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STALIŠČA OBČINE IDRIJA 

DO PRIPOMB JAVNOSTI IN STROKE NA PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE 

IDRIJA MED JAVNO RAZGRNITVIJO (6.3.2013-4.4.2013)  IN JAVNO OBRAVNAVO, DNE 

21.03.2013 

 

Občina Idrija je sprejela stališča do mnenj in pripomb javnosti in stroke na prve 
spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Idrija (v nadaljevanju 
OPN). Zaradi preglednosti in racionalizacije so mnenja in pripombe vsebinsko združene, v 
kolikor se nanašajo na bodisi isto enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), bodisi na 
isto problematiko. 
 

1. OMEJITEV BRUTO ETAŽNIH POVRŠIN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI V 67. ČLENU 
sdOPN 

 
PRIPOMBE JAVNOSTI:  
Ali je omejitev bruto etažne površine v 67., 68. in 69. členu potrebna in zakaj je določena 
na 200 m2? Problem omejevanja površin dopolnilnih dejavnosti obstaja za obstoječe 
trgovine na površinah, namenjenih industriji (IP), ki jim z omejitvijo onemogočamo 
vsakršen razvoj. 
 
STALIŠČE: 
 
Pripomba je utemeljena.  
 
Omejitev bruto etažne površine na 200 m2 se črta iz določil sprememb in dopolnitev 
OPN občine Idrija. 
Za območje Vojkove ulice se dopolni PIP, s katerimi se zagotovi sledenju uličnemu nizu.  
 
 

2. NAMENSKA RABA EUP ID_3/1_IP V POVEZAVI Z GRADNJO TRGOVSKEGA 
CENTRA IN DEJAVNOSTJO JAVNE UPRAVE TER POJMOM »DOPOLNILNA 
DEJAVNOST« 

 
PRIPOMBE JAVNOSTI:  
Namenska raba enote EUP ID_3/1_IP (Vojkova) ni ustrezna glede na urbanistično-
arhitekturna izhodišča (težnje po selitvi težke industrije iz mestnih središč). Poleg tega 
sam razvoj mesta Idrija kaže, da je na tem območju že veliko centralnih dejavnosti, zato 
ni smiselno vztrajat na enostranski usmerjenosti prostora v industrijo, temveč je treba 
dopustiti tudi druge dejavnosti (npr. gradnja trgovskega centra). Predlog za premik meje 
enote ID_11/2_CD tako, da se enota centralnih dejavnosti ID_11/2_CD razširi do 
poslovne stavbe Zidgrada. 
Prav tako ni videti povezave dejavnostjo javne uprave z osnovno dejavnostjo, ki jo 
dopušča OPN v območjih z namensko rabo IP. 



 
 

Vprašanje termina dopolnilna dejavnost in predlog za črtanje tega termina iz 67. člena. 
Opredelitev terminov obrtna stavba in zadovoljevanje potreb na širšem območju. 
 
STALIŠČE: 
 
Pripomba ni utemeljena.  
 
Industrija ob Vojkovi ulici je tradicionalna in sledi konceptu razvoja mesta Idrije v 
strateškem delu OPN, ki pravi sledeče: »Industrija naj še naprej ostaja temelj napredka 

in gospodarske uspešnosti tako mesta kot občine. Glede na vplive na okolje je 

obstoječa industrija primerna (čista, nehrupna) in perspektivna zaradi visokega deleža 

znanja, vlaganja v razvoj in visoke tehnologije. Zato ji moramo nuditi tudi v 

urbanističnem oziru vse pogoje za uspešno delovanje in razvoj«. OPN govori v 
strateškem delu celo o razširitvi industrijske cone in ne o manjšanju, zato so na severu 
mesta do centralne čistilne naprave, že rezervirana zemljišča na desnem bregu reke 
Idrijce. 
Za ohranjanje kakovosti prostora, se za območje Vojkove ulice dopolni PIP, s katerimi 
se zagotovi sledenje uličnemu nizu.  
Občina Idrija ima v OPN določene EUP, kjer je možna gradnja trgovskih centrov 
(površine z oznako BD). V namenski rabi IP pa so dopustne tiste trgovske dejavnosti, ki 
dopolnjujejo osnovno dejavnost proizvodnje. 
Odlok se spremeni tako, da dejavnosti javne uprave niso več ene izmed dopustnih 
dejavnosti v območju IP. Na podlagi 3. odstavka 10. člena pa je na zakonito zgrajenem 
objektu, ki po namembnosti ni skladen z namensko rabo, dopustno samo vzdrževanje 
in odstranitev objekta.  
 
