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II.3) 
 

 
 
V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/17), vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU VRŠCE – predlog, prva obravnava 

 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji občinskega sveta sodelovala Monika Fink, univ. 
dipl.inž.arh., Nava arhitekti d.o.o 
 
 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet občine Gorje sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Vršce – predlog, prva obravnava. 

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/17), je Občinski svet Občine Gorje na ....... seji dne ................... sprejel 
 

O D L O K 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU VRŠCE 

 
I.  UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Vršce (v nadaljevanju OPPN). 
(2) Ta odlok določa: 

 območje OPPN, 

 vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, 

 arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 

 načrt parcelacije, 

 etapnost izvedbe prostorske ureditve, 

 rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 

 rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave, 

 rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred  

 požarom, 

 pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro, 

 dopustna odstopanja on načrtovanih rešitev, 

 druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.  
 

2. člen 
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN) 

(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja stavb, pripadajočih ureditev in ne stanovanjskih stavb v 
širšem vstopnem območju v sotesko Vintgar. 
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev 
utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske 
komunikacijske infrastrukture. 
 

3. člen 
(sestavni deli OPPN) 

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del. 
(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte: 
1. Načrt namenske rabe prostora  
1.1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta občine Gorje – izvedbeni del z mejo območja OPPN    
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora               
3. Načrt območja z načrtom parcelacije  
3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN  
3.2. Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč  
3.3 Površine, namenjene javnemu dobru  
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4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev 
4.1. Arhitekturna zazidalna situacija  
4.3. Značilni prerezi in pogledi  
4.4. Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami  
4.5. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav  

 
4. člen 

(priloge OPPN) 
Priloge OPPN so: 

 izvleček iz OPN občine Gorje, 

 prikaz stanja prostora, 

 strokovne podlage, 

 smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 

 obrazložitev in utemeljitev OPPN, 

 povzetek za javnost. 
 

5. člen 
(izdelovalec OPPN) 

OPPN je izdelalo podjetje Nava arhitekti, d.o.o., Prešernova cesta 15, Ljubljana, pod številko 
projekta 243/2016 v septembru 2017. 
 
II. OBMOČJE OPPN 
 

6. člen 
(območje OPPN) 

(1) Območje OPPN obsega enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP): GK-4, RA-24, SG-13, SG-
28, SG-30.  

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 317/13, 316, 345, 346, 347, 348, 370, 
315/1, 315/10, 315/4, 315/7, 315/9, 317/1, 317/11, 317/12, 317/14, 317/15, 17/2, 317/7, 
317/8, 318/2, 318/3, 318/6, 343/1, 344/1, 344/2, 349/2, 349/5, 372/1, 372/2, vse katastrska 
občina (2184) Podhom. 

(3) Površina območja OPPN znaša 60.192,00 m2.  
(4) 78,6 % površin območja OPPN je zavarovano v okviru narodnega parka TNP, od tega obsega 

varstveno območje - NATURA 2000 47,1%. Varovalni gozd Gv zajema 6,5% površin območja 
OPPN. 

(5) Območje OPPN je razdeljeno na 3 prostorske enote: 

 F1– ureditev vstopne točke v sotesko (komunalno, gostinska, turistična infrastruktura in 
pokrito skladišče z delavnico) 20.222 m2  

 F2 – površine namenjene gradnji turističnih objektov in komunalne infrastrukture 3.832 m2 

 F3 – površine namenjene gradnji gostinskih in turističnih objektov ter komunalne 
infrastrukture ter  

športnim in otroškim igriščem 13.610 m2. 
(6) Preostale površine v območju OPPN predstavljajo del dostopne ceste do posameznih 

funkcionalnih enot in območja zelenih brežin vodotoka, znotraj TNP, vključno z varovalnim 
gozdom v izmeri približno 3.919 m2. 

(7) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski in 
katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije 
zemljišč«. 
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III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA 
 

7. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora) 

(1) Območje OPPN Vršce je širše vstopno območje v sotesko Vintgar, kjer je načrtovano izboljšanje 
infrastrukturne opremljenosti ter razvoj gostinskih, turističnih in rekreacijskih dejavnosti. 
Nahaja se ob severozahodnem robu naselja Podhom, na levem in desnem bregu vodotoka 
Radovna, pred vstopom v sotesko Vintgar. V spodnjem delu soteska meji na občino Bled in 
Jesenice. 

(2) Območje OPPN je prometno dostopno preko obstoječih lokalnih javnih poti (JP 512994) in (JP 
512993) ter obstoječe občinske javne ceste (LC 012101) znotraj območja, ki se po občinski javni 
cesti (LC 012151) navezuje na regionalno cesto Javornik - Gorje in na avtocestni priključek Lipce 
(avtocesta A2 Jesenice – Ljubljana).  

(3) Teren je razgiban in se iz višje ležečega predela na vzhodni strani spušča v ozko rečno dolino 
na obeh rečnih bregovih vodotoka Radovna. Ravninski deli so večinoma zatravljeni, strme 
brežine pa so porasle z gozdom. Višinska razlika do najvišje ležeče točke je cca 27 m.  

(4) Območje OPPN ob vodotoku Radovna in vhodnem delu v Vintgar, ustvarja pomembno 
identiteto občine Gorje.  Dobrih 78,6 % površin območja OPPN je zavarovano v okviru 
narodnega parka TNP. Znotraj površin narodnega parka je tudi posebno varstveno območje - 
NATURA 2000 v obsegu 47,1%. Delno se nahaja znotraj površin TNP tudi varovalni gozd Gv v 
velikosti 6,5% površin območja OPPN. Obravnavano območje meji na zahodnem delu vodotoka 
Radovna na varovano območje TNP, na varstveno območje – NATURA 2000 in na južno ležeči 
varovalni gozd, na katerega meji območje tudi na severno zahodnem delu. 

(5) Posegi na območju OPPN ne bodo vplivali na sosednja območja. Z rekonstrukcijo parkirišča na 
SZ bregu Radovne, pred vstopom v sotesko Vintgar in dodatno urejenih parkiriščih in 
spremljajočih dejavnosti na JV bregu se bo obremenitev prometa in predvsem mirujočega 
prometa zmanjšala.  

(6) Predvidena gradnja bo vplivala na podobo krajine, zato so v OPPN natančno določeni pogoji za 
umestitev objektov v prostor z njihovimi maksimalno dopustnimi gabariti. 

(7) Posegi na območju OPPN se bodo izvajali ob vodnih in priobalnih zemljiščih, zato so v OPPN 
natančno določeni pogoji za umestitev novih objektov ob vodotok Radovna. 

(8) Obravnavana gradnja ne bo vplivala negativno na varnost pred požarom ter na higiensko in 
zdravstveno varstvo okolice. Prav tako ne bo vplivala na varnost pri uporabi nepremičnin v 
okolici.  

(9) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 
2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«. 

 
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV 

 
8. člen 

(dopustni objekti in dejavnosti) 
(1) V prostorski enoti F1 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
EUP SG – 13 OPPN – 2 (BT – POVRŠINE ZA TURIZEM) 

 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 

 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 

 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,  

 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga 
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene 
zelene površine, 
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 21120 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste, gozdne ceste, 

 222 Lokalni cevovodi. 
 
EUP RA – 24 OPPN – 2 (PO – OSTALE PROMETNE POVRŠINE) 
a) dopustni objekti so: 

 21410 Mostovi,  

 24122 Trgi in parki, ki niso sestavni del javne ceste,  

 odprta parkirišča, opremiti z lovilci olj in peskolovi, označiti parkirna mesta in ozeleniti (1 drevo 
na 4 PM) 

 parkirne površine za avtobuse. 
b) na vstopni točki so dopustne spremljajoče storitvene dejavnosti, trgovina in gostinstvo, če 
dopolnjujejo osnovno namembnost območja in objekt za vzdrževanje soteske Vintgar. 
 
EUP GK – 4 (K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA) 
a) dopustni objekti in posegi so: 

 agrarne operacije skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih. Načrtuje in izvaja se jih ob 
upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine, prepoznavnosti krajin in 
značilnosti krajinskega vzorca ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev; 

 sanacija nelegalnih kopov (brez izkoriščanja mineralnih surovin) in divjih odlagališč odpadkov s 
kontroliranim odlaganjem inertnih odpadkov (do višine okoliškega terena) in vzpostavitev 
kmetijskih površin na podlagi projekta in soglasij pristojnih služb; 

 objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade, jezovi ipd.), vodnogospodarske ureditve 
obstoječih strug, potokov in hudournikov po usmeritvah pristojne vodne uprave ter druge 
ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda; 

 12714 Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe, 

 objekti, ki neposredno služijo kmetijskim zemljiščem in vodnogospodarskim ureditvam 
(dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi), skladno z zakonskimi in 
podzakonskimi akti, ki urejajo to področje; 

 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih 
postajališčih, javne sanitarije in podobno, pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna 
kuhinja, ute in podobno, 

 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: ograje, oporni zid, škarpa, 
stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov. 

b) vsi zgoraj navedeni objekti in posegi se na območju narodnega parka izvajajo tudi v skladu s 
predpisi o narodnem parku.  
c) poseganje v grbinaste travnike ni dopustno. 
d) obstoječe ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake s starimi visokodebelnimi sortami je treba 
ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, se jih nadomesti oziroma sanira. 
Določilo velja tudi pri širitvi stavbnih zemljišč na robu naselij: če zaradi tehničnih zahtev gradnje 
pride do odstranitve dela ali celega sadovnjaka, se mora sadovnjak na stiku stavbnih in 
nestavbnih zemljišč na novo zasaditi, tako da se oblikuje postopen prehod v odprto krajino. 
 
(2) Funkcionalna enota F2 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
EUP SG-28 (BT – POVRŠINE ZA TURIZEM) 
a) dopustni objekti so: 

 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 

 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 

 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 

 12203 Druge poslovne stavbe: samo konferenčne in kongresne stavbe, 
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 12302 Sejemske dvorane, razstavišča, 

 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske 
dirke, 

 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: razen zabaviščnih 
parkov, tudi vodnih in podobnih objektov na prostem ter igrišč za golf, 

 12420 Garažne stavbe za potrebe osnovne namembnosti območja. 
 
(3) Funkcionalna enota F3 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
EUP SG – 30 OPPN-2 ( ZS – POVRŠINE ZA ODDIH) 

 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, 

 4122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: razen zabaviščnih 
parkov, tudi vodnih in podobnih objektov na prostem ter igrišč za golf, 

 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo sanitarni prostori, tribune 
za gledalce, počivališča, naprave za rekreacijo v naravi, piknik prostori, klopi, mize, lesena 
zavetišča do velikosti 100 m2, razgledišča, koši za odpadke, informativne table, kažipoti in 
podobna mikrourbana oprema. 

 
Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 
a) pogojno dopustni objekti so: 

 12740 spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe 
rekvizitov, orodja in strojev, sanitarije, klubski prostori in podobno). 

b) objekti iz točke a) so dopustni, če izpolnjujejo osnovno namembnost območja. Velikost objekta 
za posamezno dejavnost je določena v PPIP za posamezno EUP.   

 
Na celotnem območju OPPN so dopustni tudi naslednji objekti: 

 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) 
komunikacijska mreža.  

 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti (skladno s smernicami 
TNP), 

 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, ograje, oporni zid, 
škarpa, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov), 

 22223 vodni stolp, vodnjaki in hidranti (samo: vodohrani in hidranti). 
 

9. člen 
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve) 

(1) Na območju OPPN so predvidene tri vrste prostorskih ureditev in gradenj: 

 izboljšanje prometne in urbanistične zasnove območja 

 prenova programske zasnove dela območja in razvoj rekreacijsko-turističnega območja, vse kot 
del vstopa v sotesko Vintgar, 

 izboljšati kakovost obvodnega prostora vodotoka Radovna z razbremenitvijo območja. 
(2) Pri urejanju vseh površin je treba preprečiti poseganje v naravno vrednoto Radovna. Nove 

prostorske ureditve se načrtujejo izven pasu 20,00 m obrečnega prostora, razen v primeru 
mostu in brvi ter gradenj v EUP SG-28, kakor določajo podrobni PIP v nadaljevanju. Gradbena 
dela v 20,00 m pasu ob Radovni ni dopustno izvajati v času drstitve kaplja, to je od februarja 
do maja. Strugo se ohranja v obstoječem stanju. 

(3) Upoštevati je treba varstvene režime enot kulturne dediščine in ohranjanja narave v območju 
in na robu območja. 

(4) Na območju OPPN so definirane in je treba upoštevati naslednje namenske rabe prostora: 
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BT: Na mestu odstranjene vile na površinah za turizem je dopustna gradnja novega hotelskega 
objekta na mestu poprej odstranjenega v enakem ali manjšem tlorisnem gabaritu. Dopustna je 
tudi odstranitev objekta Vezenin ter gradnja novega objekta. Da se zagotovi ustrezen odmik od 
Radovne (10,00 m) ter kakovostno urbanistično in arhitekturno zasnovo območja, je dopusten 
zamik novega objekta od lokacije odstranjenega. Pogoji za gradnjo novih objektov na površinah za 
turizem: 
FZ = 40 %, 
DOBP = 30 % (od tega najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih 
površin, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine, 
tlorisni in višinski gabariti: etažnost P + 1 + M, višina objektov ne sme presegati višine obstoječih 
objektov, klet je dopustna, večina parkirnih mest se zagotovi v okolici objektov. Zelene in urbane 
površine ob cesti v Vintgar se uredijo kot javne površine. 
 
