okoliškim objektom in 
ureditvam. Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti 
način gradnje ali sanacije objekta. Za vse posege v smislu gradnje in vzdrževalnih del je 
potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
 
Na celotnem območju urejanja postavljanje novih dominant v prostoru ni dovoljeno. 
Urbanistično in arhitektonsko oblikovanje dovoljenih posegov v prostoru mora upoštevati morfologijo in 
tipologijo na treh nivojih: 
1. celotno območje urejanja,  
2. funkcionalne enote,  
3. mestni javni prostor, ki ga določajo horizontalni in vertikalni gabariti ter značilnosti grajene strukture 
in arhitekture stavbnih otokov. 
 

Kakovostna dominanta 

Moteča dominanta 

Kakovostna vedutna izpostavljenost 

Moteča vedutna izpostavljenost 

Neskladne robne površine 

Kakovostne robne površine 



Pri prenovi in novogradnji stavbnega fonda je potrebno upoštevati značilnosti lokalne historične 
arhitekture predvsem glede: 
1..sestave in razmerja osnovnih stavbnih mas (vertikalni in horizontalni gabariti) 
2. oblikovanja fasad (osnost, členitev, strukture, barve- polikromacija, materiali, odprtine) 
3. stavbnih zasnov (veže, hodniki, stopnišča, bivalni prostori) 
4. oblikovanja in opremljenosti stavb (stavbno pohištvo, tlaki, kamnoseška oprema ipd.) 
5. oblikovanja in naklona strešine 
6. organizacije in oblikovanja odprtih površin v območju. 
 
Pri določanju višine novega slemena je obvezno upoštevanje silhuete naselja, tako da novi objekti ne 
izstopajo iz celovite podobe mesta. 
 
Pri oblikovanju dovoljenih posegov v funkcionalne enote veljajo kot obvezne naslednje določbe: 
 1. Novogradnje se morajo obstoječim objektom v okolici prilagoditi z gradbeno mejo, smerjo slemena, 
gabariti, kritino in gradbenimi materiali, arhitekturnimi detajli in stavbnimi odprtinami. 
2. Odstranitev objektov v mestnem jedru je dovoljena samo v funkcionalnih enotah, za katere je to 
posebej dovoljeno.  
3. Dopolnilna gradnja je dovoljena pod posebnimi pogoji, ki jih določajo posebni pogoji odloka. 
4. Obvezna je ohranitev in kultiviranje obstoječih zelenic, obstoječih vrtov in ostalih zelenih ter prostih 
površin. 
5. V okolici objektov niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali funkcionalno integriteto varovane 
stavbne dediščine v širšem prostoru ter pomenili moteče prvine. 
6. V območju OPPN je potrebno v okviru stavbne dediščine zagotoviti tiste dejavnosti, ki bi 
omogočile ohrajanje še ohranjene originalne stavbne opreme. 
7. Ohraniti je potrebno vse še ohranjene arhitekturne detajle na ali v objektu (oprema, 
poslikave,...). 
 
Pri arhitektonskem in krajinsko arhitekturnem oblikovanju dovoljenih posegov veljajo kot obvezne 
naslednje določbe: 
1. Strehe: 
Strehe morajo biti v tipološki enoti 2 praviloma simetrične dvokapnice v naklonu 40-50 stopinj in rdeče 
barve , skladno s strehami v isti evidenčni enoti,spomeniški celoti in v istem stavbnem otoku. V 
tipološki enoti 1 pa praviloma položnejša štirikapnica, skladno s strehami v isti evidenčni 
enoti,spomeniški celoti in v istem stavbnem otoku. Prednostna je opečna kritina. Smer slemena strehe 
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta. 
Na vizualno neizpostavljenih delih strehe (pogled z gradu, z okoliških pobočij, s trgov in ulic), je 
dovoljeno osvetljevanje podstrešnih prostorov v obliki tradicionalne frčade (ajkerle) ali oken v ravnini 
strehe. Frčade ali strešna okna so dovoljena pod naslednjimi pogoji: Streha frčade se mora tlorisno 
končati vsaj 1m oddaljeno od slemena objekta in 1m od kapi. Skupna narisna površina frčade je lahko 
največ 1,5m2. Med frčadama mora biti minimalna razdalja 2,5m. Frčade morajo biti v oseh oken. 
Maksimalna velikost okna v ravnini strehe je lahko 1,2m, med strešnimi okni mora biti minimalna 
razdalja 2m. 
2. Zunanje stene 
Oblikovanje fasad se mora prilagoditi značilnostim tipične lokalne historične arhitekture. Zunanje stene 
so lahko le ortogonalne. Fasade so členjene z okenskimi in vhodnimi odprtinami. Balkoni niso 
dovoljeni. Dovoljene so zaprte lože, skladno z obstoječimi v prostoru. Vrata morajo biti kasetirana, 
oblikovana glede na tradicionalno lokalno tipologijo. 
Fasadne dekoracije se obvezno varujejo in situ ter se obnavljajo z materiali, ki omogočajo ustrezno 
varovanje obstoječih materialov, način oblikovanja in oblikovna razmerja do obravnavanega elementa: 
npr. Medetažni/delilni zidec, okenski in vratni okvirji, portali, reliefi, arhitekturna poslikava, freske, 
mozaiki, arh. Plastika, lizene, slopi, trikotna čela, niše, rustika. 
 