V OPN Idrija termin dopolnilna dejavnost izhaja iz predpisov s področja urejanja 
prostora. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij (Uradni list RS št. 99/2007) v Prilogi 1 določa, da so območja proizvodnih 
dejavnosti, pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim 
storitvenim ter servisnim dejavnostim.  
 
Glede na to, da obrtne stavbe niso določene v klasifikaciji objektov, se odlok popravi 
tako, da se navedbo obrtne stavbe zamenja z  »stavbe za obrtne dejavnosti«. 
 
Zadovoljevanje širših potreb na območju  
Na območju IP so pogojno dopustne gostilniške, trgovske in pisarniške stavbe, vendar 
pod pogojem, da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb delovanja območja oziroma 
dopolnjujejo osnovno dejavnost. Zadovoljevanje vsakdanjih potreb delovanja območja 
predstavljajo stavbe, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti za potrebe delovanja 
območja. 
3. odstavek 2. točke 67. člena se dopolni, da so pogojno dopustne tudi gostilniške, 
trgovske in pisarniške stavbe in prostori pod pogojem, da služijo zadovoljevanju 
vsakdanjih potreb delovanja območja oziroma dopolnjujejo osnovno dejavnost. 
 

3. FAKTORJI FI, FZ, FP, DZP, FIO 
 
PRIPOMBE JAVNOSTI:  
Pripombe na temo faktorjev so prišle iz vrst strokovne javnosti in so po njihovih besedah 
osnovane na izkustvenem nivoju. V nadaljevanju so navedene pripombe različnih 
strokovnjakov na to temo: 



 
 

- Faktorje, ki opredeljujejo  dopustno stopnjo izkoriščenosti gradbene parcele, je 
potrebno korigirati in ustrezno prilagoditi, saj so v popolnem nasprotju s 
tipografijo doline in kulturno dediščino Idrije. Dediščina Idrije je gosta 
poseljenost in racionalna izraba prostora.  

- Predlog po izločitvi vseh omejitev iz OPN (procent zelenih površin, faktor 
zazidljivosti in faktor izrabe zemljišča), saj je vse te faktorje težko dosegat v 
praksi. Konfiguracija terena kaže, da faktorjev ne rabimo; strm teren in tradicija 
sta Idrijo oblikovali kot eno najbolj strnjenih naselij – s faktorji bi bil učinek ravno 
nasproten. 

- Faktorji zazidanosti v industriji so že povsod preseženi, saj sodobna industrija 
tega faktorja ne prenese. 

- Kako je s faktorji, ko pridobivamo gradbeno dovoljenje za stavbišča, ki so v OPN 
legalna, vendar merijo lahko le 48 m2 (razpršena gradnja)? 

- Kako je s faktorji na podenotah stavbnih zemljišč, ki so razpršena poselitev in 
katerih površina je manjša od najmanjše določene? 

 
STALIŠČE: 
 
Pripomba je delno utemeljena.  
 
Faktorje se ponekod korigira oz. ukine (členi od 59. do 74.). 
Vseh faktorjev ni priporočljivo in smiselno izločiti, saj so ponekod potrebni, za 
zagotovitev optimalne stopnje izkoriščenosti prostora. Mestoma se pri namenskih rabah 
prostora faktorje korigira, ponekod se ukinejo faktorji izrabe prostora, pri namenskih 
rabah površin počitniških hiš (SP), površin podeželskega naselja (SK) in površin razpršene 
poselitve (A) pa se celo ukinejo vsi faktorji. Ostajajo le omejitve višine. 
 