SSe: Dozidava k obstoječemu stanovanjskemu objektu je dopustna proti vzhodu, v tlorisni velikosti 
največ 50 % obstoječega objekta. Objekt mora imeti zagotovljen samostojni dostop z glavne ceste 
v Vintgar. 
 
ZS: načrtuje parkirišče za dnevne obiskovalce Vintgarja, kamp s šotorišči in prostori za avtodome 
ter rekreacijsko območje z otroškim in športnimi igrišči.  
Delež površin za posamezno dejavnost obsega: 

 parkirišče za dnevne obiskovalce v južnem delu območja največ 20 %, 

 prostori za avtodome v osrednjem delu območja najmanj10 %, 

 šotorišča v osrednjem delu območja najmanj 20 %, 

 rekreacijske površine z otroškim in športnimi igrišči na severnem delu območja ter vstopni in 
sanitarni objekt 40 – 50 % območja. 

 
Območje je treba zasnovati parkovno, s sprehajalnimi potmi in zasaditvami. Pri tem se upoštevajo 
zahteve športnih površin in krajinske značilnosti območja (konfiguracija terena, površinski pokrov, 
potek in izoblikovanost gozdnega roba, posamezne vegetacijske prvine, mejice). 
Dopustni so spremljajoči objekti s potrebno gospodarsko javno infrastrukturo: objekt s pisarno, 
vstopno točko in manjšo okrepčevalnico ter centralni sanitarni objekt s centralno odprto kuhinjo. 
Skupna površina prostorov za naštete dejavnosti je največ 230,00 m2. Objekti so pritlični in se 
umestijo v južni polovici območja. Dopustna je postavitev mikrourbane opreme ter ureditev poti 
(peš in kolesarske) in do treh opremljenih kurišč. Kurjenje na parcelah ob šotorih in avtodomih ni 
dopustno. 
Parkirišče mora biti členjeno in ozelenjeno z visokodebelnimi drevesi (1 drevo na 4 PM). 5 % 
površine parkirišča se nameni parkirnim mestom za kolesa. V območju šotorišč osebni motorni 
promet ni dopusten. 
Prometne površine morajo biti utrjene peščene ali iz drugih materialov in tlakov, ki prepuščajo vsaj 
50 % vode. Prostori za avtodome, poti in druge urbane površine morajo biti peščeni. Spodnji ustroj 
pod voznimi površinami mora biti izveden tako, da omogoča odvajanje padavinskih vod skozi 
lovilce olj ter je nepropusten za naftne derivate in druge za okolje škodljive snovi. 
 
Celotno rekreacijsko-turistično območje mora biti krajinsko oblikovano in členjeno. V čim večji 
meri se ohranja obstoječ raščen teren in obstoječa visokodebelna vegetacija ter naravni strukturni 
elementi (mejice, posamično drevje), nova zasaditev pa mora biti iz lokalno značilnih vrst. Med 
cesto v Vintgar in območjem kampa se uredi zeleni pas. Posegi v gozdni rob niso dopustni.  
Od rekreacijsko-turističnega območja se do Radovne uredi peščena pot ter nato brv čez reko s 
povezavo do vhodnega dela v Vintgar. Brv je namenjena pešcem. Posegi v strugo vodotoka niso 
dopustni. 
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PO: a) dopustni objekti so: 

 – odprta parkirišča, 

 – parkirne površine za avtobuse. 
b) Na avtobusnih in železniških postajah ter bencinskih servisih so dopustne spremljajoče 
storitvene dejavnosti, trgovina in gostinstvo, če dopolnjujejo osnovno namembnost območja. 
c) Pri oblikovanju upoštevati je treba urbanistične, arhitekturne in krajinske značilnosti stičnih 
območij. Posamezni sistemi, omrežja in tipologija objektov morajo biti poenoteni. 
 
K1, K2: 1. (razen nadzemnih okoljskih, elektroenergetskih in elektronskih komunikacijskih objektov 
in naprav), 3. (samo vzdrževanje in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti), 5. (samo ob 
rekonstrukciji lokalne ceste in javne poti), 7. (samo: pločnik, kolesarska steza in kolesarska pot ob 
rekonstrukciji lokalne ceste in javne poti ter ureditev obstoječih dostopnih cest oziroma poti do 
objektov), 8. (samo kot ureditev v sklopu vzdrževanja zakonito zgrajenega objekta), 10., 11. (samo 
ob rekonstrukciji lokalne ceste in javne poti), 15. (samo vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave) 
in 16. (samo kot počivališče v sklopu rekonstrukcije obstoječe rekreacijske poti) točka prvega 
odstavka. 
 
Gg: 1. (razen nadzemnih okoljskih, elektroenergetskih in elektronskih komunikacijskih objektov in 
naprav), 3. (vzdrževanje in rekonstrukcija), 6. (v skladu s predpisi o narodnem parku), 7., 8., 9. 
(samo biotop), 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. (kot počivališča v sklopu rekreacijskih poti) točka 
prvega odstavka 
a) Dopustni objekti so:  

 objekti in druga dela, ki povečujejo požarno varnost gozdov, 

 sanacija nelegalnih kopov (brez izkoriščanja mineralnih surovin) in divjih odlagališč odpadkov s 
kontroliranim odlaganjem inertnih odpadkov na podlagi projekta in soglasij pristojnih služb, 

 gozdarska investicijsko-vzdrževalna dela skladno s predpisi o gozdovih, 

 posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogojitvenimi načrti, 

 objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade, jezovi ipd.), vodnogospodarske ureditve 
obstoječih strug, potokov in hudournikov po usmeritvah pristojne vodne uprave ter druge 
ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda in objekti za potrebe varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

 gradnja objektov za črpanje, filtriranje in zajem vode ne glede na zahtevnost objekta ob 
upoštevanju zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje. 

b) Vse nelegalne kope je treba v čim krajšem času sanirati (brez izkoriščanja mineralnih surovin). 
Možna je sanacija s sukcesijo oziroma z vzpostavitvijo prvotne primarne rabe. V vseh nelegalnih 
kopih je treba do končne sanacije s fizičnimi ovirami (zapore) preprečiti odvažanje mineralne 
surovine. 
c) Vsi zgoraj navedeni objekti in posegi se na območju narodnega parka izvajajo tudi v skladu s 
predpisi o narodnem parku. 
d) Krčitve gozdov za ureditev vzletišč jadralnega padalstva oziroma zmajarstva niso dopustne. 
 
Gv: gradnja ni dovoljena, razen nadzemnih okoljskih, elektroenergetskih in elektronskih 
komunikacijskih objektov in naprav, v sklopu navezave z obstoječo infrastrukturno ureditvijo, 
dovoljena je ureditev pešpoti, ureditev počivališč s klopmi in koši v sklopu pešpoti in planinskih 
poti in posegi za ohranitev biotopov: 
a) Dopustni objekti in posegi: 

 prostorski posegi v varovalne gozdove so dopustni izjemoma ter na podlagi presoje vplivov na 
okolje in izdelanega krajinsko ureditvenega načrta. Za posege je treba pridobiti soglasje organa 
pristojnega za gozdove; 
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 posegi, ki bi zahtevali preoblikovanje reliefa in spremembo talnega profila niso dopustni; 

 sečnja drevja in grmovja je dopustna izjemoma na površini do 5 arov, če se s tem krepi 
varovalna vloga gozda in je poseg izveden na podlagi gozdnogojitvenega načrta; 

 posekani les praviloma ostane v gozdu; 

 posegi v planinska travišča ter ostanke drevesne in grmovne vegetacije niso dopustni, razen ob 
obnovi in gradnji steza, katere vzdolžni naklon je dopusten do 25 % in širina do 0,60 m. 

Vsi zgoraj navedeni objekti in posegi se na območju narodnega parka izvajajo tudi v skladu s 
predpisi o narodnem parku. 
 
VC: dovoljeno graditi samo komunalne vode, nujne za urejanje območja in komunalne vode, ki 
prečkajo območje, posegi za ohranjanje biotopov. 
a) Dopustni objekti in posegi so: 

 objekti, potrebni za rabo voda ter zagotovitev varnosti plovbe, 

 objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem, 

 ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, 

 ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 

 objekti gospodarske javne infrastrukture, 

 objekti grajenega javnega dobra, 

 objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju 
nalog policije. 

b) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, kadar se omogoča 
dostop ali prehod prek vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture (most, prepust na 
javnih cestah in poteh). 
(5) Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote F1, F2 in F3: 
- V prostorski enoti F1 je predvidena ureditev parkirišča za osebna vozila s kapaciteto do 
dvainsedemdeset (70) vozil in avtobuse s kapaciteto do dvanajst (9) vozil. Poleg parkirišča je na 
območju F1 predvidena ureditev vstopa v sotesko Vintgar z naslednjimi spremljajočimi objekti za 
potrebe delovanja: vstopni objekt namenjen prodaji kart z informacijskim prostorom za 
obiskovalce, sanitarijami, manjšim gostinskim lokalom in pisarno za upravitelje, gospodarski objekt 
za vzdrževanje soteske in obstoječi objekt s sanitarijami ob vhodu v Vintgar. 
Na območju vstopnega objekta na koncu parkirišča je predvidena peš brv preko vodotoka Radovna 
ter peš pot, ki povezuje prostorski enoti F1 in F3. 
Za umeščanje novih objektov so določene dve gradbeni meji, ki določajo prostor za postavitev in 
razvoj objektov za potrebe vstopa v sotesko Vintgar in sicer GM-1 za umestitev vstopnega objekta, 
GM-2 za umestitev gospodarskega objekta za vzdrževanje in rekonstrukcijo obstoječega objekta 
ob vstopu s sanitarijami. Pri umeščanju objektov je potrebno posebej skrbno načrtovati odnose 
med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom. Predvidena je 
odstranitev obstoječe stare lope za vzdrževanje soteske. 
Ureditve na območju vstopa v Vintgar naj se čim bolj prilagajajo dejanskemu stanju na terenu, v 
čim večji meri naj se ohranja obstoječa vitalna drevesa ter gozdnati značaj zahodnega dela 
območja.  
Ureditev parkirišča na južnem delu območja F1 naj bo načrtovana in izvedena tako, da se v največji 
možni meri ohranja obstoječa visokorasla drevesa. Parkirni prostori in dostopna pot naj bodo 
urejeni na peščeni ali asfaltirani površini. Med parkirnimi prostori za osebna vozila se predvidi 
zasaditev avtohtonih drevesnih vrst. 
Ureditev brežine Radovne med vodotokom in parkiriščem, vključuje ureditev peš sprehajalne poti 
namenjene obiskovalcem.  
Brv je treba izvesti iz lesa ali kombinacije lesa in jekla. Širina brvi je največ 1,5 metra. Umestitev 
brvi v prostor ne sme posegati v priobalni pas vodotoka. 
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Vstopni objekt v sotesko Vintgar je treba prilagoditi naravnemu poteku terena in gozdnemu robu. 
Do območja parkirišča je predviden en dostop iz javne ceste in rekonstrukcija mostu, ki poteka ob 
južnem robu območja OPPN. 

 
- v prostorski enoti F2 se trenutno nahaja obstoječi zapuščeni industrijski objekt, ki je namenjen 
rušenju. 
Predvidena je gradnja objekta namenjenega turizmu in izobraževanju in ureditev parkirišča za 
osebna vozila s kapaciteto do trinajst (13 PM) vozil.  
Ureditev parkirišča naj bo sonaravna z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst na obodu parkirišča.  
Parkirni prostori in dostopna pot naj bodo urejeni na travnati ali peščeni površini. Po potrebi se 
lahko predvidi tlakovanje s travnimi rešetkami. V največji meri naj se ohrani obstoječa visokorasla 
drevesa.  
Poleg parkirišča se na območju nahaja obstoječi stanovanjski objekt z dvema pomožnima 
objektoma do katerega mora biti omogočen dostop tudi po ureditvi parkirišča. Objekt je dovoljeno 
rekonstruirati. 
Do parkirišča je predviden en dostop iz javne ceste, ki poteka ob južnem robu območja OPPN. 
 
- v prostorski enoti F3 je predvidena ureditev kampa kapacitete do petdeset (50) kampirnih 
prostorov in dvanajst (12) parcel za potrebe kampirnih vozil z naslednjimi spremljajočimi objekti 
za potrebe kampa: objekt recepcije, sanitarni objekt s kuhinjo in gostinski objekt s kletjo dostopno 
iz terena za shranjevanje opreme za vzdrževanje kampa. Predvidena ureditev parkirišča za 
petinsedemdeset (75) osebnih vozil. 
Za umeščanje novih objektov so določene tri gradbene meje, ki določajo prostor za postavitev in 
razvoj objektov za potrebe kampa in sicer GM-3 za umestitev gostinskega objekta s kletjo za 
skladišče, GM-4 za umestitev recepcije in GM-5 za umestitev sanitarnega objekta s kuhinjo. Pri 
umeščanju objektov je treba posebej skrbno načrtovati odnose med posameznimi stavbami ter 
odnos med stavbami in odprtim prostorom. 
Ureditve na območju kampa naj se čim bolj prilagajajo dejanskemu stanju na terenu, v čim večji 
meri naj se ohranja obstoječa vitalna drevesa ter gozdnati značaj južnega dela območja.  
Znotraj območja kampa je poleg kampirnih prostorov dopustna tudi umestitev do največ deset 
(10) fiksnih prenočitvenih enot (npr. lesenih bungalovov oz glamping hišk). Fiksne prenočitvene 
enote naj se predvidi na vzhodnem delu območja kampa. Predvidi se parkirno mesto za praznjenje 
fekalnih tankov kampirnih vozil. 
Ureditev parkirišča je treba načrtovati in izvesti sonaravno. Parkirni prostori in dostopna pot naj 
bodo urejeni na travnati ali peščeni površini. Po potrebi se lahko predvidi tlakovanje s travnimi 
rešetkami. V največji meri naj se ohrani obstoječa visokorasla drevesa. 
Do območja kampa in parkirišča je predviden en dostop iz javne ceste, ki poteka ob južnem robu 
območja OPPN, ki mora hkrati zagotavljati tudi dostop do stanovanjske hiše na vzhodnem robu 
izven območja OPPN. 
Ohrani se možnost obstoječega prehoda za kmetijske namene in navezavo na obstoječi kolovoz na 
severnem delu kampa se nahaja gozdna pot do katere mora biti omogočen dostop tudi po ureditvi 
kampa. 
Obstoječi čebelnjak je treba zaščiti, obnoviti in v celoti ohrani. 
 

