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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
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IZJAVLJAM

1. Da je občinski podrobni prostorski načrt izdelan v skladu s prostorskimi akti, ki veljajo na
območju predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta,
2. da je občinski podrobni prostorski načrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju
predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta ali se nanašajo na predvideno
prostorsko ureditev.

UD/479-108/16

Mag. Petra KRAJNER, univ. dipl. inž. kraj. arh.
ZAPS: KA-1464, P-0055

Kranj, avgust 2017

Podpis:
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ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA
Z OZNAKO DOL 1 – DOVŽANOVA SOTESKA
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska
(Ur.l.RS.št. 30/2013). Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na tekstualni, grafični del in
priloge odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev namenske rabe z Občinskim prostorskim
načrtom Občine Tržič, določitev podrobnih izvedbenih pogojev za območje razpršene poselitve
(A) zaselka Na Jamah, uskladitev meje območja z aktom o zavarovanju, prestavitev vstopne
točke na drugo lokacijo in izvedba premostitve ob tej točki z navezavo na obstoječo razgledno
pot.
3. člen
(1) V odloku se popravi naziv občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer se v
celotnem odloku besedilo: »6 T1 Dolina – Dovžanova soteska«, nadomesti z naslednjim
besedilom: »DOL 1 – Dovžanova soteska«.
(2) V odloku se izraz »Info center« zamenja z izrazom »Info točka« povsod, kjer je nedvoumno,
da gre za informacijsko točko locirano na vstopu v Dovžanovo sotesko, gledano iz smeri
Čadovelj, na parkirišču, ob vodotoku.
4. člen
V 3. členu se:
- tretja točka v celoti spremeni in se glasi: »Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za
umestitve objektov in zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve v območju. S tem
odlokom se ne ureja del naselja Čadovlje, ki sega v območje OPPN. Za to območje
veljajo določila prostorskega akta, ki ureja celotno območje občine Tržič. S tem odlokom
se ureja del naselja Dolina (zaselek Na Jamah), ki sega v območje OPPN.«
- četrta točka v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »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.«
5. člen
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V 4. členu se prva točka v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »OPPN za območje oznake
DOL 1 – Dovžanova soteska vsebuje TEKSTUALNI DEL in GRAFIČNI DEL, ki obsega
naslednje načrte:
Št. 1
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom 1:5000
lege prostorske ureditve na širšem območju - PNRP
Št. 1a
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom 1:5000
lege prostorske ureditve na širšem območju - GJI
Št. 2
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M = 1:5000
Št. 2a
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M = 1:5000
M = 1:1000
Št. 3
Pregledna zazidalna oz. ureditvena situacija
M = 1:5000
Št. 4
Podrobna ureditvena situacija List 1
M = 1:1000
Št. 5
Podrobna ureditvena situacija List 2
M = 1:1000
Št. 6
Podrobna ureditvena situacija List 3
M = 1:1000
Št. 7
Podrobna ureditvena situacija List 4
M = 1:1000
Št. 8
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na M = 1:5000
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
Št. 9
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in M = 1:5000
ohranjanje narave
Št. 9a
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in M = 1:5000
ohranjanje narave
Št. 10

Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi M = 1:5000
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
6. člen

V 5. členu se:
- v imenu črta beseda obvezne,
- doda nova 8. točka, ki se glasi: »Dopustni posegi na objektih v zaselku Na Jamah.«.
7. člen
V 6. členu se za besedo »objektov« doda besedilo: »ter Občinskega prostorskega načrta
občine Tržič.«.