4. MINIMALNA VELIKOST GRADBENE PARCELE 
 
PRIPOMBE JAVNOSTI 
Pripombe na temo omejevanja minimalne velikosti gradbene parcele so prišle iz vrst 
strokovne javnosti in so po njihovih besedah osnovane na izkustvenem nivoju. V 
nadaljevanju so navedene pripombe različnih strokovnjakov na to temo: 

- gradbena parcela v Idriji je tradicionalno majhna.  
- Glede na veliko število izjem v 20. členu, ki se nanašajo na velikost gradbene 

parcele, se predlaga preveritev, ali je omejevanje velikosti sploh potrebno. 
 
STALIŠČE: 
 
Pripomba je utemeljena.  
 
Vsak objekt mora imeti poleg stavbišča zagotovljeno tudi funkcionalno zemljišče, ki 
omogoča normalno uporabo in vzdrževanje objekta in je namenjeno bivanju na 
prostem, prometnim in komunalnim funkcionalnim površinam (npr. dostopi, dovozi, 
parkirišča, prostori za ekološke otoke). Eden izmed uveljavljenih načinov za 
zagotavljanje navedenega je, da se v OPN za stanovanjske stavbe določi najmanjša 
gradbena parcela. Ta se za enostanovanjsko hišo, v sprejetih OPN na območju 
Slovenije, giblje med 350 m2 in 600 m2, izjemoma tudi izven tega razpona. Ker je 
velikost gradbene parcele odvisna tudi od značilnosti tradicionalne pozidave na 
določenem območju, OPNji za npr. vaška in mestna jedra, obstoječe objekte, 
nadomestitve gradenj, vrzeli med že pozidanimi zemljišči, dopuščajo odstopanja od 
splošno predpisane najmanjše velikosti gradbene parcele. 



 
 

V dopolnjenem osnutku prvih sprememb in dopolnitev OPN so bile predlagane 
spremembe tako, da se na območju Idrije upošteva prej navedene izjeme.  
 
Zagotavljanje funkcionalnega zemljišča je možno doseči tudi s faktorjem zazidanosti, 
višino in faktorjem izrabe, iz česar sledi, da imajo lahko manjši objekti tudi manjše 
gradbene parcele. Omejitev minimalne velikosti gradbene parcele se ukine.  
 

5. POKRITE POVRŠINE ZA KOLESA 
 
PRIPOMBE JAVNOSTI 
V Idriji je zelo težko zagotavljat pokrite površine za kolesa, kot to narekuje 8. odstavek 
26. člena OPN. Poleg tega gre s takim posegom za degradacijo prostora. 
 
STALIŠČE: 
 
Pripomba je utemeljena.  
 
8. odstavek 26. člena se bo popravil tako, da se glasil: »Pri zgradbah v javni rabi je treba 
za potrebe objekta na parceli zagotoviti parkirna mesta za kolesa.« 
 

6. GRADNJA KLETI 
 
PRIPOMBE JAVNOSTI 
Zakaj OPN ne omogoča gradnjo kleti? 
 
STALIŠČE: 
 
Gradnja kleti je v občini Idrija dovoljena povsod, pod pogoji, ki so določeni v 11. členu 
odloka, ki v  1. odstavku, deveti alineji določa, da so dovoljene: »podzemne etaže 
(garaže in kleti) na območjih stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu 
to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita 
podtalnice in stabilnost sosednjih objektov.«  
Gradnja kleti je zato dovoljena kljub temu, da v prostorsko izvedbenih pogojih glede na 
namensko rabo (58. do 88. člen) ni izrecno napisana klet pri dopustnih višinskih 
gabaritih stavb. 
 
Na podlagi pripombe se dopolnita tudi definiciji »etaža« in »klet« v 4. členu odloka 
OPN Idrija ter peta alineja 1. točke 17. člena. 
 