10. člen 
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov) 

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno usklajeni z ostalimi objekti na območju 
OPPN. Gradi se skladno z značilnostmi kulturne dediščine v narodnem parku ter na način, ki 
upošteva stavbno tipologijo območja ter značilnosti lokalnega stavbarstva. 
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(2) V prostorskih enotah F1, F2 in F3 je dopustno postaviti ali urediti naslednje enostavne in 
nezahtevne objekte: 

 pomožni objekt v javni rabi,  

 podporni zid,  

 otroško igrišče na prostem, 

 varovalne ograje ob cesti in na mostovih,  

 objekti za lastne potrebe in pomožni kmetijsko-gozdarski objekti kot samostojni objekti imajo 
podolgovat tloris z dvokapno streho. Enokapne in ravne strehe niso dopustne. Objekti za lastne 
potrebe in pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki so prizidki, so izvedeni tako, da se streha 
osnovnega objekta podaljša preko nezahtevnega oziroma enostavnega objekta v istem 
naklonu. 

 lokacijo postavitve pomožnega kmetijsko-gozdarskega objekta potrdi pristojni oddelek 
občinske uprave Občine Gorje za urejanje prostora, 

 objekte za oglaševanje za lastne potrebe (napisi, izveski, označevalni stebri, stolpi, zastave in 
podobno). 

(3) V prostorski enoti F3 je dopustno postavljati tudi objekte za začasno bivanje – glamping hiške  
izdelane iz masivnega lesa. Objekt ne sme imeti priključkov na gospodarsko infrastrukturo, 
razen priključka na električno omrežje. 

(4) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih komunalnih objektov v skladu z 
določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo. 

 
11. člen 

(pogoji za oblikovanje objektov) 
(1) Pogoji za oblikovanje objektov v prostorskih enotah F1, F2 in F3 so: 

 stavbe znotraj prostorskih enot F1, F2 in F3 morajo biti oblikovane skladno, z upoštevanjem 
principov kakovostne alpske arhitekture sodobnega časa, trajnostne principe gradnje, 
racionalno uporabo lokalnih virov, predvsem najsodobnejših načinov inovativne lesene 
gradnje, 

 oblikovanje objektov in postavitev v prostor naj, kot bistven identifikacijski potencial upošteva 
dediščino,  

 združevanje objektov po funkciji ni zaželena saj morajo objekti med seboj tvoriti kvalitetne 
zunanje prostore in omogočati ter poudarjati kvalitetne poglede na okolico, 

 novi objekti so pritlični in v posameznih primerih, glede na konfiguracijo terena podkleteni, 

 mansarda je lahko izkoriščena, kot skupni volumen s pritličjem, dopušča se umestitev galerije, 

 kolenčni zid ne sme presegati 1,00 m, 

 strehe so dvokapne, lahko krite z lesom, betonskim ali cementnim zareznikom ali sivo 
pločevino, 

 fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov in morajo biti usklajene v 
barvah in materialih, lesene ali kombinacija lesa in drugega materiala, 

 ograje balkonov in teras morajo biti oblikovane enotno oziroma oblikovno usklajene, 

 tehnične naprave morajo biti oblikovno zastrte. 
 

12. člen 
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 

(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin: 

 delež odprtih bivalnih površin (DOBP) pri nestanovanjskih objektih vključuje najmanj 50 % 
zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih površin, ki ne služijo kot 
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prometne površine ali komunalne funkcionalne površine. Tlakovanih površin je lahko izjemoma 
tudi več, če gre za ureditev trga in večnamenske ploščadi, vendar največ do 70 %.  

 treba upoštevati obstoječo konfiguracijo terena in se ji prilagajati. Višina zemljišča na parcelni 
meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Dostopne poti in manipulativne površine je 
treba izoblikovati po terenu, načrtovane večje posege pa na koncu sanirati in ozeleniti. Izvedbe 
platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen če so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer 
dostopna cesta, parkiranje).  

 pešpoti, ploščadi in klančine morajo biti utrjene in opremljene z osnovno urbano opremo ter 
primerno osvetljene. Vse ureditve na ravninskem delu OPPN in sprehajalnih poteh morajo 
omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi,  

 intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih 
vozil z osno obremenitvijo do 10 ton. 

(2) Pri urejanju okolice objektov je treba ohranjati merilo, značilne poglede in krajinske značilnosti 
v odprtem prostoru.   

(3) Pri urejanju okolice objektov je treba upoštevati obstoječo konfiguracijo terena in se ji 
prilagajati. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. 
Dostopne poti in manipulativne površine je treba izoblikovati po terenu, načrtovane večje 
posege pa na koncu sanirati in ozeleniti. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen 
če so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dostopna cesta, parkiranje). 

(4) Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Višinske 
razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 1,50 m. Dopustna je 
izvedba dveh višin v minimalnem zamiku 1,20 m. Podporni zid ali škarpa sta lahko tudi višja od 
1,50 m, kadar obstaja nevarnost rušenja terena ali kadar gre za ukrep varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 1,50 m, mora 
biti njegovo oblikovanje obvezno predmet strokovne prostorske preveritve, s katero se 
predpiše arhitekturno oblikovanje in ozelenitev skladno z oblikovanjem obcestnega prostora 
oziroma okoliških ureditev in pozidave. 

(5) Podporne zidove se obdela z naravnimi lokalno značilnimi materiali (kamen) ali obdelan 
(štokan) vidni beton in se jih ozeleni. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena 
terasiranje kmetijskih zemljišč s podpornimi zidovi ali škarpami ni dopustno. 

(6) Tlakovane površine je treba v čim večji meri tlakovati z vodoprepustnimi materiali. Pri 
tlakovanju javnih površin niso dopustni barvno agresivni in drseči materiali. 

(7) Najmanjša velikost javnega otroškega igrišča je praviloma 200,00 m2 (vendar ne manj kot 60,00 
m2). Najmanjša velikost javnega igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je praviloma 
1.000,00 m2. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic. 

(8) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo 
objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, 
odstraniti začasne objekte, naprave in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. Obvezni 
sta sanacija terena in ozelenitev.  Predvidene so intenzivne ozelenitve z visokodebelnim sadnim 
in drugim drevjem. 

(9) Na stikih stavbnih in ne stavbnih zemljišč je treba z zasaditvijo nizke in visoke vegetacije 
oblikovati postopne prehode v odprto krajino. 

(10)  Izbor rastlin za zasaditve na površinah na ekološko pomembnih območjih in v območjih 
naravnih vrednot so za okrasne zasaditve dopustne le lokalno značilne rastlinske vrste. Lokalno 
značilne rastlinske vrste se uporabljajo tudi za zasaditev živic in živih mej. Uporaba tujerodnih 
rastlinskih vrst je dopustna le v izjemnih primerih, in sicer na parkovnih površinah in v okviru 
zelenic ob javnih objektih posebnega pomena. Na javnih površinah ni dopustna uporaba 
strupenih in poudarjeno alergenih rastlin. Uporaba invazivnih tujerodnih vrst rastlin (npr. 
octovec, topinambur ipd.) ni dopustna. 

(11) Pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječih dreves so: 
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 gradbišča ni dopustno organizirati na vplivnem območju obstoječih dreves. V kolikor to zaradi 
tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, je treba z načrtom zavarovanja predvideti ustrezne 
varnostne ukrepe; 

 v primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotavlja ustrezno kakovost in količino tal, 
dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna netlakovana odprtina 
za prehajanje zraka in vode je 3,00 m2 na drevo. Ta površina ne sme biti povozna; zasipanje 
dreves ni dopustno. 

(12) Pogoji za postavitev ograj: 

 pri ograjevanju parcel v naselju se upošteva tip, material in višino ograj, ki je za naselje značilna. 
Praviloma se uporabljajo žive meje, žične ali lesene ograje. Betonske in druge masivne ograje 
niso dopustne. 

 v križiščih ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. 

 višina ograje in žive meje ob javnih površinah (javna cesta, ulica, trg, tržnica, parkirišče) ne sme 
presegati 0,80 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje. 

 v EUP s podrobno namensko rabo CU, BT, ZS in ZP višina ograj ne sme presegati 1,20 m. 

 višina ograj ob otroških igriščih je skladna z veljavnimi normativi.  
(13) Pogoji za gradnjo pomožnih infrastrukturnih objektov-brv in most preko vodotoka Radovna 

za zagotavljanje krožne poti za pešce in razbremenitev dostopa do vstopa v sotesko Vintgar: 

 oblikovanje objektov (barve, oblika) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in 
krajinski tipologiji, kakovostni okoliški arhitekturi ter naravnim danostim prostora. 

(14) Upravljavec narodnega parka v sodelovanju s pristojnim upravljavcem posameznega 
omrežja gospodarske javne infrastrukture pripravi koncept enotnega oblikovanja oziroma 
usmeritve za oblikovanje naslednjih vrst objektov: 

 urbana oprema in objekti javne razsvetljave v naseljih, 

 turistična in druga obvestilna signalizacija, 

 mikrourbana oprema na parkiriščih izven naselij (klopi, smetnjaki, sanitarije in voda).    

 pri umestitvi, številu in velikosti turistične in druge obvestilne signalizacije je treba upoštevati 
merilo in značilnosti prostora (tudi značilne poglede). 

(15) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna 
situacija«. 

 
13. člen 

(tlorisni gabariti) 
(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom so: 

1. prostorska enota F1 

 tip A1: največ 8,15 m x 7,25 m (nadstrešek 1,40 m) + sanitarije s teraso 8,00 m x 5,20 m 

 tip A2: največ 14,00 m x 8,00 m (nadstrešek 1,20 m) 

 tip A3: največ 21,00 m x 6,00 m + nadstrešek največ 1,60 m 

 tip A4: največ 2,50 m x 2,00 m + nadstrešek največ 1,20 m 
 

2. prostorska enota F2 

 tip B1: največ 22,00 m x 9,50 m + nadstrešek največ 2,80 m 
 

3. prostorska enota F3 

 tip C1: največ 13,00 m x 5,50 m + nadstrešek največ 1,20 m 

 tip C2: največ 22,00 m x 9,50 m + nadstrešek največ 1,20 m 

 tip C3: največ 22,00 m x 7,50 m + nadstrešek največ 1,20 m 

 na SV strani so predvidene glamping hiške do največ 18 m2 
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(2)  Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna 
situacija«. 
 

14. člen 
(višinski gabariti in etažnost) 

(1) Dopustna je gradnja kletne etaže v prostorski enoti F3, območja OPPN, kjer in v obsegu, kot to 
dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita 
podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. 

(2) Etažnost stavb je največ: 
1. prostorska enota F1 

 tip A1:   K+P+M 

 tip A2:   P+M 

 tip A3:   P+M 

 tip A4:   P 
2. prostorska enota F2 

 tip B1:   K+P+M 
3. prostorska enota F3  

 stavba C1:  K+P+M 

 stavba C2:  P+M 

 stavba C3:  P+M 
(3)  Višina stavb (h) je največ: 

1.  prostorska enota F1: 

 stavba A1:  8,20 m 

 stavba A2:  5,50 m  

 stavba A3:  6,20 m 

 stavba A4:  3,50 m 
2. prostorska enota F2: 

 stavba B1:  10,50 m 
3. prostorska enota F3 

 stavba C1:  6,50 m 

 stavba C2:  6,50 m 

 stavba C3:  5,50 m 
(4)  Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena 

stavbe z dvokapno streho. Pri stavbah je nad koto h dopustna izvedba dimnikov, odduhov in 
elektronskih naprav. 

(5)  Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu št. 4.3 »Značilni prerezi in pogledi«. 
 

15. člen 
(višinske kote terena in pritličja) 

(1) Višinske kote pritličja stavb:  
1. prostorska enota F1 

 stavba A1: kota pritličja: 573,51 m. n. v. 

 stavba A2: kota pritličja: 575,74 m. n. v. 

 stavba A3: kota pritličja: 571,55 m. n. v. 

 stavba A3: kota pritličja: 571,50 m. n. v. 
2. prostorska enota F2  

 stavba B1:  kota pritličja: 574,00 m. n. v. 
3. prostorska enota F3  

 stavba C1:  kota pritličja: 596,63 m. n. v. 
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 stavba C2:  kota pritličja: 596,63 m. n. v. 

 stavba C3: kota pritličja: 596,63 m. n. v. 
(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopnih poti in uvozom na parkirna 

mesta oziroma na most, kotam raščenega terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve 
na sosednjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi 
prilagajati kotam pritličja.  