8. člen
V 7. členu se v prvi točki dodajo nove alineje z naslednjim besedilom:
» - bivanje,
- trgovina,
- gostinstvo,
- storitve,
- mala obrt«
9.člen
V 8. členu se dodajo štiri nove alinee, ki se glasijo:
»- pogoji ponovne gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalnih del obstoječih stavb,
- pogoji za rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih ter ponovna gradnja oz. umestitev
nezahtevnih in enostavnih objektov,
- vzpostavitev navezav od vstopne točke do sprehajalno-razgledne poti,
- gradnja premostitvenega objekta (brvi) pri vstopni točki«
10 . člen
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V 9. členu
EUP
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01

se tabela v celoti nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
OPIS
NRP
Dolina- Dolžanova soteska
K2
Druga kmetijska zemljišča
Dolina- Dolžanova soteska
G
Gozdna
Dolina- Dolžanova soteska
VC
Celinske vode
Dolina- Dolžanova soteska
A
Površine razpršene poselitve
Dolina- Dolžanova soteska
PC
Površine cest
Dolina- Dolžanova soteska
PO
Ostale prometne površine

11. člen
10. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom::
»(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov in ureditev glede na
namen:
- ureditve za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, za zaščito pred poplavami, erozijo
in plazenjem, sanacija degradiranega prostora v osnovno namensko rabo,
- lokalne ceste in javne poti, ter nekategorizirane ceste in dostopne ceste do objektov,
- brvi in mostovi
- komunikacijska omrežja,
- elektroenergetski vodi,
- vodovodi in pripadajoči objekti,
- cevovodi za odpadno vodo in pripadajoči objekti,
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- pomožni objekti v javni rabi: spominska obeležja,
- pomožni objekti v javni rabi - pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste,
cestni snegolov,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
- parkirišče in izogibališče ob lokalni cesti,
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, planinska pot, tematska pot in podobne,
- pomožni komunalni objekti,
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
Vrste opreme in proizvodov glede na namen:
- oprema zavarovanega območja, kamor sodijo: klopi, označevalne in informacijske table,
koši za odpadke, opisi in pojasnila in usmerjevalne table.
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
Postavljanje samostojnih oglasnih tabel in drugih materialov ni dovoljeno.
(2) Na območju stavbnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem
območju OPPN, dopustne še naslednje vrste objektov in ureditev glede na namen:
- stanovanjske stavbe,
- stanovanjske stavbe s spremljevalnimi dejavnostmi, pri čemer mora biti razmerje med
dejavnostima najmanj 60:40 v prid stanovanjski dejavnosti,
- gostinske stavbe namenjene turistični ponudbi in namestitvi.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- majhna stavba: garaža, drvarnica,
- lopa, uta nadstrešek, senčnica
- varovalna ograja in sosedska ograja,
- podporni zid,
- mala komunalna čistilna naprava,
- nepretočna greznica,
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- parkirišče, pri čemer je dopustno urediti po eno parkirišče na vsako stavbo,
(3) Na območjih kmetijskih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem
območju OPPN, dopustne še:
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- objekti za rejo živali: čebelnjak,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: krmišče, ograja za pašo živine,
- postavitev čebelnjakov je dovoljena pod pogojem, da investitor predhodno pridobi
mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče na katerem naj bi
stal čebelnjak v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, investitor pa mora biti vpisan v
register čebelarjev;
(4) Na območjih gozdnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem
območju OPPN, dopustni še:
- posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le premični čebelnjaki in krmišča
(5) Na vodnih površinah in območjih priobalnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so
dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:
- ureditve grajenega vodnega javnega dobra, mostovi, brvi, ukrepi, ki se nanašajo na
izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo
na ohranjanje narave in objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaževanjem,
- v priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
(6) Na površinah cest in ostalih prometnih površinah so poleg objektov in ureditev, ki so
dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:
- parkirišča in izogibališča
- avtobusna postajališča.«
12. člen
V 11. členu se:
- v imenu za besedo » vrste« doda besedilo »gradenj in«
- besedilo prve točke točki v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in ureditev:
- rušitve in odstranitve objektov,
- rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter
vzdrževalna dela v javno korist)
- dozidave in nadzidave ter
- ponovne gradnje,
- spremembe namembnosti, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z dopustno
namembnostjo stavb določeno s tem odlokom,
- postavitve, nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov in
ureditev glede na namen iz tega odloka.