7. USMERITVE ZA PRIPRAVO OPPN ZA EUP ID_37_CU  
 
PRIPOMBE JAVNOSTI 
Sporni so določeni posebni prostorsko izvedbeni pogoji za enoto ID_37/1_CU, ki so 
določeni v 188. členu OPN: 

- dodatno je treba zagotoviti minimalno 150 javnih parkirnih mest (predlaga se 
črtanje tega določila) 

- lokali v pritličju morajo biti dostopni z odprtih javnih površin 
- najmanj 20% območja mora biti namenjeno skupnim javnim zelenim površinam 
- območje mora biti javno prehodno (investitor doma upokojencev tega ni 

upošteval) 
Predlaga se sprememba člena tako, da se v njem opredeli: 



 
 

- dopustna je gradnja novih objektov skladno z dopustnimi dejavnostmi, v smislu 
zapolnitve in zgoščevanja obstoječe grajene strukture, 

- faktor izkoriščenosti (FI) se zaradi izredne lokacije v središču mesta poveča iz 1,5. 
kot velja na splošno za območje centralnih dejavnosti (CU) na 2, 

- višinski gabariti objektov se povečajo na 2K+ P + 4N, skladno z obstoječim 
objektom doma za upokojence, 

- dopusti se možnost odstopanja od zasnove odprtega prostora po natečajni 
rešitvi, 

- od 10% do 20% območja mora biti namenjenega skupnim javnim zelenim 
površinam. 

 
STALIŠČE: 
 
Pripomba je deloma utemeljena. 
 
V skladu s hidrološko-hidravljično analizo, ki je bila narejena leta 2012, je gradnja 
parkirišč pod površino terena nemogoča ali pa z omilitvenimi ukrepi ekonomsko 
neupravičena. Prav tako se spreminja faktor izrabe ter višinski gabariti novogradenj. 
 
Skladno s pripombo se popravi 188. člen odloka OPN Idrija, tako da se glasi: 

188. člen 

(ID_37_CU (OPPN)- Uta) 

(1) Dopustna gradnja 
Dopustna je gradnja novih objektov skladno z dopustnimi dejavnostmi, v smislu 

zapolnitve in zgoščevanja obstoječe grajene strukture. 
(2) Dopustna izraba 
Dopustna višina objektov je P+4, faktor izrabe je do 2. 
(3) Druga merila in pogoji 
Na območju Ute je treba upoštevati prvonagrajeno natečajno rešitev z javnega 

projektnega odprtega enostopenjskega natečaja za dom upokojencev Jožeta Primožiča 
Miklavža v Idriji iz leta 2006. Zasnova odprtega prostora naj sledi natečajni rešitvi. 

Objekti ob Gregorčičevi cesti morajo biti postavljeni na gradbeno linijo. V pritličju so 
dopustne arkade ali delni umiki fasadne linije. Pritličje mora biti namenjeno centralnim 
dejavnostim, lokali morajo biti dostopni z odprtih javnih površin. Objekti smejo nad 
zemljo segati do gradbene meje, pod zemljo jo smejo deloma presegati, če se s tem 
omogoča racionalnejšo izrabo tlorisa, pod pogojem, da so površine na njih javno 
dostopne. 

Območje med gradbeno mejo in mejo med parcelama 709/1 in 709/2 mora biti 
javna površina. Preko gradbene meje smejo na površino segati parkirna mesta, ne pa 
tudi cestišče. 

Na ureditvenem območju je potrebno zagotoviti vsaj zadostno število parkirnih mest 
za potrebe območja glede na načrtovane dejavnosti in na veljavne predpise in standarde. 

10 % do 20 % območja mora biti namenjenega skupnim javnim zelenim površinam. 
Območje mora biti javno prehodno. 