(3)  Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih načrtih št. 4.3. »Značilni prerezi in 
pogledi« in št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, 
potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«. 

 
16. člen 

(zmogljivost območja) 
(1) Zmogljivost prostorske enote F1: 

 površina prostorske enote F1 15.595 m2 

 nad terenom    290 m2 
(2) Zmogljivost prostorske enote F2: 

 površina prostorske enote F2 3.830 m2 

 nad terenom    210 m2 
(3) Zmogljivost prostorske enote F3: 

 površina prostorske enote F1 12.325 m2 

 nad terenom    485 m2 

 pod terenom    72 m2 
(4) Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1. standarda SIST 

ISO 9836. 
 
V. NAČRT PARCELACIJE 
 

17. člen 
(načrt gradbenih parcel) 

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji: 
1. prostorska enota F1: št. parc. 370, 372/1, 343/1, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 349/2, 

349/4, 349/5, vse k.o.: 2184 Podhom. 
2. prostorska enota F2: št. parc. 315/4, 317/1, 317/2, 317/7, 317/8, 317/11, 317/12, 317/13, 

317/14, 317/15, 318/2, 318/3, 318/5, 318/6, 372/1, 372/2, vse k.o.: 2184 Podhom. 
3. prostorska enota F3: št. parc. 315/1, 315/7, vse k.o.: 2184 Podhom. 

(2) Na območju OPPN nova parcelacija ni predvidena in se jo lahko določi po potrebi, po izvedbi 
predvidenih ureditev, predvsem za točno določitev parcel namenjenih gradnji. Zemljišča so 
geodetsko urejena in zagotavljajo navezavo vseh zemljišč na cestno omrežje. 

(3) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji objekta, je dopustna 
pod pogojem, da se pri oblikovanju novih parcel upoštevajo določila tega odloka in da imajo 
vse parcele zagotovljen dostop do javne ceste. 

(4) Za potrebno izvedbo prometne, komunalne in energetske infrastrukture celotnega območja se 
zagotavlja navezava na obstoječo infrastrukturo. 

(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je delitev parcel možna za potrebe gradnje 
javne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega 
objekta in javnega dobra.  

(6) Parcela, namenjena gradnji in na kateri stoji objekt, je lahko predmet parcelacije samo v 
primerih, če s parcelacijo povzročena sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila 
kršitve s tem odlokom predpisanih PIP, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji 



 

83 

objekta, FZ, DOBP, odmiki od parcelnih mej, regulacijske linije, normativi za parkirne površine 
ipd).  

(7) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu št. 3.2. »Načrt obodne 
parcelacije in parcelacije zemljišč«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka. 

 
18. člen 

(javne površine) 
(1) Površine, namenjene površinam v javni rabi, obsegajo parcele, namenjene gradnji, z oznakami 

P1, P2, P3, P4 in P5. 
(2) Površine, namenjene površinam v javni rabi, merijo 19.718 m2 -> 32,8% 
 
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 

 
19. člen 

(etapnost gradnje) 
(1) V območju OPPN se lahko gradnja izvaja etapno po funkcionalnih enotah. Objekti znotraj 

funkcionalnih enot morajo biti skupno načrtovani, dopustna je fazna gradnja posameznih 
objektov, če grajeni del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. Navedena 
etapnost je možna le pod pogojem, da je sočasno z izgradnjo posameznih objektov oziroma 
delov objektov in vseh elementov zunanje ureditve zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje 
objektov potrebne komunalne in prometne infrastrukture. 

(2) Pred ali sočasno z gradnjo stavb v območju prostorskih enot F1, F2 in F3 mora biti izvedene 
dostopne ceste in poti s pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo. 

(3) Posamezne etape se lahko izvajajo v več pod etapah v okviru posameznih parcel, namenjenih 
gradnji. Znotraj posamezne parcele, namenjene gradnji, je dopustno pridobiti uporabno 
dovoljenje za posamezne stavbe s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo ter ustreznim številom parkirnih mest. 

 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 
20. člen 

(celostno ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Na obravnavanem območju, se nahaja naslednja enota kulturne dediščine: Julijske Alpe – 

Triglavski narodni park, EŠD 7593 in meji na enoto stavbne dediščine Podhom – Vila Podhom 
56, EŠD 13310.  

(2) Ureditve v območju Triglavskega narodnega parka naj bodo podrejene naravnim danostim, 
prostorski kontekst, pojavnost in vedute.. Upošteva naj se mnenje Javnega Zavoda Triglavski 
narodni park št. 3501-1/2017-6 z dne 16.01.2017. 

(3) Usmeritve za arhitekturno oblikovanje objektov naj povzema značilnosti arhitekturnega 
oblikovanja na gravitacijskem območju: podolgovati tlorisi, dvokapne strehe s strmim naklonom 
(minimalno 40 stopinj naklona), strehe po celotnem območju naj imajo enak material – 
nebarvan les ali drugo kritino svetlo sive barve, material za objekte naj bo kamen, les, omet. 

(4) V območju OPPN je potrebno vse objekte za posamezno prostorsko enoto F1, F2 in F3, 
načrtovati hkrati. 

(5) V okviru načrtov arhitekture za posamezne objekte je potrebno izdelati tudi izvedbene načrte 
krajinske arhitekture. 

(6) Na območju TNP na K1 in K2 niso dovoljeni posegi v konfiguracijo terena.  
(7) Na območju OPPN sta FZ in FI določena z grafiko lokacije in velikosti objektov so podane. (11) 

Vrednosti iz prejšnjega odstavka se izjemoma lahko prekoračijo, če pomenijo večjo kakovost 
prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih površinah. 
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(8) Objekti naj sledijo značilnim velikostim istovrstnih objektov, kar je utemeljeno z analizo 
prostora, v posamezni EUP.  

(9) Oglaševanje v območju OPPN naj bo omejeno na usmerjevalne in označevalne table. Le te naj 
bodo načrtovane po celostni podobi za usmerjanje in označevanje v skladu s podobo, ki velja za 
Triglavski narodni park. 

(10) Za vsak poseg v prostorsko enoti F1, ki v celoti leži v enoti EŠD 7593 Julijske Alpe – Triglavski 
narodni park ter za posege v EUP SG-30 v prostorski enoti F3 in posege v prostorski enoti F2 v 
EUP SG 28 je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Enako 
velja za vzdrževalna dela. 

 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 

 
21. člen 

(ohranjanje narave) 
(1) Območje OPPN je na območju naslednji naravovarstvenih statusov: 

 zavarovano območje Triglavski narodni park, III. območje varstva (Zakon o Triglavskem 
narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14), 

 posebno varstveno območje (Natura 2000) ident.št.SI3000133 Radovna most v Sr. Radovni – 
jez HE Vintgar in ident. št. SI5000019 Julijci (Uredba o posebnih varstvenih območjih Natura 
2000 – URL RS št. 49/04, 110/04 in 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – OdlUS, 3/14 in 
21/16), območje urejanja je življenjski prostor kvalificirane vrste kapelj (Cottus gobio), 

 naravna vrednota ident. št. 248 V Radovna – dolina (hidrološka in geomorfološka zvrst, državni 
pomen) in v območju vpliva na naravno vrednoto ident. št. 345 Vintgar (hidrološka in 
geomorfološka zvrst, državni pomen) (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni 
list RS, št. 11/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),  

 ekološko pomembno območje ident. št. 21100 Julijske Alpe (Uredba o ekološko pomembnih 
območjih, Uradni list RS št. 48/04, 33/13 in 99/13). 

(2) Na območju OPPN so evidentirane tudi naslednje zavarovane vrste: povodni kos (Cinclus 
cinclus), sivi muhar (Muscicapa striata), stržek (Troglodytes troglodytes), na širšem območju 
je prisoten rogač (Lucanus cervus) (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, 
Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 
in 64/16). 

(3) Na območju OPPN je treba zaradi ohranjanja ugodnega stanja navedenih vrst in ohranjanja 
lastnosti naravne vrednote na območju vpliva upoštevati naslednje varstvene usmeritve: 

Funkcionalna enota F1: 

 parkirišče naj se izvede v peščeni obliki in se ga naj ne asfaltira. Možne so zasaditve z 
avtohtonimi lokalno prisotnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Zasaditev naj se izvede v 
razgibanih naravnih oblikah. Dostopne poti do parkirišča naj se ne asfaltira, 

 pri ureditvi parkirišča naj se uporabljajo naravni materiali, 

 v celoti naj se ohranja ali celo obnovi obstoječo obrežno vegetacijo vodotoka (z izjemo točke 
prehoda brvi in mostu), 

 poseganje v strugo in brežine vodotoka ni dopustno (dovoljeno je temeljenje brvi in mostu na 
zgornjem delu obeh brežin na točki prehoda brvi). Spreminjanje količine vode v vodotoku 
oziroma pretoka vodotoka ni dopustno, 

 slabšanje kakovosti vode v vodotoku ni dopustno. Odpadne vode je treba priključiti na javno 
kanalizacijsko omrežje, 

 osvetljevanje objektov naj bo zmanjšano na minimum. Zunanjih površin okoli objekta naj se ne 
osvetljuje. Osvetljevanje zunanjosti samih objektov je treba uporabiti le popolnoma zasenčena 
svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico, ter imajo vgrajen sistem za samodejni 
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vklop/izklop; uporabi se sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV 
spektru. Objektov se ne osvetljuje po 21. uri. Parkirišča in poti naj se ne osvetljuje. 

 namembnost objektov naj se zasnuje tako, da ponudba ne bo povzročala večjih količin 
odpadkov (npr. plastenke, itd.). Območje naj se ustrezno uredi glede zbiranja odpadkov, 
zbirališča naj bodo umeščena stran od brežin vodotoka. 

Funkcionalna enota F2: 

 dodatno utrjevanje brežin iz vidika poplavne in erozijske varnosti naj se ne izvaja. Gradnja 
objektov naj se ustrezno (najmanj 10m) odmakne od brežin, 

 odvajanje odpadnih voda iz vseh objektov na vzhodni brežini vodotoka se uredi s priključitvijo 
na obstoječo kanalizacijo. 

Funkcionalna enota F3: 

 pri izvedbi kampa se sledi naravni oblikovanosti terena, naj se v celoti ohranja varovalni 
gozd in vso drugo obstoječo drevesno vegetacijo. Možne so dodatne zasaditve z 
avtohtonimi lokalno prisotnimi grmovnimi in drevesnimi vrstami, 

 zatravitev travniških površin po posegih naj se izvede sonaravno, z avtohtono prisotnimi 
rastlinskimi vrstami oziroma s travniškimi mešanicami ekstenzivne rabe iz okoliških 
travnikov, 

 povezovalne poti med kampom in brvjo ter brvi in mosta naj se ne osvetljuje, 

 območje kampa naj se osvetljuje minimalno. Uporabijo naj se le popolnoma zasenčena 
svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico, ter imajo vgrajen sistem za samodejni 
vklop/izklop; uporabi se sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV 
spektru. Objektov se ne osvetljuje po 21. uri,  

 območje kampa ter poti naj se uredi kot travnate in peščene površine, betoniranje naj se 
ne izvaja, 

 voda naj se ne razpeljuje do posameznih parcel in naj se predvidi le v centralnih objektih 
(sanitarije, centralna odprta kuhinja, gostinski lokal), 

 možno je urediti dve do tri opremljeni kurišči, kurjenje na parcelah naj se ne izvaja, 

 za ureditev športnih in otroških igrišč naj se predvidi igrala iz naravnih materialov, 

 gradnja brvi in mostu naj poteka izven obdobja drstenja kvalifikacijske ribje vrste, torej 
naj se izvede med 30. septembrom in 15. februarjem. 

(4) Varstvene smernice za vse prostorske enote v območju OPPN: 

 pri izvajanju zemeljskih del naj se preprečuje morebitno razširjanje invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst, tako da se zemljine ne dovaža od drugod oziroma se jo odvzema na 
mestih, kjer ni prisotnih invazivnih tujerodnih vrst. Pred prihodom mehanizacije na mesto 
posega se le-to ustrezno očisti, da se prepreči razširjanje semen invazivnih vrst z drugih 
območij, 

 material za urejanje peščenih površin in pešpoti naj se odvzame na mestih, kjer 
preverjeno ni tujerodnih invazivnih vrst, 

 po izvedbi projekta naj se za najmanj tri leta spremlja stanje invazivnih tujerodnih vrst 
(predvsem japonskega dresnika in drugih vrst, ki trenutno niso prisotne) na lokaciji 
posega; ob morebitnem pojavljanju se jih odstrani s strokovno ustreznimi metodami. 

 ne slabša se kakovosti in količine vode v vodotoku. V času posegov naj se zagotovijo vsi 
tehnični in drugi ukrepi za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja vodotoka in njegovega 
zaledja; prepreči naj se odtekanje odpadnih voda in organizmom škodljivih snovi (goriv 
gradbene mehanizacije, betonskih odplak, itn.) v vodotok in njegovo zaledje, 

 ne nadaljuje naj se dostopnih poti do vodotoka, ne ureja se kopališč ob vodotoku, 

 Morebitni odkopni zemeljski višek in odpadni gradbeni material, ki je nastal pri gradnji, 
ter ostale odpadke naj investitor oziroma izvajalec del odpelje na za to določena mesta, 
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izven območja naravne vrednote, ekološko pomembnega območja, zavarovanega 
območja in območja Natura 2000. 