Okna so v ravnini fasade, morajo biti lesena. Pri menjavi z novimi je treba ohraniti obliko, material, 
način odpiranja. Zunanje okno mora ohraniti tudi vsa notranja razmerja in dimenzije starih oken. 
Notranje okno je lahko termopansko zastekljeno. Če je mogoče, naj se varuje staro okovje.Okna naj 
bodo dvokrilna, pokončne oblike, v razmerju 2:3, višina okna maksimalno 1,5m, maksimalni parapet 
1m. Okna morajo biti po obliki usklajena s historičnimi zgledi v naselju, razdeljena na manjše steklene 
površine v razmerju 2:3, manjša pa deljena na križ. Vse obstoječe elemente iz steklenih prizem je 
potrebno zamenjati s klasičnimi okni. 



Zunanje stene morajo biti izvedene v mineralnem ometu svetlih pastelnih tonov (bela, svetlo siva, 
svetlo rjavi odtenki in podobne), na podlagi barvne študije, ki jo izdela ZVKD OE Nova Gorica, omet 
mora biti zaglajen. Gradnja večkotnih izzidkov ali stolpičev, itd. ni dovoljena. 
Podstavki stavb (cokl) so lahko visoki največ 50cm, izvedeni v ometu v temnejšem odtenku sive barve 
oz. v naravnem kamnu. Na vse projektne rešitve fasad je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. 
Nameščanje klimatskih naprav in infrastrukturnih vodov na zunanje stene ni dovoljeno  
3. Tlorisi objektov: 
Spomeniško zaščiteni objekti in kvalitetni historični objekti morajo obvezno ohraniti obstoječi tloris, 
odstranijo se le prizidki in dozidave, ki niso skladni s prvotnim objektom. Kjer je določeno, je potrebno 
upoštevati v grafičnem delu prikazane gradbene meje (Načrt zazidalne in ureditvene situacije). Te 
dimenzije predstavljajo končne obdelane zunanje stene, ki jih napušči lahko presegajo, lože ali izzidki 
pa ne. V območju starega jedra balkoni in nadstreški nad vhodi niso dovoljeni.  
4. Stavbno pohištvo: 
V starem jedru mora biti stavbno pohištvo izvedeno v lesu, okna dvokrilna in razdeljena na križ oz. na 
6 pol. Vrata morajo biti kasetirana, oblikovana glede na tradicionalno lokalno tipologijo. 
5. Ograje in zidovi: 
Oblikovanje ograj se mora zgledovati po tradicionalnih primerih ograjevanja parcel. Dopustni so 
kamniti parapetni zidovi in kovinska mrežasta ograja.Ograje med parcelami in proti javnim površinam 
smejo biti visoke največ 0,8m, če so izvedene v kamnu in največ 1,2m, če so v obliki mrežaste 
kovinske ograje. Ograje ob javnih površinah morajo biti usklajene z oblikovanjem javne urbane 
opreme. Ograjo je dovoljeno postaviti na parceli lastnika, v primeru soglasja sosedov se lahko postavi 
skupno ograjo na parcelni meji. 
6. Zunanje ureditve: 
Dostopi in dovozi do objektov morajo biti tlakovani identično kot javne površine, ki se jih načrtuje s 
celovitim projektom za celotno območje starega jedra.  
 
Urbana oprema 
 
Urbano opremo se v starem jedru lahko postavi le na osnovi celovitega projekta, ki opredeli na 
izvedbenem nivoju materiale in oblike skladne s funkcijo in identiteto območja. Poudarek mora biti na 
zgodovinski identiteti. Na izbrano rešitev je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Na podlagi pogojev Ministrstva za kulturo je potrebno izvesti javni natečaj za 
celostno podobo starega mestnega jedra, da bi se dobile rešitve izbora urbane opreme. 
 
Dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih tipskih objektov - stojnic, namenjenih občasni trgovski 
ponudbi ali občasnim javnim prireditvam, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane, stavbne in 
naravne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas sezonske prodaje oziroma za čas prireditev 
skladno s predpisom, ki ureja to področje. 
Plakatiranje v mestnem jedru ni dovoljeno. 
Namestitev trajnih zložljivih senčnikov (tende, markize) ni dovoljena, dovoljena je začasna postavitev 
na gostinskih vrtovih. 
Namestitev koškov za smeti ne sme razvrednotiti spomeniško-varstvenih in drugih kvalitet okolja, 
dovoljena je namestitev na osnovi celovitega projekta za mestno jedro. 
V zavarovanih območjih mestnega jedra se mora razsvetljava podrejati značaju okolja. Obvezna je 
uporaba tipov svetilk po izboru na podlagi javnega natečaja, skladno s predpisom, ki ureja to področje. 
Vse prvine ulične opreme (tlaki, konfini, klopi, korita za cvetje in zelenje) morajo biti predmet 
posebnega izbora na podlagi javnega natečaja, ki ga je potrebno občasno obnavljati, sicer pa zbrati 
v posebnem katalogu ulične opreme; njihova postavitev pa mora upoštevati urbanistično arhitektonske 
značilnosti okolja. Za območje trga sv. Ahaca je bil javni natečaj že izveden. 
Za vse večje posege glede opremljanja javnih površin v ožjem in vplivnem območju mestnega jedra je 
potrebno pridobiti strokovne rešitve s celovitimi projekti za širše mestno jedro, ki so podlaga za predpis 
s tega področja. 
 
Vplivno obmo čje 
 
Vplivno območje je prikazano v grafičnem delu. V vplivnem območje so tudi objekti, ki so 
zavarovani kot posebne enote kulturne dediščine. To so : Šola na Prelovčevi Ulici, Spomenik 
Jožetu Mihevcu, Hiša Kosovelova 8, Čipkarska šola in Grad. 



Splošni pogoji varovanja kulturne dediščine,  zapisani v odloku imajo namen celostnega 
ohranjanja kulturne dediščine vključno z vplivnim območjem.  
 
Za vplivno območje, v kolikor to ni natančneje določeno z drugim prostorskim aktom, veljajo 
splošna določila tega odloka. 
 