 
 

8. POSEBNI PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI ZA EUP LP_2/2_SK 
 
PRIPOMBE JAVNOSTI 
Pripombe javnosti na določila 153. člena OPN, ki opredeljuje posebne prostorsko 
izvedbene pogoje za enoti LP_2/1_SK in LP_2/2_SK: 



 
 

- pravokotni tloris s širino objekta in razmerjem med stranicama kot pri 
tradicionalni gradnji (v enoti LP_2/2_SK že obstajajo objekti v obliki črke L. Še 
več, celo v enoti LP_2/1_SK obstajajo objekti v obliki L ter objekti 
nepravokotnega tlorisa s podaljšano eno stranico strehe). Nekateri objekti v 
Ledinah, stari okoli 100 let, niso skladni s tem določilom, 

- gradnja večkotnih izzidkov, stolpičev, balkonov na zatrepnih fasadah in 
podobnih, lokalnem stavbarstvu tujih oblik, ni dopustna (v enoti LP_2/2_SK že 
obstajajo objekti z večkotnimi izzidki in balkonom na zatrepni fasadi. Še več, celo 
v enoti LP_2/1_SK obstajajo objekti z večkotnimi izzidki in balkoni na zatrepnih 
fasadah);  

- streha simetrična dvokapnica z naklonom 40–45°, s slemenom, vzporednim z 
daljšo stranico objekta, s kratkimi napušči na zatrepnih fasadah in daljšimi na 
vzdolžnih fasadah objekta (v enoti LP_2/1_SK imamo štirikapnico in veliko 
nesimetričnih dvokapnic oz. objektov s podaljšano eno stranico strehe);  

- gradnja frčad in drugih elementov, ki bistveno spreminjajo osnovni 
volumen strehe ni dovoljena (v enoti LP_2/2_SK že obstajajo objekt s frčado. 
Še več, celo v enoti LP_2/1_SK obstajajo objekti s frčadami in čopi – čope ima 
celo stara stavba OŠ Ledine); 

- najvišja dopustna višina škarp in podpornih zidov je 1,2 m (obstoječe škarpe so 
visoke tudi preko 3 metre; teren, kjer je predvidena pozidava, je zelo strm; 
višinska razlika je 40 m). 

Vse, kar je v 1., 2., 4., 11. alineji 153. člena navedeno kot tradicionalna gradnja, že danes 
odstopa od tega v realnosti na območju obeh enot. Na Ledinah lahko vidimo štirikapnice, 
objekte tlorisa L oblike, objekte s frčado, objekte s čopi, objekte nepravilnega tlorisa, 
objekte s podaljšano stranico strehe, hiše z večkotnimi izzidki. Zato se predlaga 
spremembo 153. člena. 
Prav tako teren ne dopušča urejanje tako nizkih škarp (1,2 m) zaradi prestrmega terena.  
 
STALISČE: 
 
Pripombe so utemeljene. 
 
Skladno s pripombami se ukine 153. člen odloka OPN Idrija ter dopolni 18. člen, tako 
da se glasi: 

 
18. člen 

(oblikovanje objektov) 
 

(1) Če ni za posamezno enoto urejanja določeno drugače, se morajo gradnje 
objektov (tudi nadzidave in dozidave), pomožni objekti ter drugi posegi v prostor 
prilagoditi kvalitetnim objektom regionalne arhitekture in ureditvam v bližini, 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. 
(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 v gabaritih in oblikovanju usklajen z objektom, h kateremu se dozidava. Pri 
nadzidavah je treba varovati silhueto naselja oziroma način pozidave vaške gradbene 
strukture. 

(5) Novogradnjo stanovanjskih stavb naj se prilagodi lokalni tipologiji idrijsko – 
trnovske arhitekturne regije, ki se praviloma izraža na zatrepnih fasadah ožjih stranic, s 
simetričnim naklonom strehe med 40° in 60° in značilno razporeditvijo pokončnih 
odprtin v razmerju s fasado. Poleg drugih določil tega člena velja: 

- pravokotni tloris osnovnega objekta;  
-  osnovni objekt ima lahko povečan tloris pravokotno na daljšo stranico osnovnega 

objekta. Povečan tloris mora biti pokrit s simetrično dvokapno streho s slemenom nižjim 
od slemena osnovnega objekta; 

- streha nad osnovnim objektom je simetrična dvokapnica s slemenom 
vzporednim z daljšo stranico objekta; 

- napušč na zatrepni fasadi ne sme presegati 45 cm; 
- strešno površino je mogoče v območju 2-3 m od čelnega roba, izrabiti za zajem 

svetlobe v obliki tradicionalnih frčad ali v obliki arhitektonskih rešitev z manjšimi 
strešnimi nakloni in ustrezno kritino;  

- kritina je opečna v niansah opečne barve ali kritina ki posnema izgled opečne 
kritine.  V sklopu domačij, kjer je na starih objektih še ohranjena izvirna cementna 
kritina, je dovoljena uporaba cementne replike - romba. Niso dovoljene nebarvane, 
bleščeče aluminijaste strešne plošče. V zavarovanih območjih je za barvo strešne kritine 
potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. 