- postavitev in obnova ter vzdrževanje infrastrukturne in interpretacijske opreme in
proizvodov.«
13. člen
V imenu drugega poglavja se za besedo krajinsko-arhitekturne, doda beseda »arhitekturne«
14. člen
V 14. členu se na koncu doda peta točka, ki se glasi:
»(5) Uredi se navezava na sprehajalno-razgledno pot in sicer:
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- 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.«
15. člen
V 17. členu se v drugi točki za besedo »območja« doda naslednje besedilo »ali prezentacijo
naravnega spomenika.«
16. člen
V 18. členu se doda peta točka, ki se glasi:
» (5) Na vstopu v Dovžanovo sotesko je dopustna postavitev novega premostitvenega objekta
(brv).«
17. člen
V 21. členu se v četrti točki za besedo »območij.« na koncu stavka doda naslednje besedilo »ali
prezentacijo naravnega spomenika.«
18. člen
V 23. členu se:
- ime člena spremeni tako, da se črtata besedi: »in Dolin«,
- v celoti zamenja besedilo, ki se glasi: »Za stavbe št. 137, 139, 149-del in 898 se
uporabljajo splošni in podrobni prostorsko izvedbeni pogoji občinskega prostorskega
načrta občine Tržič in vseh njegovih sprememb.«
19. člen
Doda se nov, 23a. člen z imenom: »(prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina – zaselek Na
Jamah)«, ki se glasi:
»(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna
dela, 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. Ohranitev objektov in njihovo vzdrževanje ima prednost pred novogradnjami.
(2) Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%, pri
čemer je zazidana površina površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa
navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. 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.
(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov,
kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni
arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem
verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru
polno/prazno.
(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno,
z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti
ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso
dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah
se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.
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(5) 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.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali
osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni
tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali
enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.
(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso.
V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo
presegati 1.20 m.
(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max.
1,2m, kamniti in ozelenjeni; uporabljajo se kamnine značilne za območje Doline. Dopustna so
tudi kašte.
(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni
gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št.
606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od
vodotoka.
(10) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št.
odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno
urediti eno parkirno mesto.
(11) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in
drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz
lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih
se ohranjajo; premikanje, razbijanje oz. poškodovanje in odstranjevanje blokov ali raba
kremenovega konglomerata je prepovedana.«
20. člen
V 24. členu se doda šesta točka, ki se glasi:
»(6) Rekonstrukcija ceste v zaselku Na Jamah: Skladno s področnimi predpisi je potrebno je
zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo
voziščni izvedbi skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, se zagotovi
obračališče.«
21. člen
26. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območju OPPN vodijo naslednji infrastrukturni vodi:
- elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava,
- vodovodno omrežje,
- telekomunikacijsko omrežje.
(2) Dopustna so redna vzdrževanja in sanacijska dela vseh infrastrukturnih objektov; iz naslova
varstva okolja in zdravja ljudi je dopustna zamenjava vodov.
(3) Prestavitev oziroma kablitev telekomunikacijskih vodov je dopustna.
(4) Predvidi se izgradnja vodovodnega omrežje ustreznih dimenzij do zaselka Na Jamah.
(5) Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov.
(6) Objekti in omrežja gospodarske infrastrukture se umeščajo s soglasjem pristojne službe za
varstvo narave.«
22. člen
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V 28. členu se v prvi točki črta besedilo: »(glej risbi 1 in 2)«.
23. člen
Za 29. členom se doda se nov 29 a. člen z imenom: »(oskrba s pitno vodo)«, ki se glasi:
»(1) Skladno s tehničnimi predpisi se predvidi izgradnja vodovoda ustreznih dimenzij, ki vodi od
sekundarnega vodovodnega omrežja pri stavbi št. 597 do posameznih stavb zaselka Na Jamah.
(2) Za vsako stavbo se predvidi en samostojen vodovodni priključek. Lokacija vstopa priključne
cevi se predvidi v sklopu dostopa na parcelo. Vsakemu porabniku se zagotovi možnost
individualnega merilnega mesta.«
24. člen
V drugi točki 31. člena se doda naslednje besedilo in tabela:
» Na območju urejanja in v območju vpliva načrtovanih posegov na kulturno dediščino se
nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
EŠD
Ime
Režim
Podrežim
25992
Čadovlje pri Tržiču- kapelica na Konfinu
dediščina
Stavbna dediščina
5529
Čadovlje pri Tržiču- Partizanska tehnika
spomenik
5530
Čadovlje pri Tržiču- Partizanska podzemna spomenik
jama pod piramidami
11200
Čadovlje pri Tržiču- Jamenšnikova sušilnica za dediščina
Stavbna dediščina
sadje in lan
28976
Čadovlje pri Tržiču - Razpelo
dediščina
Stavbna dediščina«
25. člen
Prva točka 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
» (1) Pogoji za zavarovano območje:
Za ohranjanje narave in doseganje ciljev zavarovanega območja je za posege treba upoštevati
režime, določene v odloku o zavarovanju naravnega spomenika.«
26. člen
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Zabojnikov ni dovoljeno umeščati v ožjem
zavarovanem območju, koši za zbiranje odpadkov se lahko namestijo le na parkirišču ob vstopu
v sotesko v sklopu info. točke.«
27. člen
51. člen, se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ občine razveljavi.