      
22. člen 

(varstvo voda in podtalnice) 
(1) Na območju OPPN se za dejavnosti upošteva vse zahteve iz pridobljenih smernic: nepozidanost 

in javna dostopnost območij vodnih in obvodnih zemljišč, ne povzroča se poslabšanje stanje 
voda in vodnega režima, ohranja se retenzijske sposobnosti območja, zagotovljena poplavna 
varnost in ne poslabšuje se vodni režim in stanje voda ter morfološki izgled vodotoka Radovna. 

(2) Omilitveni ukrepi iz CPVO: 

 pri posegih in načrtovanju je potrebno dosledno upoštevati zakonske predpise in podane 
smernice; 

 pri posegih, ki mejijo na vodotoke ali so v njegovi neposredni bližini je potrebno zagotoviti: 

 preprečitev dodatnih posegov in odlaganja gradbenega materiala na brežine; 

 preprečiti onesnaževanje ali iztekanje nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije ali 
uporabljenih  

 materialov v vodotoke; 

 zagotoviti ukrepe za varovanje vodotokov. 
(3) Odvodnjavanje padavinske vode iz utrjenih (asfaltnih površin mora potekati preko lovilcev olj 

(skladni s specifikacijo EN 858-2), 
(4) Za ohranitev nivoja podtalnice je potrebno v največji meri zagotoviti ponikanje padavinske 

vode (čim večji delež naravnih ali zatravljenih površin), 
(5) Večjih posegov na erozijskih območjih ni predvidenih; 
(6) V okviru OPPN ni predvidenih posegov, ki bi poslabšala obstoječe stanje tal. 
(7) Vodotok Radovna razmejuje območje OPPN na jugo vzhodni in severo zahodni del. Po 

kategorizaciji urejanja vodotokov sodi v 2. red. Pri vseh posegih na vodno in priobalno zemljišče 
je treba upoštevati smernice ARSO in TNP, ki so sestavni del tega OPPN in pridobiti vodno 
soglasje. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 2. reda 5 metrov od meje vodnega 
zemljišča. 

(8) Dolina vodotoka Radovna na območju narodnega parka je znotraj vodovarstvenih pasov zajetij 
pitne vode občinskega pomena (vodno zajetje Ovčja jama). 

(9) Ohranjene vodotoke in njihov obvodni svet na območju narodnega parka je treba ohranjati 
tudi v prihodnje. 

(10) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča,  premostitve vodotoka Radovna, zemljišča 
varstvenih in ogroženih območij ter kmetijska, gozdna in stavba zemljišča je treba načrtovati in 
izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese 
(tudi poplavljanje in razlivanje na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. 

(11) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi 
lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in 
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen 
pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih 
organizmov ter preprečevali prost prehod ob vodnem dobru. 

(12) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih 
določa 37. Člen ZV-1:  

 gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih 
priključkov na javno dobro, 

 gradnja objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih, 
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 ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih 
voda, 

 ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 

 gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi 
na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekti za zajem ali izpust vod), 

 gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaževanjem, 

 gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in 
premoženja ter izvajanju nalog policije.  

(13) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z 
Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja. 

(14) Urediti je treba odvajanje padavinskih in zalednih voda. Padavinske, drenažne in čiste 
zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja, 
poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodah ali objektih vodne infrastrukture ter 
dodatnega obremenjevanja vodotoka Radovna s hranili ali onesnaževanjem. 

(15) Pri načrtovanju posegov in ureditev je treba upoštevati nihanja gladine reke Radovne in 
upoštevati meritve najvišjih kot. Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti terena, 
brežin vodotoka tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe. Kolikor je potrebno, je treba predvideti 
rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih površin, ki bodo na 
stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena. 

(16) Zavarovanja in stabilizacijo brežine vodotoka Radovna je treba predvideti z biotehničnimi 
sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo. Ureditve naj temeljijo na ohranjanju in 
spodbujanju sonaravnega koncepta ureditev, ki naj obsega tudi preureditve manj ustreznih 
ureditev in varovanj obale. 

(17) V največji možni meri je treba ohranjati naravno obvodno rast. 
(18) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano: odlagati in pretovarjati nevarne snovi v 

trdi, tekoči ali plinasti obliki; odlaganje ali pretovarjanje odkopanih  ali odpadnih materialov ali 
drugih podobnih snovi; odlaganje odpadkov. 

(19) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala napriobalna in 
vodna zemljišča, nabrežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje 
retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja 
na pogojno stabilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju posegov ni dovoljeno. 

(20) V območju OPPN in njegovi okolici je treba preventivno preprečiti obremenitve obrežnih 
ekosistemov, onesnaževanja vod in okolja. 

(21) Posegi v tla se morajo izvesti tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne 
prometne in gradbene poti ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na 
katerih so tla manj kvalitetna. 

(22) Pri gradnji se morajo uporabljati transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično 
brezhibni, ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S 
transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je potrebno preprečiti 
emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je treba 
preprečiti odtekanje vod za kmetijsko obdelovane površine oziroma površine gradbenih parcel 
obstoječih objektov. 

(23) Humus in rodovitna prst se ob začetku gradbenih del odstranita in deponirata na način, ki 
ohranja njuno rodovitnost oziroma tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in 
manj rodovitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti 
deponirana v kupih višjih od 1,20 m. 

(24) Vse utrjene površine, na katerih je možno parkirati vozila, morajo biti opremljene z lovilci 
olj v nepropustni izvedbi. Padavinske odpadne vode s prometnih površin se vodijo v 
ponikovalnice preko lovilcev olj. 



 

88 

(25) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti 
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, 
št. 47/2005). 

(26) Odtok z utrjenih in parkirnih površin je potrebno ustrezno urediti, tako da ne bo prihajalo 
do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Priporočamo ureditev odtoka s 
povoznih površin preko ustreznega lovilca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in 
vzdrževanje je skladna s standardom SIST EN 858-2. 

(27) Spremljanje izvajanja ukrepov, povezanih z organizacijo gradbišča, zagotovi investitor. 
(28) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse provizorije, postavljene za potrebe gradnje, 

in ostraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse, z gradnjo prizadete površine, je potrebno 
biotehnično, ekološko in krajinsko ustrezno urediti. 

(29) Za potrebe preučitve lokalnih hidrogeoloških razmer in zatekanja talnih zalednih voda v 
vkopane oziroma kletne etaže objektov, je bilo izdelano geološko poročilo z naslovom 
»Poročilo o geoloških značilnostih območja za posamezne enote urejanja« ter o pogojih 
gradnje na obravnavanih zemljiščih, ki ga je izdelalo pooblaščeno podjetje, Geomap – 
inženirska geologija s.p., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, v katerem je podan ustrezen način 
odvodnjavanja padavinskih in prečiščenih komunalnih voda. Pogoji gradnje predvideni v 
predmetnem poročilu morajo biti dosledno upoštevani pri izdelavi projektne dokumentacije, 
pri izvedbi del pa mora biti prisoten geomehanski nadzor. 

 
23. člen 

(varstvo zraka) 
(1) Pri načrtovanju in v času gradnje je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje in 

predpisov s področja varstva zraka. Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih 
mejnih vrednosti, treba je upoštevati predpise o emisijah gradbene mehanizacije in 
transportnih sredstev in preprečevati raznos materiala z gradbišč. Ukrepi za varstvo zraka v 
času gradnje predvidevajo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in dovoznih 
cest. 

(2) Po končani izvedbi predvidene prostorske ureditve na območju OPPN se onesnaževanje zraka 
ne bo bistveno povečalo. Emisije snovi v zrak bodo prisotne zlasti zaradi motornega prometa. 
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv emisije snovi v zrak neznaten. 

(3) Pri prenovi in novogradnjah vseh javnih in zasebnih stavb naj se spodbuja energetsko 
učinkovito gradnjo, letna poraba z izjemo objektov kulturne dediščine morajo izpolniti pogoj, 
da je letna poraba energije pod 50 kW/m3 objekta. 

 
24. člen 

(varstvo pred hrupom) 
(1) Prostorske enote F1, F2 in F3 so v skladu z OPN Občine Gorje opredeljene kot območje III. 

stopnje varstva pred hrupom.  
(2) Dopustna mejna raven hrupa: 

 III. območje: Lnoč = 50 (dBA), Ldvn = 60 (dBA), 
(3) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti 

pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dopustni 
ravni.  

(4) Večji del območja se nahaja znotraj robnega območja TNP. Zakon o Triglavskem narodnem 
parku (ZTNP) postavlja mejne omejitve v nacionalnem parku, ki ne smejo presegati 
maksimalne ravni hrupa 50 dB čez dan in 45 dB ponoči.  
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25. člen 
(varovanje naravnih virov in kmetijskih zemljišč) 

(1) Strogo se varujejo gozdne površine varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Na teh 
površinah ni dopustna sprememba namembnosti za druge dejavnosti. 

(2) Gozd na strmih in zaradi geoloških značilnosti manj stabilnih pobočij, ki predstavljajo tudi 
povirje alpskih vodotokov, ima pomembno varovalno vlogo. 

(3) Na območjih kmetijskih zemljišč s slabšimi pridelovalnimi pogoji, na hribovitih in območjih z 
drugimi omejitvami se razvija dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezuje z 
vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter 
trajnostno naravnanim turizmom. 

(4) Objekti in prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture se umeščajo na kmetijske 
površine tako, da se v čim manjši možni meri degradira prostor. 

 
26. člen 

(odstranjevanje odpadkov) 
(1) Skupna zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov morajo biti 

urejena skladno s Programom zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje in 
Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Gorje (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 19/2014).  

(2) Na območju OPPN je treba zagotoviti prevzemno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov, ki 
mora biti primerne velikosti, asfaltirano ali tlakovano ter dostopno pooblaščeni organizaciji za 
odvoz odpadkov. 

(3) Prevzemno mesto mora biti urejeno v skladu s predpisi javne službe za zbiranje in prevoz 
komunalnih odpadkov. 

(4) Zbiralnice ločenih frakcij se praviloma umestijo na utrjene javne površine. V prostor morajo 
biti umeščene tako, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši. 

(5) Oblikovanje zbirnih mest in zbiralnic ločenih frakcij mora biti enotno za celotno območje 
OPPN, ter skladno z oblikovnimi elementi urbane opreme, elementi cestnega prostora in 
okoliške pozidave. Če zbirno mesto ali zbiralnica mejita na travnato površino, se ju zakrije s 
primerno zasaditvijo. 

(6) Zbirna mesta in zbiralnice ločenih frakcij morajo biti zaščiteni tako, da bo onemogočen dostop 
divjim živalim. 

(7) Odlaganje vseh vrst odpadkov zunaj urejenih odlagališč je prepovedano. 
(8) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti grajenih ali drugih ovir (stopnic, 

robnikov). 
(9) Širina dovozne poti do prevzemnega mesta mora biti najmanj 3,00 m, najnižja svetla višina 

dovozne poti pa 4,00 m. Največja oddaljenost prevzemnega mesta od mesta praznjenja znaša 
5,00 m. 

(10) S posameznimi vrstami odpadkov je treba ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z 
odpadki. 

(11) Investitor oziroma izvajalec del mora v času gradnje poskrbeti za pravilno zbiranje in odvoz 
odpadkov na ustrezno deponijo, v skladu z veljavnimi predpisi.  

 
27. člen 

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) 
(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v 

okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja. 
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(2) Javna razsvetljava v območju je minimalna in skladna s predpisi. V primeru izvedbe je treba 
izdelati načrt razsvetljave. Dejavnosti, ki povzročajo hrup, ki presega dovoljene ravni za III. 
stopnjo varstva pred hrupom, niso dopustne. 

(3) Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem se zagotavlja z zmanjšano porabo električne energije 
na prebivalca, okolju prijaznim režimom osvetljevanja (nočni varčevalni režim, ob upoštevanju 
osnovnih prometno varnostnih dejavnikov), z daljinskim nadzorom in upravljanjem ter z 
zamenjavo in uporabo varčnih ter okolju prijaznih svetilk in sijalk, v skladu s predpisi s področja 
svetlobnega onesnaženja okolja. 

(4) Postavljanje in uporaba virov svetlobe za usmerjeno osvetljevanje naravnega okolja ni 
dopustna. 

(5) Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo nebo ali pobočja, ni dopustna. 
  

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
28. člen 

(potresna nevarnost) 
(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,175 do 0,200 pospeška tal 

(g) s povratno dobo 475 let. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za 
potresno varnost. 

(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono 
potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta. 

(3) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži 
rušenje objektov nanjo. 

 
29. člen 

(ukrepi za varstvo pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti: 

 pogoje za varen umik ljudi, 

 ustrezne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, 

 prometne in delovne površine za intervencijska vozila, 

 vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi, 

izdelati zasnovo požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte oziroma študijo požarne 
varnosti za požarno zahtevne objekte. 

(3) Do objektov morajo biti izvedeni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu 
z veljavnimi standardi. 

(4) Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je predvidena pot za intervencijska 
vozila, utrjene na osni pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali 
drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti projektirane skladno z veljavnimi 
standardi. Intervencijske poti so podrobno določene v 34. členu tega odloka. 

(5) Delovne površine za intervencijska vozila so načrtovane na dostopnih poteh, ki potekajo čez 
območje OPPN. Dimenzije delovnih površin morajo biti v skladu z veljavnimi standardi. 

