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B.  PRAVNA PODLAGA IN OBMOČJE 
 
 
Občina Tržič je postopek priprave Sprememb in dopolnitev OPPN 
začela po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Ur.l RS, št. 33/07, 
ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 
43/11, ZPNačrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNačrt-C 109/12, 
Odločba US 76/14 in ZUUJFO 14/15) in Sklepom o pričetku 
priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 
6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 74/2016). V 
februarju in marcu je bil izdelan osnutek OPPN. Z vlogo iz dne 
24.03.2017 so bili NUP zaprošeni za izdajo smernic, drugi 
udeleženci pa za izdajo odločbe o tem, ali je potrebno izvesti 
CPVO. Do vključno 17.05.2017 so prispele smernice NUP in 
Odločba o CPVO iz katere izhaja, da postopka CPVO ni potrebno 
izvesti. Načrtovalec je na podlagi smernic NUP izdelal dopolnjen 
osnutek, ki se javno razgrinja. 
 
Predmet OPPN je uskladitev OPPN z nadrejenim aktom, določitev 
podrobnih izvedbenih pogojev za območja razpršene poselitve 
(A), ter uskladitev z aktom o zavarovanju, ki se prav tako 
spreminja.  
 
Pravna podlaga:  
Priprava OPPN temelji na izhodiščih veljavne zakonodaje s 
področja urejanja prostora in graditve objektov, izhodiščih Odloka 
o prostorskem načrtu občine Tržič ter Sklepu o začetku priprave:  
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. 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),  

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Tržič (Ur.l.RS 
št. 35/2016, 74/2016-popr),  

- Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik 
(Ur.l.RS.št. 12/1988),  

- Sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova 
soteska (Ur.l.RS.št. 74/2016),  

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – 
Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 30/2013).  

 
Območje OPPN:  
Velikost območja, ki je predmet OPPN-ja je cca 148,50ha.  
Območje OPPN in njegov vpliv obsega parcele oziroma dele 
parcel s št.: 408/3, 681/1, 681/2, 681/3, 681/9, 681/10, 681/19, 
681/20, 834, 835/1, 835/2, 837, 838, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 
839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 840/1, 842, 843, 844, 845, 846/1, 
846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 846/9, 846/11, 847/1, 847/2, 
848, 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8, 850/11, 850/12, 850/13, 
850/14, 850/16, 850/17, 889/1, 889/6, 889/8, 889/9, 889/10, 
889/11, 889/12, 889/13, 889/14, 889/15, 890/1, 890/2, 890/3, 
890/4, 891/1, 891/2, 891/3, 892/3, 892/5, 892/6, 892/8, 892/9, 
892/10, 892/11, 892/12, 894/1, 894/2, 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 
998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/13, 998/14, 
998/19, 998/20, 998/21, 998/22, 999/11, 1002/1, 1026/14, 1030/1, 
1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1030/8, 1030/9, 
1030/10, 1030/17, 1030/18, 1030/19, 1030/20, 1030/21, 1030/22, 
1030/23, 1030/24, 1030/25, 1030/26, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 
1030/30, 1030/31, 1030/32, 1030/33, 1030/34, 1030/35, 1030/36, 
1030/37, 1030/38, 1030/39, 1030/40, 1030/41, 1030/42, 1030/43, 
1030/44, 1030/45, 1030/46, 1030/47, 1031 K.o. Lom pod 
Storžičem in 620/4, 620/5 K.o. Podljubelj. 
 

C. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV 
 
Spremembe in dopolnitve v območju stavbnih zemljišč dopuščajo 
naslednje dejavnosti:  
- bivanje,  
- trgovina,  
- gostinstvo,  
- naravoslovni turizem in rekreacija, 
- storitve in mala obrt ter 
- raziskovanje in izobraževanje.  
 
Spremembe in dopolnitve vključujejo naslednje nove vsebine:  
- vzpostavitev dveh novih navezav od vstopne točke do 

sprehajalno-razgledne poti in sicer: neposredna povezava 
med parkiriščem in info točko ob vhodu v Dovžanovo sotesko 
do sprehajalno-razgledne poti in povezavo med parkiriščem 
in info točko ob vhodu v Dovžanovo sotesko, ki vodi ob 
vodotoku, do paštbe, 

- spremembo mikro lokacije info točke 
- gradnja premostitvenega objekta (brv) pri info točki,  
- vodovodno omrežje, ki vodi od sekundarnega vodovodnega 

omrežja pri stavbi št. 597 do posameznih stavb zaselka Na 
Jamah.  