(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna
dela, 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.
(2) Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%, pri
čemer je zazidana površina površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa
navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. 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.
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(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov,
kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni
arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem
verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru
polno/prazno.
(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno,
z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti
ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso
dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah
se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.
(5) 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.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali
osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni
tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali
enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.
(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso.
V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo
presegati 1.20 m.
(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max.
1,2m, kamniti in ozelenjeni. Dopustna so tudi kašte.
(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni
gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št.
606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od
vodotoka.
(10) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št.
odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno
urediti eno parkirno mesto.
(11) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in
drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz
lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih
se ohranjajo.«
28. člen
Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled na Uradu za okolje in prostor Občine Tržič
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 350-0010/2016
Datum:
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ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA Z OZNAKO DOL 1
– DOVŽANOVA SOTESKA
Besedilo se črta
Besedilo se doda
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Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/2007, 70/2008,
108/2009, 80/2010, 43/2011, 57/2012, 57/2012, 109/2012) ter 9. in 18. člena Statuta občine
Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013) je Občinski svet občine Tržič na svoji na 20. redni seji dne 27. 3.
2013 sprejel
Na podlagi 61. člena Zakona 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) ter 10. in 30. člena Statuta občine
Tržič (Ur.l. RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet občine Tržič na svoji _________seji,
dne_________ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskemga podrobnemga prostorskemga načrtua za
območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina DOL 1 – Dovžanova soteska
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje naravnega
spomenika z oznako 6 T1 Dolina DOL 1 – Dovžanova soteska (v nadaljevanju OPPN), ki ga je
izdelal Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/447108/11. Območje je z
Odlokom o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (UVG, št. 6/88, xy/xy)
razglašeno za naravni spomenik.
(2) Za OPPN je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje. Okoljsko poročilo je
izdelalo podjetje Irena Mrak, s.p., Virje 10, 4290 Tržič, poglavje narava in dodatek pa Lutra,
Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot Ilegalcev 17, 1210 Ljubljana.
2. člen
(namen OPPN)
Namen OPPN je določitev podrobne lokacije in pogojev za ureditve na območju Dovžanove
soteske za naslednje rabe znotraj območja OPPN:
- stavbna zemljišča,
- kmetijska zemljišča,
- gozdna zemljišča,
- vode in
- druga zemljišča.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Meja območja OPPN izhaja iz grafičnega dela nadrejenega prostorskega akta. Območje
OPPN se deli na ožje in širše območje, pri čemer meja sovpada z mejo območja naravnega
spomenika in je razvidna iz grafičnega dela tega načrta.
(2) Velikost celotnega območja, ki je predmet OPPN-ja, je 1.485.758,28 ha.
(3) Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za umestitve objektov in zemljišča, ki so potrebna za
druge ureditve v območju. S tem odlokom se ne ureja del naselja Čadovlje in Dolina, ki sega v
območje OPPN. Za to območje veljajo določila prostorskega akta, ki ureja celotno območje
občine Tržič. S tem odlokom se ureja del naselja Dolina (zaselek Na Jamah), ki sega v območje
OPPN.
(4) Območje OPPN in njegov vpliv obsega parcele oziroma dele parcel s št.:
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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, 840/2, 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, 850/15, 850/16, 850/17, 889/3, 889/4, 889/5, 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, 998/15, 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, 889/1 k.o. Lom pod Storžičem in 620/4, 620/5 k.o.
Podljubelj.
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.
4. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN za območje oznake 6 T1 Dolina DOL 1 – Dovžanova soteska vsebuje TEKSTUALNI
DEL in GRAFIČNI DEL, ki obsega naslednje načrte:
Št. 1
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega M=1:10 000
podrobnega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske
ureditve na širšem območju
Št. 1
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom 1:5000
lege prostorske ureditve na širšem območju - PNRP
Št. 1a
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom 1:5000
lege prostorske ureditve na širšem območju - GJI
Št. 2
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M = 1:5000
Št. 2a
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M = 1:5000
M = 1:1000
Št. 3
Pregledna zazidalna oz. ureditvena situacija
M = 1:3000
M = 1:5000
Št. 4
Podrobna ureditvena situacija List 1
M = 1:1000
Št. 5
Podrobna ureditvena situacija List 2
M = 1:1000
Št. 6
Podrobna ureditvena situacija List 3
M = 1:1000
Št. 7
Podrobna ureditvena situacija List 4
M = 1:1000
Št. 8
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na M = 1:5000
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
Št. 9
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in M = 1:5000
ohranjanje narave
Št. 9a
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in M = 1:5000
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ohranjanje narave
Št. 10

Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi M=1:10 000
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
M = 1:5000
(2) Grafični prikazi so izdelani na geodetskem načrtu (v nadaljevanju GN) izdelanem v merilu
1:1000 in državni topografski karti v merilu 1:2 000.
5. člen
(obvezne priloge OPPN)
OPPN ima naslednje obvezne priloge:
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN;
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
6. Povzetek za javnost;
7. Okoljsko poročilo,
8. Dopustni posegi na objektih v zaselku Na Jamah.
6. člen
(uporabljeni izrazi in pojmi)
V tem OPPN uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz veljavnih predpisov s področja prostorskega
načrtovanja in graditve objektov ter Občinskega prostorskega načrta občine Tržič.
II. PODROBNE DOLOČBE
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje Z OPPN
7. člen
(opis predvidene ureditve)
(1) V širšem območju OPPN se odvijajo naslednje dejavnosti:
- raziskovanje in izobraževanje,
- kmetijstvo,
- gozdarstvo,
- rekreacija,
- naravoslovni turizem,
- bivanje,
- trgovina,
- gostinstvo,
- storitve,
- mala obrt.
(2) V ožjem območju OPPN se odvijajo naslednje dejavnosti:
- raziskovanje in izobraževanje,
- rekreacija,
- naravoslovni turizem,
- gozdarstvo.
(3) Varstvene namembnosti:
Območje je namenjeno varovanju izjemnih nahajališč kamnin in okamnin, geomorfoloških
vrednot in vegetacijskih združb na kremenovem konglomeratu, znanstveno-raziskovalnemu
delu, izobraževanju, naravoslovnemu turizmu in rekreaciji na prostem.
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(4) Funkcije območja z opisom
Varovalna in znanstveno-raziskovalna: odkritje izredno bogatega nahajališča raznovrstnih
okamnin iz paleozojskega obdobja, posebne geološke in tektonske razmere, ki so omogočile
nastanek soteske v delu, kjer Tržiška Bistrica prečka plasti apnenca ter specifične oblike
vegetacije predvsem na kremenovih konglomeratih in peščenjakih določajo varstveno kot tudi
znanstveno-raziskovalno funkcijo ožjega in širšega območja naravnega spomenika Dovžanova
soteska.
Ekološke: specifični pogoji in razmere v krajini ter sorazmerna neokrnjenost živalstva in
rastlinstva določajo soteski veliko ekološko vrednost.
Krajinsko-oblikovne: slikovita soteska z navpičnimi stenami, apnenčastimi piramidami - turni in
ohranjena naravna struga vodotoka Tržiške Bistrice s pregradnim slapiščem prek podornih
blokov iz kremenovega konglomerata določajo izjemno krajinsko - oblikovno vrednost območja.
Pričevalne: zgodovinska dogajanja in geografska lega določajo Dovžanovi soteski izjemno
pričevalno funkcijo.
Kulturno-vzgojne: izjemne vrednote s področja geologije, paleontologije, geomorfologije,
značilni biotopi in kulturnozgodovinske vrednote določajo kulturno-vzgojno funkcijo.
Rekreacijsko-turistične: značilne kompozicijske vrednosti naselij (Na Jamah, Čadovlje), skalne
piramide, slikovitost vodnega in obvodnega sveta določajo specifičen rekreacijsko-turistični
potencial.
Bivalne: naravne razmere širšega območja omejujejo kmetijsko rabo in rabo gozda ter
opredeljujejo bivalno funkcijo delov območja, kjer se že nahaja strnjena poselitev.