(6) Voda za gašenje je predvidena z zunanjim javnim hidrantnim omrežjem na javnih površinah in 
znotraj posameznih prostorskih enot. Notranje hidrantno omrežje se predvidi glede na 
koncept požarne varnosti za posamezni objekt. 

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-
tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami«. 
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30. člen 
(ukrepi za varstvo pred poplavami) 

(1) Na obravnavanem območju ni poplavne, erozijske, plazovne in požarne ogroženosti naravnega 
območja. Ohranjati je potrebno varovalne gozdove v območju OPPN in v njegovi neposredni 
okolici. 

 
31. člen 

(ukrepi za varstvo geološke sestave tal) 
(1) Za zahtevne in manj zahtevne objekte je obvezna izdelava geološko-geomehanskega poročila 

z izvedbo stabilnostnih analiz ter predvidenimi varovalnimi ukrepi za zaščito objekta. 
 

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTURKTURO IN 
GRAJENO JAVNO DOBRO 
 

32. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 

(1) Vse prometne površine in intervencijske poti morajo biti utrjene na predpisano nosilnost in 
morajo zagotavljati prevoznost, varnost, stabilnost in ustrezno torno sposobnost. 

(2) Novi povečani priključni krak na obstoječo lokalno cesto z oznako LC 012151 mora zagotavljati 
dvosmerni promet vozil. Pri oblikovanju novih cestnih priključkov na javno cesto je treba 
zagotoviti minimalni horizontalni priključni polmer 5,00 m. Najmanjši polmer horizontalne 
zaokrožitve v območju OPPN mora znašati 3,00 m. 

(3) Zunanje površine za mirujoči promet so umeščene v vse tri prostorske enote F1, F2 in F3. 
Zunanje parkirne površine morajo biti utrjene in morajo zagotavljati dostopnost osebnim 
vozilom. 

(4) Površine za promet pešcev, kolesarjev in glavni vhodi do objektov morajo zagotavljati uporabo 
brez grajenih ovir, skladno s predpisi s področja zagotavljanja dostopa gibalno oviranim 
osebam. 

(5) Redna dostava, ki je potrebna za oskrbo  objektov mora potekati preko cestnih priključkov na 
lokalno cesto z oznako LC 012151. Za dostavo se lahko uporabijo zunanje parkirne površine in 
zunanje javne površine. Dostop za dostavo ne sme potekati preko parkirnih prostorov.  

(6) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, 
idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami«. 

 
33. člen 

(ureditev cest in priključevanje na javne ceste) 
(1) Območje OPPN se na javno cesto z oznako LC 012151 priključuje preko dveh obstoječih in 

enega novega cestnega priključka. Cestni priključek v prostorsko enoto F3 se uredi, kot nov 
priključni krak. Cestna priključka v prostorskih enotah F2 in F1 sta na mestu že urejenih 
obstoječih odcepov na javni cesti z oznako LC 012101. 

(2) Na območju kampa je za dostop predviden uvoz v na JZ strani), ki se priključuje na obstoječo 
javno cesto (LC 012101). V območju kampa in na parkirišču je predvidena krožna pot poteka 
prometa in dostop do stanovanjske stavbe na vzhodni meji območja OPPN. 

(3) Dostop do levega in desnega brega Radovne je zagotovljen po obstoječi lokalni javni cesti (LC 
012151), ki je predvidena za rekonstrukcijo in se nadaljuje preko mostu po javnih poteh JP 
512994 in JP 512993, ki se rekonstruirata. 

(4) Načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječe prometne 
infrastrukture morajo potekati skladno s predpisi, ki urejajo prometno infrastrukturo in 
promet. 
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(5) Odstopanja od minimalnega standarda so v mejah minimalnih zahtev pravil projektiranja 
javnih cest dopustna na odsekih, kjer za vzpostavitev minimalnega standarda ni prostorskih 
možnosti, kjer je vzpostavljanje standarda povezano z nesorazmerno porabo javnih sredstev, 
na odsekih, kjer ožji profili zagotavljajo večjo varnost v prometu (manjša hitrost), na odsekih, 
ki potekajo skozi zavarovana narave, ter na odsekih, kjer je z ukrepi prometne politike ali 
spremembo prometnega režima mogoče doseči primerljive prometne cilje. 

(6) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba višino cestišča in območij za pešce uskladiti z 
višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabša. 

(7) Pri rekonstrukcijah gozdnih cest in poljskih poti je treba zagotoviti nemoten dostop do 
zalednih gozdov in kmetijskih površin ter potrebna izogibališča in skladišča za les. 

(8) Ob sanacijah obcestnega prostora je treba uporabljati lokalno značilne rastlinske vrste in pri 
tem povzemati za prostor značilne vzorce. 

(9) V primeru, da se pri gradnji novih rekreacijskih, sprehajalnih in kolesarskih poti ugotovi, da so 
na trasi ali v njeni neposredni bližini rastišča zavarovanih rastlinskih vrst, je treba potek trase 
prilagoditi tako, da ne posega v ta območja. 

(10) Meteorne vode z vozišča so vodene preko mulde v požiralnike, speljane v lovilec olj in 
naprej v ponikovalnico. 

(11) Tipski prečni profil novega cestnega priključka je vozišče 2 x 2,50 m. 
 

34. člen 
(mirujoči promet) 

(1) Mirujoči promet je v območju prostorskih enot F1, F2 in F3 predviden na javnih zunanjih 
parkirnih površinah. Dostop do javnih zunanjih parkirnih površin je treba urediti preko 
dostopov, ki se nahajajo v neposredni bližini cestnih priključkov.  

(2) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagotoviti PM ob upoštevanju naslednjih kriterijev:  
 

namembnost objektov število parkirnih mest 

POSLOVNE IN TURISTIČNE DEJAVNOSTI  

poslovni prostori 1 PM/2 zaposlena in 1PM/30 m2 neto površine 

poslovni prostori z obiskom strank 1 PM/2 zaposlena in 1PM/20 m2 neto površine 

poslovni prostori brez strank 1 PM / 1 zaposlenega, (min 3 PM) 

gostinski lokali 1 PM/4 sedeže + 1 PM na tekoči meter točilnega pulta oziroma najmanj 5 PM 

trgovski lokali 1 PM/2 zaposlena + 1 PM/30 m2 koristne prodajne površine 

penzioni in drugi objekti s prenočišči 1 PM/3 postelje 

skladišča, odlagališča, razstavni in prodajni prostori 1 PM/80 m2 neto površine ali na 3 zaposlene 

športna igrišča 1 PM / 250 m2 površine igrišče 

 
(3) V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta 

(garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije). 
(4)  PM za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega člena se v izračunu zaokrožijo 

navzgor.  
(5)  Od števila PM za osebna motorna vozila je treba zagotoviti dodatnih 5 % PM za druga 

enosledna vozila. To določilo se upošteva, če je v objektu na podlagi izračuna iz preglednice iz 
tretjega odstavka tega člena treba zagotoviti več kot 20 PM.  

(6) Del PM mora biti namenjenih gibalno oviranim osebam, skladno s predpisi s področja 
zagotavljanja neoviranega dostopa gibalno oviranim osebam. PM za gibalno ovirane osebe 
morajo biti umeščene v bližino vstopov v stavbe in ob ostalih komunikacijskih površinah.  

(7) Parkirišča se načrtujejo s čim manjšim številom prostostoječih prometnih znakov in 
informacijskih tabel. Slednje se nadomesti z uporabo talnih označb, uporabo različnih 
materialov in tlakov. 

(8) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je 
treba vsaj eno drevo na 4 PM. Sadika novega drevesa ima deblo višine najmanj 2,50 m in z 
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obsegom najmanj 8-10 cm. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj 
enakomerno. 

(9) Prek zunanjih PM ne sme biti urejeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov - objekti za 
zbiranje odpadkov morajo biti umeščeni tako, da dostop do njih ne poteka prek parkirnih 
prostorov (lahko pa so na ali ob parkirišču).  

(10) Parkirna mesta za potrebe kampa je treba zagotoviti v skladu s Pravilnikom o minimalnih 
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinskih dejavnosti.  

(11) Parkirna mesta za potrebe obiska soteske Vintgar je treba zagotoviti v skladu s prostorskimi 
možnostmi in omejitvami, obisk se dodatno regulira z organizacijskim planom obiska soteske 
Vintgar.  

 
35. člen 

(peš in kolesarski promet) 
(1) V območju OPPN je predvidena ureditev novih pešpoti za dostop iz dveh smeri, do vstopne 

točke v sotesko Vintgar: 

 uredi se peš pot  in pot za kolesarje na levem bregu vodotoka Radovna, med javno potjo za 
promet in brežino vodotoka Radovna do vstopne točke v sotesko,  

 uredi se rekonstrukcija ali novogradnja obstoječega mostu za promet preko vodotoka Radovna 

 uredi se nova lesena brv za pešce preko vodotoka Radovna, ki se poveže s sonaravno umeščeno 
peš potjo do zgornjega platoja na jugo vzhodni strani območja. Pri umestitvi brvi je treba 
upoštevati srednji pretok (podatki Direkcija RS za vode). 

(2) V območju OPPN niso predvidene ločene prometne površine za kolesarski promet.  
(3) V prostorski enoti F1 je treba zagotoviti ob prometnici pešpot P1, širine 1,50 m. Pešpot P1 se 

navezuje na obstoječo pot za dostop v sotesko Vintgar in poteka po skrajnem SV delu ob 
vodotoku Radovna. Na njo se naveže tudi novo predvidena pešpot preko brvi. P1 se preko 
mostu navezuje na pločnik P4. 

(4) V prostorski enoti F2, v njenem JV delu, je treba zagotoviti rekonstrukcijo pešpoti P2, širine  
1,50 m in jo navezati na novo predvideni pločnik ob javni cesti. Pešpot SP2 v območju OPPN 
povezuje prostorsko enoto F3 in F2.  

(5) V prostorski enoti F3 je z navezavo na P1 in P2 predvidena ureditev pešpoti P3 in P5, ki 
predstavljata povezavo med zgornjim in spodnjim platojem do brvi preko vodotoka Radovna 
na prostorsko enoto F1.  

 
36. člen 

(intervencijske poti in površine) 
(1) V območju OPPN se med posameznimi prostorskimi enotami nahajajo javne ceste in poti, ki 

tvorijo prometno omrežje. Namenjene so prometu in lahko služijo tudi dostopu intervencijskih, 
vzdrževalnih in dostavnih vozil za oskrbo stavb. Izjemo predstavlja dostopna peš pot P1 na 
odseku do vstopa v sotesko Vintgar, ki služi le dostopu intervencijskih in vzdrževalnih vozil.  

(2) Dostopne ceste in poti morajo biti utrjene, ustrezne nosilnosti in morajo omogočati vožnjo in 
prevoznost intervencijskih vozil.  

 
37. člen 

(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture) 
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 

infrastrukture v območju OPPN so: 

 načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe in načrtovano vodovodno, 
kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so načrtovane stavbe lahko priključene 
še na elektronsko komunikacijska omrežja. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih 
upravljavcev posamezne infrastrukture, 
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 praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in 
intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo 
vzdrževanje, 

 kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo 
in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to 
od lastnika pridobiti služnost, 

 trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo 
biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od 
ostalih naravnih ali grajenih struktur, 

 gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati 
usklajeno,  

 dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov 
in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, 

 dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov 
okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, 
da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih 
rešitvah za območje OPPN, 

 obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju OPPN 
je dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v 
skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod 
pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci, 

 kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko 
komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih vodov, 

 pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo 
energije in varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.  

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v 
grafičnem načrtu št. 4.5 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«. 

 
38. člen 

(vodovodno omrežje)  
(1) Stavbe na območju OPPN je treba za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo priključiti na 

javno vodovodno omrežje. 
(2) Za obstoječe kapacitete območja v prostorski enoti F1 in F2, vključno s predvideno ureditvijo 

vstopne točke v sotesko Vintgar, obstoječ vodovodni priključek zadošča, oziroma se ga poveča 
od požarnega hidranta pri objektu Podhom 61. V fazi načrtovanja predvidenih ureditev, ki so 
dopustne, je potrebno predvideti zbiralnik meteorne vode za potrebe izplakovanja v 
sanitarijah. 

(3) Objekte v prostorski enoti F3 je treba priključiti na javni vodovod iz cevovoda PE80 dimenzije 
DN90 pri požarnem hidrantu pri objektu Podhom 63b. 

(4) Za vse nove objekte v prostorski enoti F1 in F3 je treba predvideti skupni vodomerni jašek z 
vgradnjo vodomera za daljinsko odčitavanje porabe pitne vode. Lokacija jaška mora biti čim 
bliže javnemu vodovodu.  

(5) V primeru, da obstoječi vodovodni priključek ovira gradnjo, ga je treba prestaviti na stroške 
investitorja ter v skladu s pogoji pristojnega upravljalca javne gospodarske infrastrukture. 

(6) Križanja in odmiki morajo biti izvedeni v skladu s standardom SIST EN 805/2000. Koridorji 
obstoječega javnega vodovodnega omrežja in koridorji, namenjeni za širitev mreže, morajo biti 
zavarovani pred posegom kot varovana in rezervirana območja za komunalno infrastrukturo. 
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(7) Pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju vodovodnega omrežja je potrebno 
upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo oskrbo z vodo in pridobiti soglasje 
upravljalca.  