 
Vrste dopustnih gradenj in ureditev:  
Veljavni prostorski akt, je prav tako kot predhodni urbanistični 
načrt dopuščal: »umestitve na mestu prej odstranjenih ureditev, ki 
so glede na namen in po oblikovanju enaka odstranjeni.« Ob 
uskladitvi z nadrejenim prostorskim aktom Spremembe in 
dopolnitve uporabijo izraz PONOVNA GRADNJA, saj le ta izhaja 
iz OPN Tržič. Ponovna gradnja je tako v OPN Tržič, kot v 
Spremembah in dopolnitvah predmetnega akta opredeljena kot 
novogradnja na lokaciji obstoječega odstranjenega objekta v 
enakih gabaritih in z enakimi zmogljivostmi. Ponovna gradnja 
stavb se dopušča z namenom ohranjanja stavbnega fonda, saj so 
nekateri objekti že tako dotrajani, da obnova ni več mogoča. Brez 
možnosti ponovne gradnje bi torej lahko prišlo do izgube 
prostorskih prvin (stavb), ki soustvarjajo prostor Dovžanove 
soteske.  
 
Stavbe:  
Dopustne so: rekonstrukcija, dozidava, nadzidave in ponovna 
gradnja obstoječih stavb za namen bivanja ali začasnega bivanja, 
in spremljevalnih dejavnosti skladno z dopustnimi dejavnostmi iz 
sedmega člena tega odloka.  
 
Tlorisna površina in gabariti:  
Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave 
funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane 
površine objekta do 20%. Kljub povečanju se ohranja razmerje 
stranic osnovnega gabarita stavbe min. 1:1,4. Pri nadzidavah so 
odstopanja dopustna v vertikalni smeri tako, da je kolenčni zid 
visok največ 1,00m in je v celoti skrit pod napuščem. Višinski 
gabarit stavb je največ K+P+M; tloris kleti je lahko manjši od 
nadzemnega dela objekta. Pritličje pri vhodu je lahko največ 
1,00m nad utrjenim terenom.  
 
Strehe:  
- Strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice, naklona 

38º - 45º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico 
objekta.  

- Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in 
pultnimi frčadami; ravne pultne frčade niso dovoljene.  

- Strešna kritina je lahko lesena, opečna ali betonska v sivih 
odtenkih.  

 

PRIDOBITEV 
SMERNIC 

(april, maj 2017) 

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN 
(julij, avgust 2017) 

Pridobitev odločbe, ali je 
potrebno izvesti presoje 

vplivov na okolje  
(17.05.2017) 

Pripravljavec: Občina  Tržič 

 Trg Svobode 18; 4290 Tržič 

  

Pobudnik: Občina  Tržič 

 Trg Svobode 18; 4290 Tržič 

  

Načrtovalec: DOMPLAN d.d. 
 Bleiweisova 14, Kranj 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 

OBMOČJE NARAVNEGA 
SPOMENIKA Z OZNAKO 6 T1 

DOLINA – DOVŽANOVA 
SOTESKA 

 
 
 

Dopolnjen osnutek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POVZETEK ZA JAVNOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: marec 2017 
 

SKLEP o začetku priprave OPPN (Ur.l.RS.št. 74/2016, 

dne 25.11.2017) 

OSNUTEK OPPN poslan v smernice datum 

(marec 2017) 

Izdelava zahtevanih študij, elaboratov in drugih 
strokovnih podlag 

(Poplavna presoja na zahtevo Direkcije za vode) 
 

 

JAVNA RAZGRNITEV 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

OPPN in OP 
(datum) 

 

JAVNA 
OBRAVNAVA 

(datum) 

 

POTRDITEV STALIŠČ DO PRIPOMB 
(datum) 

 

IZDELAVA PREDLOGA OPPN 
 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA 

IZDELAVA USKLAJENEGA 
PREDLOGA  OPPN 

SPREJEM ODLOKA O OPPN NA OBČINSKEM 
SVETU 

IN OBJAVA V URADNEM LISTU RS 

Terenski ogled, sestanek z lastniki in izdelava 
strokovnih podlag 

(februar 2017) 



 