-  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 srednjem delu daljše fasade, na osončeni strani, so dovoljene širše zasteklitve. 
(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. 
Dovoljene so tudi lesene fasade. 

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

 (9) Gradnja več kotnih izzidkov, stolpičev in lokalnemu stavbarstvu tujih oblik, ni 
dopustna.  

(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, 
videzu in barvi posnemati stara. Širina okenskega profila ne sme opazno odstopati od 
originala. 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 40–60° in z opečno 
kritino (bobrovec, zareznik). Pri poslovnih, večstanovanjskih in industrijskih objektih so 
poleg tega dopustne ravne pohodne in nepohodne strehe usklajene z barvami fasad, v 
barvah med opečno rdečo prek sive do črne, vendar praviloma ne smejo biti v 
pločevinasti izvedbi. 

– Novogradnje morajo smiselno nadaljevati tradicijo idrijske rudarske in meščanske 
hiše ter pri tem upoštevati naslanjanje na pobočje in pazljivost pri umestitvah v 
pomembne javne vedute naselja, kot so predvsem: grad, cerkev sv. Antona, jašek 
Frančiške, Jožefov jašek in jašek Insaghi. 

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

9. TOLERANCE V OPN 
 
PRIPOMBE JAVNOSTI 
OPN ne vsebuje nobenih toleranc, zato je težko vsakršen poseg v prostor spravit skozi 
OPN. Problem je že pri napuščih objektov, ki so grajeni na meji zemljišča, včasih celo na 
meji med enotami urejanja prostora. 
 
STALIŠČE: 
 
Pripomba je utemeljena. 
 
 V 6. člen se doda 6. točko, ki se glasi:  
(6) Če poteka meja EUP preko obstoječega objekta, se šteje, da je objekt s pripadajočo 
parcelo namenjeno gradnji, v tisti EUP, v kateri se nahaja večji del stavbišča objekta. 
 
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B,108/09, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) mora Občina 
preučiti pripombe in predloge javnosti, podane tekom javne razgrnitve in javne 
obravnave, in do njih zavzeti stališče ter ga objaviti na krajevno običajen način in v 
svetovnem spletu. 
S potrditvijo Občinskega sveta Občine Idrija bodo stališča upoštevana v dopolnjenem 
osnutku prvih sprememb in dopolnitev OPN. S stališči pa bodo po potrditvi Občinskega 
sveta Občine Idrija pisno seznanjeni vsi subjekti, ki so na Občino Idrija tekom javne 
razgrnitve podali pisna mnenja: 
 

- SGG Tolmin d.d. 
- SGP Zidgrad Idrija d.d. 
- Heda Petrič, u.d.i.a. 
- Hidria IMP Klima d.o.o. 
- Peter Cerovšek in Simon Kosmač 



 
 

- Mija Cerovšek 
Ostale pripombe zainteresirane javnosti so bile podane tekom javne obravnave. Zapisnik 
le-te je del gradiva. 
18. člen Odloka o OPN občine Idrija (oblikovanje objektov) je bil spremenjen s strokovno 
pomočjo g. Cveta Kodra. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi stališča Občine Idrija do podanih pripomb 
javnosti na Prve spremembe in dopolnitve OPN občine Idrija v času javne razgrnitve in 
javne obravnave.  
 
Stališča so pripravile: 
Janja Hadalin 
Mojca R. Planinc 
Karla Jankovič, LUZ d.d. 
Katja Fak, LUZ d.d. 
 
 
 
 