 
39. člen 

(kanalizacijsko omrežje)  
(1) Na območju OPPN je na vzhodnem desnem bregu vodotoka Radovna zgrajeno javno 

kanalizacijsko omrežje SG-28. Na zahodnem levem bregu pa javno kanalizacijsko omrežje ni 
zgrajeno in ga je treba predvideti. 

(2) Padavinske vode se prek meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

(3) Padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih tlakovanih površin se speljejo 
prek cestnih požiralnikov v ponikovalnico ali vodotok. Padavinske vode se predhodno očisti v 
skladu s predpisi. 

(4) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti, da čim večji delež padavinske vode s pozidanih in 
tlakovanih površin ponika in da je v največji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin. 
Padavinske vode s stavb in njihovih funkcionalnih zemljišč je treba prioritetno ponikati, pri tem 
morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj 
zemljišč, namenjenih za gradnjo. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, 
je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok ali javno kanalizacijo za odvod padavinske 
vode, pri čemer se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje 
začasno zadrži na lokaciji kot posebna ureditev na zelenih površinah parcele, namenjene 
gradnji stavbe, ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo. V kolikor to ni možno, 
se padavinsko vodo razprši po terenu, pri tem pa mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, 
da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. 

(5) Padavinske vode iz stavb in njihovih parcel, ki so namenjene gradnji, ni dopustno usmeriti na 
javne površine ali v naprave za odvodnjavanje javnih površin. 

 
40. člen 

(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Na območju OPPN je prisotno elektroenergetsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska d.d., ki služi 

napajanju uporabnikov na območju Podhoma, ki se napajajo iz transformatorske postaje (TP) 
T 193 Vintgar. 

(2) Za potrebe napajanja novih uporabnikov na območju OPPN je po potrebi treba razširiti NN 
omrežje iz obstoječe TP. Lokacije priključnih merilnih omaric je potrebno zaradi varovanega 
območja TNP pri posameznih porabnikih uskladiti za posamezen objekt. Dostopne morajo biti 
iz javnih površin. Njihove lokacije bodo določene v projektu elektrifikacije območja. 

(3) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti v naseljih 
zgrajeno s podzemnimi kabli, nadzemni vodi so dopustni le v primeru prilagoditve nadzemnega 
omrežja zaradi preureditve v podzemno omrežje. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega 
nivoja 20 kV in manj je dopustna izven naselij, razen na območjih prepoznavne kulturne krajine, 
kjer je izvedba praviloma podzemna. 

(4) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN je potrebno upoštevati veljavne tipizacije 
distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno 
dokumentacijo. 

(5) Pri gradnji objektov v varovanem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti 
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96). 

(6) Pred začetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo 
elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektro energetskih vodov. Kjer se bodo 
gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno 
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predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo 
zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih 
vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska. 

(7) Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko 
opravi samo upravljalec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja. Za potrebe območij, 
na katerih je potrebna večja priključna moč, je potrebno pri Elektro Gorenjska, d.d. posebej 
naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo. 

(8) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan 
pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (PGD, PZI) 
prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave 
projektne dokumentacije nosi investitor. 

 
41. člen 

(elektronsko komunikacijsko omrežje) 
(1) V območju OPPN je zgrajena elektronska komunikacijska mreža, razen sistemov brezžičnih 

povezav, morajo biti razširitev mreže za nove porabnike izvedena s podzemnimi kabli, skladno 
z 92. členom OPN.  

(2) Stroški ogleda, izdelave projekta priključitve na telekomunikacijsko omrežje, zakoličbe, zaščite 
in morebitne potrebne prestavitve telekomunikacijskega omrežja ter nadzora bremenijo 
investitorjev posegov v prostor. Prav tako investitorje bremenijo tudi stroški odprave napak, ki 
bi nastale zaradi del na območju, kakor tudi stroški izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

 
42. člen 

(javna razsvetljava) 
(1) Javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom 

posamezne površine ter okoliških objektov. Pri tem se upoštevajo določbe predpisov v 
povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja ter se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo 
svetlobe v UV spektru. V drugem delu noči se pusti prižgano minimalno število svetil, če to ne 
ogroža varnosti v cestnem prometu. 

(2) Pri načrtovanju in izvedbi javne razsvetljave je treba upoštevati vsa določila in usmeritve 
Lokalnega energetskega koncepta Občine Gorje in Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 

(3) Oblikovanje oziroma tip svetilke mora biti skladen z oblikovanjem ostale urbane opreme, 
odprtega prostora in pozidave v območju.  

 
43. člen 

(učinkovita raba energije v stavbah) 
(1) Pri projektiranju objektov v območju OPPN je potrebno upoštevati veljavni predpis, ki ureja 

učinkovito rabo energije v stavbah. Priporoča se učinkovita raba energije za pridobivanje 
električne energije in ogrevanje ter učinkovita raba vode.  

(2) Pri vseh novogradnjah mora investitor preučiti, ali je možno iz obnovljivih virov energije 
zagotoviti vsaj 80 % delež vseh potreb po energiji v posamezni stavbi ali v skupini stavb. 
Skupinski in daljinski sistemi ogrevanja imajo prednost pred individualnim, zato je pri vseh 
novogradnjah potrebno preučiti možnosti tovrstne oskrbe z energijo (novi skupinski in daljinski 
sistemi, priključitev na obstoječe sisteme). Pri vseh novih sistemih je potrebno preučiti tudi 
možnosti za soproizvodnjo toplote in energije ali tri generacije z visokim izkoristkom. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
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XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
 

44. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 

Splošno: 
(1) Dopustna so strokovno utemeljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 

rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, 
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju stavb in zunanje ureditve 
poiščejo rešitve, ki so primernejše iz gradbenotehničnega, oblikovalskega, ekonomskega ali 
okoljevarstvenega vidika pri čemer se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. 

(2) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in 
organizacije v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja. 

Odstopanja pri legi in velikosti objektov: 
(3) V grafičnem delu OPPN so z gradbenimi mejami (GM) določene površine za postavitev in razvoj 

objektov. Znotraj teh površin objekti lahko segajo do gradbenih mej oziroma so od njih 
odmaknjeni v notranjost določenih območij. Na straneh, kjer območja za umeščanje objektov 
delno mejijo na brežine, objekti lahko delno posegajo tudi na območja brežin. 

(4) Izven območij, določenih z gradbenimi mejami, se poleg lesenih glamping hišk, dopušča le še 
zunanja ureditev otroškega in športnih igrišč. 

Odstopanja pri kapaciteti objektov: 
(5) Preseganje določenih maksimalnih kapacitet objektov in ureditev ni dopustno, med tem ko za 

odstopanje navzdol ni omejitev. 
Odstopanja pri zunanjih ureditvah: 
(6) Zaradi prilagajanja projektnim rešitvam so dovoljena minimalna odstopanja od predvidenih 

zunanjih ureditev, prikazanih na ureditveni situaciji. 
(7) Spremembe dostopov niso dopustne. 
Odstopanja od predvidene parcelacije: 
(8) Dopustna so odstopanja od predvidene parcelacije, pod pogojem, da se omogoča ustrezna 

ureditev parcele za dostopno cesto. 
Odstopanja pri gradnji infrastrukture: 
(9) Pri prometni, komunalni, energetski in komunikacijski infrastrukturi so dopustna odstopanja 

od predvidenih rešitev (kot so lokacije posameznih infrastrukturnih naprav, poteki 
infrastrukturnih vodov in lokacije priključnih mest), če je zagotovljena ohranitev oziroma 
izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč in nosilcev urejanja prostora. 
Spremembe ne smejo bistveno odstopati od načrtovanih rešitev OPPN in ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi. Omejitve ne veljajo za izgradnjo javne komunalne infrastrukture. 

(10) V skladu z zgornjim odstavkom je dopusten tudi potek posameznih infrastrukturnih vodov 
in naprav po drugih zemljiščih (tudi izven območja OPPN), kot je prikazano v grafičnem načrtu 
4.4 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav. 

(11) Dopustna je tudi gradnja druge infrastrukture, ki z OPPN ni posebej načrtovana. V tem 
primeru je treba pridobiti projektne pogoje in soglasja nosilcev urejanja prostora. 

(12) Odstopanja ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja. 
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XII. PREDVIDENE ŠIRITVE IZVEN OBMOČJA OPPN 
 

45. člen 
(širitve območja OPPN) 

(1) Sočasno s potekom postopka priprave tega OPPN poteka postopek priprave prvih sprememb 
in dopolnitev OPN Občine Gorje, s katerimi je med drugim predvidena tudi širitev območja 
OPPN, ki ga obravnava ta odlok. 

(2) Predvideni sta dve širitvi območja OPPN: 

 območje širitve (širitev F2) obravnava EUP-28 v funkcionalni enoti F2 in širitev proti zahodu na 
EUP SG-40 obsega zemljišča in dele zemljišč s parc. št. 315/4, 315/10, 316, 317/1, 317/2, 317/3, 
373/7, 317/8, 317/11, 317/12, 317/13, 317/14, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 
342/1, 342/2, 363/2, 372/1 in 372/2, vse k.o.: 2184 Podhom in meri cca 5,23 ha; 

 območje širitve (širitev F3) obravnava namensko rabo As ob funkcionalni enoti F3 in širitev 
proti vzhodu, obsega zemljišča in dele zemljišč s parc. št. 315/5, 315/6, 303/4 in 303/5, vse k.o.: 
2184 Podhom in meri cca 0,83 ha. 

(3) Po uveljavitvi prvih sprememb in dopolnitev OPN Občine Gorje, s katerimi se bosta zgoraj 
navedeni območji priključili k OPPN, ki ga obravnava ta odlok, so na območjih širitve dopustne 
naslednje ureditve: 

ŠIRITEV F2 

 območje se uporablja kot SSe in SSv ter območje namenjeno turizmi BT, kjer trenutno stoji 
zapuščeni industrijski objekt Vezenine; 

 na območju se na zahodnem delu ob javni poti, prepove nadaljnja gradnja, ker je potrebno 
pripraviti celovito rešitev razvoja prostora za namene turizma.   

ŠIRITEV F3 

 dopustna je širitev pozidave objektov za potrebe urejanja dodatnih programov za turiste 
rekreacijske dejavnosti, na podlagi razvoja prostora in variantnih sonaravnih rešitev, 
dopolnitve območja servisnih objektov za potrebe kampa. 

 
XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
 

46. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti 
bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti: 

 promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in 
da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju, 

 zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov 
in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani, 

 območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven območja OPPN, z izjemo začasnega 
sidranja zaščite gradbene jame v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika zemljišča, 

 zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in 
naprav, 

 pred pričetkom gradnje objekta je treba raziskati geološko sestavo tal na parceli, namenjeni 
gradnji, in s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotoviti ustrezno zaščito 
gradbene jame pred vplivi gradnje na okoliške objekte, 

 v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z nadzorom stanja 
sosednjih objektov in terena, 

 preden se začnejo izvajati gradbena dela, je treba zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih 
odpadkov in v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z 
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gradbenimi odpadki za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve objektov in 
gradnje, 

 investitor je dolžan brez finančnih in drugih pogojev dopustiti javno rabo površin na terenu na 
zemljiščih, opredeljenih v 18. členu tega odloka,  

 investitor mora pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo strokovnega arheološkega 
konservatorskega nadzora in mora v primeru odkritja arheoloških ostalin gradbena dela 
ustaviti,  

 odvečen odkopni material se sme odlagati le na urejene deponije odpadnega gradbenega 
materiala oziroma ga je treba vkopati v zemljo. 

 
47. člen 

(posegi dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev) 
(1) Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi: 

 odstranitev naprav in objektov, 

 vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje na mestu odstranjenih stavb v skladu s pogoji 
za lego, velikost in oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok, 

 postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN, 

 spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju 
OPPN, če je na parceli, namenjeni gradnji, zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in 
zelenih površin. 

 
XIV. KONČNE DOLOČBE 

 
48. člen 

(dopustne ureditve na območjih predvidenih širitev območja OPPN) 
(1) Sočasno s potekom postopka priprave OPPN Vršce poteka postopek priprave prvih sprememb 

in dopolnitev OPN Občine Gorje, s katerimi je med drugim predvidena tudi širitev območja 
OPPN, ki ga obravnava ta odlok. 

(2) Predvidena sta dve širitve območja OPPN, kjer so po uveljavitvi prvih sprememb in dopolnitev 
OPN Občine Gorje, s katerim se bo navedeno območje priključilo k OPPN, ki ga obravnava 
odlok, so na območjih širitev dopustne naslednje ureditve  : 

 območje širitve F2 na jugozahodu UEP SG-40 se priključi EUP SG-28; 

 območje širitve F3 na vzhodu z namensko rabo As, ki se priključi EUP SG-30.  
 

49. člen 
(vpogled v OPPN) 

(1) OPPN Vršce je stalno na vpogled na Občini Gorje, v prostorih Oddelka za okolje in prostor in na 
Upravni enoti Radovljica. 

 
50. člen 

(uveljavitev) 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu slovenskih občin. 
 