8. člen
(podrobne vsebine OPPN)
OPPN ureja območje znotraj meje; pri tem obravnava naslednje podrobne vsebine:
- pogoji ponovne gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalnih del obstoječih stavb,
- pogoji za rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih ter ponovna gradnja oz. umestitev
nezahtevnih in enostavnih objektov,
- ureditev, obnova, vsebinska in prostorska nadgradnja tematskih poti,
- vzpostavitev dveh novih navezav od vstopne točke do sprehajalno-razgledne poti,
- ureditev dela tematske poti z razglediščem nad sotesko v najožjem delu,
- ureditev parkirnih površin, info točke, sanitarij,
- prenova klopi, tabel, označb in smerokazov ter oblikovno poenotenje,
- ureditev in obuditev razgledišč, počivališč, pešpoti, obstoječih planinskih poti in
obstoječih plezališč,
- ureditev in oblikovanje počivališč,
- namestitev protierozijskih zaščit,
- obnova premostitvenih objektov, ter
- gradnja premostitvenega objekta (brv) pri info točki,
- ureditev geoloških točk na Slovenski geološki poti in ureditev nahajališč fosilov,
- Pomožni objekti v javni rabi: pomožni cestni objekti, kablitev 20kV daljnovoda,
- dovoljuje se možnost kablitve telekomunikacijskih vodov,
- obnovitev navezave tematskih poti na spomenike kulturne dediščine, kot je Partizanska
stavnica,
- navezava na Jamenšnikovo domačijo (tipična karavanška hiša s t. i. paštbo), na
območje Šole v Dolini z razstavno izobraževalnim središčem Dovžanove soteske - RIS,
in avtobusno postajo v naselju Dolina.
9. člen
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora znotraj območja OPPN)
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Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje podrobne namenske rabe:
Oznaka
ONRP
PNRP
6 T1 Dovžanova soteska
Območje kmetijskih zemljišč
K
6 T1 Dovžanova soteska
Območje gozdov
G
6 T1 Dovžanova soteska
Nerodovitna zemljišča oz. ostala območja
N
6 T1 Dovžanova soteska
Območje voda
V
6 T1 Dovžanova soteska
Stavbno zemljišče
SK
EUP
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01

OPIS
Dolina- Dolžanova soteska
Dolina- Dolžanova soteska
Dolina- Dolžanova soteska
Dolina- Dolžanova soteska
Dolina- Dolžanova soteska
Dolina- Dolžanova soteska

NRP
K2
G
VC
A
PC
PO

Druga kmetijska zemljišča
Gozdna
Celinske vode
Površine razpršene poselitve
Površine cest
Ostale prometne površine

1.1. Dopustne vrste objektov glede na namen in dopustne vrste gradenj
10. člen
(dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen)
(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov in ureditev glede na
namen:
- ureditve za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, za zaščito pred poplavami, erozijo
in plazenjem, sanacija degradiranega prostora v osnovno namensko rabo,
- na zemljiščih ob lokalni cesti so dopustne ureditve parkirišča in izogibališča,
- lokalne ceste in javne poti, ter nekategorizirane ceste in dostopne ceste do objektov,
- brvi in mostovi
- komunikacijska omrežja,
- elektroenergetski vodi,
- vodovodi in pripadajoči objekti,
- cevovodi za odpadno vodo in pripadajoči objekti,
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- pomožni objekti v javni rabi: spominska obeležja,
- pomožni objekti v javni rabi - pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste,
cestni snegolov,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
- parkirišče in izogibališče ob lokalni cesti,
- pomožni infrastrukturni objekti v navezavi na obstoječo infrastrukturo: pločnik, pomožni
objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni cestni objekti, pomožni komunalni objekti,
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, planinska pot, tematska pot in podobne,
- pomožni komunalni objekti,
- vadbeni objekti: planinska pot, sprehajalna pot in tematska pot,
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
Vrste opreme in proizvodov glede na namen:
- oprema zavarovanega območja, kamor sodijo: klopi, označevalne in informacijske table,
koši za odpadke, opisi in pojasnila in usmerjevalne table.
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
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Postavljanje objektov za oglaševanje na kozolcih in drugih objektih samostojnih oglasnih tabel in
drugih materialov ni dovoljeno.
(2) Na območju stavbnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem
območju OPPN, dopustne še naslednje vrste objektov in ureditev glede na namen:
- stanovanjske stavbe,
- stanovanjske stavbe s spremljevalnimi dejavnostmi, pri čemer mora biti razmerje med
dejavnostima najmanj 60:40 v prid stanovanjski dejavnosti,
- gostinjske stavbe namenjene turistični ponudbi in namestitvi.
- parkirišča.