Številka: …………………………. 
Datum: …………………………….          
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje
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Obrazložitev dopolnjenega osnutka Odloka o podrobnem 
prostorskem načrtu Vršce 

 
1. Pravni temelj za sprejem akta 
 
Pravni temelji za sprejem akta so: 

 Na podlagi 61. Člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKC-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ki določa: - v 61. Členu: da občinski 
svet sprejme občinski podrobni prostorski načrt z odlokom;  

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gorje – strateški del 

 20. člen (prednostna obočja za razvoj poselitve in drugih dejavnosti)_Vintgar, kjer je 
načrtovano izboljšanje infrastrukturne opremljenosti ter razvoj gostinskih, turističnih in 
rekreacijskih dejavnosti v širšem območju vstopne točke v Vršcah;  

 23. člen (druga za občino pomembna območja)_Radovna ustvarja pomembno identiteto 
občine Gorje (dolina Radovne, Vintgar). Kot pomembno območje se razvija območje fužin 
v Stari Radovni in vhodni del v Vintgar;  

 24. člen (zasnova prometne infrastrukture)_V turistični sezoni je poleg rednih linij potrebno 
organizirati linijo minibusa med Bledom, Zgornjimi Gorjami in Vintgarjem, ureditev 
parkirišč ob turističnih znamenitostih v Vintgarju;  

 32. člen (notranji razvoj, prenova, širitev in zaokroževanje naselij) 

 33. člen (razvoj dejavnosti po naseljih) 

 35.člen (sanacija in prenova razpršene gradnje)_Podhom, severni rob vasi, gradnja 
objektov za turistično-rekreacijske namene zunaj poselitvenih območij je možna ob 
upoštevanju naslednjih pogojev: a) da naravne razmere omogočajo izvajanje dejavnosti 
oziroma bo prostorska ureditev prostorsko in oblikovno skladna z obstoječo rabo, 
tamkajšnjimi dominantami, topografskim položajem ter vedutami, b) da je možno 
racionalno zagotoviti priključke na prometni in energetski sistem, neoporečno vodooskrbo 
z zadostnimi kapacitetami ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda;  

 38.člen (celovita prenova naselij) 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gorje – izvedbeni del 

 V skladu z določili OPN Občine Gorje ima območje OPPN Vršce vključene naslednje enote 
urejanja SG-13, RA-24, SG-28, SG-30, GK-4. 

 Statut občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 

 Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vršce (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št.15/2016). 

 
2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zakaj je akt potreben 
Območje OPPN se nahaja na območju Vršce v zahodnem delu Podhoma, na južnem vstopnem delu 
v sotesko Vintgar. Območje OPPN obsega reko Radovno ter zaledni del obeh brežin, od cestnega 
mosta do točke vstopa v sotesko. Radovna ima na tem odseku naravno dinamiko, brežine so 
večinoma naravne, pas obrežne vegetacije je ohranjen. Na vzhodni brežini je na pobočju varovalni 
gozd, na vrhu pobočja na območju Vršce pa so travniške površine z ohranjenimi posameznimi 
drevesi, mejicami in gozdnimi otoki. Zaledje vodotoka na zahodni strani je strmo gozdnato 
pobočje. Na območju OPPN se nahaja že obstoječa infrastruktura: vstopna točka z objektom za 



 

101 

prodajo kart in sanitarijami, merilna postaja ARSO, pomožni objekti, parkirišče, gostinski lokal ter 
v južnem delu tudi stanovanjski objekti. 
 
Obravnavano območje meri  cca 6,20 ha (60.192,00 m2). 
 
Pobudo za izdelav sta podala Turistično društvo Gorje in Občina Gorje. 
 
3. Poglavitne rešitve 
Zasnova prostorske ureditve 
V okviru OPPN se območje vstopnega območja v sotesko Vintgar celostno uredi, ohrani in obnovi 
se obstoječe objekte, uredi se prometno ureditev, dodatno se izvede kamp in brv čez Radovno. 
Ureditev je razdeljena na tri prostorske enote:  

 Prostorska enota F1, ki predvideva ureditev parkirišča za osebna vozila, avtobuse, enosledna 
vozila in kolesa. Med parkirnimi prostori za osebna vozila je predvidena zasaditev avtohtonih 
vrst dreves. Poleg parkirišča so predvideni naslednji spremljajoči objekti za potrebe 
turističnega obiska: vstopni objekt namenjen prodaji kart z informacijskim prostorom za 
obiskovalce, sanitarijami, pisarno za upravitelja, 

 manjši kiosk z gostinsko ponudbo, gospodarski objekt za vzdrževanje soteske in obstoječi 
objekt s sanitarijami za gostinsko ponudbo. Predvidena je ureditev brežine med vodotokom in 
parkiriščem, ki vključuje ureditev sprehajalne poti namenjene obiskovalcem. Na območju 
vstopnega objekta na koncu parkirišča je predvidena brv za pešce preko vodotoka.  

 Prostorska enota F2 obsega zapuščeni industrijski objekt, ki je namenjen rušenju, ob 
obstoječem rekonstruiranem mostu. Na tem mestu je predvidena gradnja objekta 
namenjenega turizmu in ureditev parkirišča za osebna vozila. 

 Prostorska enota F3 se nahaja v jugovzhodnem delu območja OPPN, kjer se predvideva 
ureditev parkirišča za osebna vozila, kampa kapacitet do 50 kampiranjih prostorov in 12 parcel 
za potrebe kampiranjih vozil z naslednjimi spremljajočimi objekti za potrebe kampa: objekt 
recepcije, sanitarni objekt s kuhinjo in gostinski objekt s kletjo za shranjevanje opreme. Znotraj 
kampa je predvidena umestitev največ 10 fiksnih prenočitvenih enot (glamping hišk). Severno 
od kampa se uredi otroško igrišče. Predvidena je tudi ureditev parkirnega mesta za praznjenje 
fekalnih tankov kampirnih vozil. Do območja OPPN je predviden dostop iz javne ceste, ki poteka 
ob južnem robu območja OPPN. Na severnem delu se ohrani in obnovi čebelnjak.  

 Na celotnem območju OPPN je predvidena ureditev dostopne ceste in izgradnja pripadajoče 
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture 

 
Arhitekturne rešitve 
Stavbe znotraj prostorskih enot F1, F2 in F3 morajo biti oblikovane skladno, z upoštevanjem 
principov kakovostne alpske arhitekture sodobnega časa, trajnostne principe gradnje, racionalno 
uporabo lokalnih virov, predvsem najsodobnejših načinov inovativne lesene gradnje.  
 
Oblikovanje objektov in postavitev v prostor naj, kot bistven identifikacijski potencial upošteva 
dediščino, združevanje objektov po funkciji ni zaželena saj morajo objekti med seboj tvoriti 
kvalitetne zunanje prostore in omogočati ter poudarjati kvalitetne poglede na okolico, 
 
Zmogljivost območja 
Obisk soteske Vintgar v zadnjih letih že presegajo nosilne kapacitete območja. Obisk soteske je v 
najvišji turistični sezoni postal tako obsežen, da je postalo doživljanje soteske v smislu doživetja 
prvobitne narave, vprašljivo. Obenem se zaradi obsega turistične dejavnosti izvajajo številni 
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varnostni ukrepi znotraj soteske, ki spreminjajo naravno sotesko v urbano turistično 
infrastrukturo. 
 
Načrtovanje OPPN Vršce je upoštevalo dejanske razmere in izkoristilo vse naravne danosti znotraj 
območja urejanja. Ostali ukrepi so vezani na upravljanje soteske. Načrtovani prostorski posegi 
odražajo potrebo po velikosti parkirišč z vidika naravnih danosti in s tem povezane številčnosti 
obiska in obratno – prostorski posegi morajo vplivati na številčnost obiska soteske Vintgar, obisk 
območja mora ponuditi možnost zadrževanja, usmerjanja in izobraževanja. Vsi posegi ne smejo 
vplivati na naravno ohranjenost območja, hkrati se ohranjajo tudi vsi obstoječi kvalitetni krajinski 
elementi. 
 
Prometna ureditev 
Dostopna cesta do območja poteka po zemljiščih s prac. št.: 362/1, 323/2, 361, 323/2, 322/5, 
322/3, 257/9 (LC 012101), vse k.o. 2184 Podhom 
Kategorizirane ceste znotraj območja 363/1 (LC 012151), 322/3, 361/1, 315/7 (JP 512994), 315/7 
(JP 512993), vse k.o.: 2184 Podhom 
 
Novi povečani priključni krak na obstoječo lokalno cesto z oznako LC 012151 mora zagotavljati 
dvosmerni promet vozil. Pri oblikovanju novih cestnih priključkov na javno cesto je treba zagotoviti 
minimalni horizontalni priključni polmer 5,00 m. Najmanjši polmer horizontalne zaokrožitve v 
območju OPPN mora znašati 3,00 m. 
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega mostu in gradnja nove brvi za pešce preko vodotoka 
Radovna. 
 
Predvidena je ureditev parkirnih površin za osebna vozila, avtobuse, enosledna vozila, kolesa in 
kampirna vozila. 
Predvidena je ureditev pločnikov in utrjenih peš poti znotraj območja OPPN. 
 
Širše območje OPPN Vršce obsega tudi zemljišča izven ureditvenega območja, na katerega sega 
gradnja infrastrukturnih priključkov do obravnavanega območja. 
 
Komunalna ureditev 
Predvidena je ureditev nove komunalne infrastrukture s priključevanjem na obstoječe komunalne 
in energetske vode, skladno s pogoji nosilcev urejanja prostora. 
 
Javne površine 
Površine, namenjene površinam v javni rabi, obsegajo parcele, namenjene gradnji, z oznakami P1, 
P2, P3, P4 in P5.  
Površine, namenjene površinam v javni rabi, merijo 19.718 m2 -> 32,8% 
 
Etapnost 
V območju OPPN se lahko gradnja izvaja etapno po funkcionalnih enotah. Objekti znotraj 
funkcionalnih enot morajo biti skupno načrtovani, dopustna je fazna gradnja posameznih objektov, 
če grajeni del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. Navedena etapnost je možna le 
pod pogojem, da je sočasno z izgradnjo posameznih objektov oziroma delov objektov in vseh 
elementov zunanje ureditve zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objektov potrebne 
komunalne in prometne infrastrukture. 
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Varovanje okolja 
Območje OPPN je na območju naslednji naravovarstvenih statusov: 

 zavarovano območje Triglavski narodni park, III. območje varstva (Zakon o Triglavskem 
narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14), 

 posebno varstveno območje (Natura 2000) ident.št.SI3000133 Radovna most v Sr. Radovni 
– jez HE Vintgar in ident. št. SI5000019 Julijci (Uredba o posebnih varstvenih območjih Natura 
2000 – URL RS št. 49/04, 110/04 in 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – OdlUS, 3/14 in 
21/16), območje urejanja je življenjski prostor kvalificirane vrste kapelj (Cottus gobio), 

 naravna vrednota ident. št. 248 V Radovna – dolina (hidrološka in geomorfološka zvrst, 
državni pomen) in v območju vpliva na naravno vrednoto ident. št. 345 Vintgar (hidrološka in 
geomorfološka zvrst, državni pomen) (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 
Uradni list RS, št. 11/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),  

 ekološko pomembno območje ident. št. 21100 Julijske Alpe (Uredba o ekološko pomembnih 
območjih, Uradni list RS št. 48/04, 33/13 in 99/13). 

 
Na območju OPPN so evidentirane tudi naslednje zavarovane vrste: povodni kos (Cinclus cinclus), 
sivi muhar (Muscicapa striata), stržek (Troglodytes troglodytes), na širšem območju je prisoten 
rogač (Lucanus cervus) (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Uradni list RS, št. 
46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16). 
 
Varovanje kulturne dediščine 
Na obravnavanem območju, se nahaja naslednja enota kulturne dediščine: Julijske Alpe – Triglavski 
narodni park, EŠD 7593 in meji na enoto stavbne dediščine Podhom – Vila Podhom 56, EŠD 13310.  
 
Ureditve v območju Triglavskega narodnega parka naj bodo podrejene naravnim danostim, 
prostorski kontekst, pojavnost in vedute. Upošteva naj se mnenje Javnega Zavoda Triglavski 
narodni park št. 3501-1/2017-6 z dne 16.01.2017. 
 
Odstranjevanje odpadkov 
Skupna zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov morajo biti urejena 
skladno s Programom zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje in Tehničnim 
pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Gorje (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 19/2014).  
 
Dopustna odstopanja 
Poleg odstopanj v zvezi z ureditvijo prometne, komunalne, energetske in elektro 
telekomunikacijske infrastrukture in manjših odstopanj v gabaritih in višinski regulaciji, je 
dopustno še odstopanje glede programa turističnega objekta v prostorski enoti F2. 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka 
Za OPPN bo ocena finančnih posledic izračunana po veljavnem Odloku o programu opremljanja  in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorje (Uradni list RS, št. 94/2008), 
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Gorje (Uradni list RS, št. 44/2009) in Odlok o dopolnitvi Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 14/2016) 
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Pripravili: 
 
Monika Fink Serša, univ.dipl.inž.arh.    Jožica Lužnik, univ.dipl.inž.geod. 
izdelovalec       Okolje, prostor in gospodarske javne 
        službe 
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Izsek iz OPN Gorje 
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Vplivi in povezave s sosednjimi območji  
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Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN 

 



 

108 

Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč 
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Površine namenjen javnemu dobru 
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Arhitekturna zazidalna situacija 
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Značilni prerezi – A, B_obstoječe stanje 
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Značilni prerezi – C, D_obstoječe stanje 
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Značilni prerezi – E, F_obstoječe stanje 
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Značilni prerezi – A, B_predvideno stanje 
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Značilni prerezi – C, D_predvideno stanje 
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Značilni prerezi – E, F_predvideno stanje 
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Prometno tehnična situacija 
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Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav 

 