Počitniški objekti niso dovoljeni.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- majhna stavba: garaža, drvarnica,
- lopa, uta nadstrešek, senčnica
- varovalna ograja in sosedska ograja,
- podporni zid,
- mala komunalna čistilna naprava,
- nepretočna greznica,
- parkirišče, pri čemer je dopustno urediti po eno parkirišče na vsako stavbo,
- objekti za lastne potrebe,
- pomožni kmetijsko gozdarski objekti,
- ograje, škarpe in podporni zidovi,
- enostavni začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (razen
pokritih prireditvenih prostorov s športnimi igrišči z napihljivo konstrukcijo, cirkus in
objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi) pod pogojem, da se
odstranijo po končani prireditvi.
(3) Na območjih kmetijskih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem
območju OPPN, dopustne še:
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- objekti za rejo živali: čebelnjak,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: čebelnjak, krmišče, ograja za pašo živine,
- postavitev čebelnjakov je dovoljena pod pogojem, da investitor predhodno pridobi
mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče na katerem naj bi
stal čebelnjak v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, investitor pa mora biti vpisan v
register čebelarjev;
- enostavni začasni objekti namenjeni sezonski in turistični ponudbi ali prireditvam (razen
pokritih prireditvenih prostorov s športnimi igrišči z napihljivo konstrukcijo, cirkusa in
objektov namenjenih začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi) pod pogojem, da se
odstranijo po končani prireditvi, na lokaciji razvidni iz grafičnega dela OPPN.
(4) Na območjih gozdnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem
območju OPPN, dopustni še:
- posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le premični čebelnjaki in krmišča ter obora
za rejo divjadi.
(5) Na vodnih površinah in območjih priobalnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so
dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:
- ureditve grajenega vodnega javnega dobra, mostovi, brvi, ukrepi, ki se nanašajo na
izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo
na ohranjanje narave in objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaževanjem,
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- v priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
(6) Na površinah cest in ostalih prometnih površinah so poleg objektov in ureditev, ki so
dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:
- parkirišča in izogibališča,
- avtobusna postajališča.
11. člen
(dopustne vrste gradenj in ureditev)
(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in ureditev:
- rušitve in odstranitve objektov,
- rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter
vzdrževalna dela v javno korist)
- dozidave in nadzidave ter
- ponovne gradnje,
- umestitve na mestu prej odstranjenih ureditev, ki so glede na namen in po oblikovanju
enaka odstranjeni;
- rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter
vzdrževalna dela v javno korist) ter odstranitve objektov;
- spremembe namembnosti, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z dopustno
namembnostjo stavb določeno s tem odlokom,
- postavitve, nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov in
ureditev glede na namen iz tega odloka.
- postavitev in obnova ter vzdrževanje infrastrukturne in interpretacijske opreme in
proizvodov.
(2) Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču so dovoljene
rekonstrukcije, spremembe namembnosti in postavitve na mestu prej odstranjenih objektov, če
se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska ogroženost, se s tem ne poslabšuje stanja voda, je
omogočeno izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda, to ni v
nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali umestitvijo na mestu prej
odstranjenega objekta oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
(3) Posegi, ki niso skladni z dejavnostjo, namenom in funkcijo zavarovanega območja, niso
dopustni.
(4) O vseh nameravanih posegih na širšem in ožjem območju spomenika je potrebno obvestiti
Občino.
2. Krajisnsko-arhitekturne, arhitekturne in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev
2.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
12. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Načrtuje se izvedba povezave tematske poti k objektom stavbne dediščine v Čadovljah.
Stavbe so izven tega območja OPPN in se rekonstruirajo skladno s pogoji varstva.
(2) Uredi se povezava med vsebinami območja OPPN in razstavno izobraževalnim središčem (v
nadaljevanju RIS). RIS je namenjen kulturnim dejavnostim, izobraževanju in gostinstvu. V
odprtem prostoru RIS se z visokodebelnim sadnim drevjem obnovi sadovnjak. S starimi sortami
zelišč rož in zelenjadnic, značilnih za širše območje se za izobraževalne namene obnovi
zelenjavni vrt. V odprtem prostoru RIS se predvidi postavitev igral z didaktičnimi vsebinami.
(3) Izvede se varna povezava med vstopno točko v sotesko in avtobusnim postajališčem v
naselju Dolina.
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2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
13. člen
(variantne rešitve)
Za OPPN so bile variantne rešitve izdelane v obliki strokovnih podlag.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje ureditve, umestitve v prostor in oblikovanje
14. člen
(ureditve tematskih poti)
(1) Tematske poti v območju Dovžanove soteske so:
- sprehajalno-razgledne poti,
- gozdna učna pot,
- Slovenska geološka pot,
- pot do partizanske stavnice,
- pot na Borovo peč in
- pot do plezališča.
(2) Kot osnovni gradniki poti naj se uporabljajo naravni materiali lokalnega izvora.
(3) Vsebinska obnova in nadgradnja poti se uskladi s pristojnim zavodom za varstvo narave;
vsebine, ki bodo predstavljene na informativnih tablah, je potrebno poslati v mnenje Zavodu.
(4) Pot do Borove Peči se ne ureja za namen organiziranega obiskovanja skupin (šolske,
izobraževalne ipd. skupine); z redno košnjo se vzdržuje obstoječ dostop.
(5) Uredi se navezava na sprehajalno-razgledno pot 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.
15. člen
(odsek tematske poti v najožjem delu soteske)
(1) V najožjem delu Dovžanove soteske se na desni bregu Tržiške Bistrice nasproti tunela, nad
sotesko, nahaja težje prehodni del poti. Za namen ureditve sprehajalno-razgledne poti večjemu
številu obiskovalcev in povečanja doživljajske vrednosti pri ogledu naravnega spomenika se
dopusti rekonstrukcija tega dela poti. Le-ta vodi od premostitvenega objekta, preko sedla ob
skalnem prelomu, do obstoječe poti ob vodotoku.
(2) TRASA: Trasa poti poteka od obstoječe brvi po pobočju z zavoji do sedla. Trasa vodi izven
dosega padajočih skal s skalne stene, torej po vzhodnem delu pobočja. Rekonstrukcija poti se
izvede na način, ki v čim manjši meri zahteva izvedbo stopnic oz. vizualno motečih prehodov.
Na sedlu se uredi razgledišče, od tam se nadaljuje proti severovzhodni strani soteske. Na
spodnjem delu spusta proti soteski se predvidijo strmejši prehodi s sidranjem poti v kamnino.
Trasa se prilagaja rastlinskemu pokrovu in naravni konfiguraciji terena.
(3) DOLŽINA, ŠIRINA: Predvidena dolžina jugozahodnega dela trase je 120,00 m,
severovzhodnega pa 70,00 m. Širina poti je 0,60 m, skupna širina poti pa naj ne presega 0,80
m.
(4) IZVEDBA: Pot se tehnično predvidi kot planinska pot z minimalnimi posegi v naravni prostor.
Na jugozahodnem delu in zgornjem delu severovzhodnega kraka se predvideva delni vkop poti
v pobočje. Za premagovanje večjih višinskih razlik se dopušča izvedba stopnic iz lesenih oblic in
pilotov. Za namen preprečevanja zdrsov se na spodnji strani poti lahko izvede sidranje poti z
vzdolžno leseno oblico in lesenimi piloti ter leseno varnostno ograjo na jugozahodnem delu ter
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jekleno varnostno ograjo na severovzhodnem delu. Na odsekih, kjer je zgornja stran omejena z
vertikalno steno, bo na delih večjega vzpona jeklena pletenica sidrana tudi v kompaktno skalo.
Na odseku od struge do poličke se izvedeta dva jekleno - lesena prehoda v obliki lestve z
oprijemali. Prvi vzpon od struge do prve poličke je dolžine 9,00 m naklona 65º, drugi pa dolžine
3,00 m in naklona 50º-55º. Sidranje prehodov v kompaktno skalo se izvede z jeklenimi profili na
ustreznih dolžinah. Na prehodih se izvede ustrezno oprijemalo.
(5) RAZGLEDIŠČE: Na najvišjem delu poti na sedlu, je predvidena izvedba razgledišča.
Predvidena površina razgledišča je 20,00 m2. Terena se ne sme bistveno spreminjati, lahko se
ga le delno izravna. Podesti in podobni objekti niso dovoljeni. Predvideva se zavarovanje
območja z izvedbo vitkih varovalnih ograj iz pletenic. Ograja naj bo zaradi varnosti zasnovana s
pokončnimi letvami. Dostop na najvišjo nezavarovano točko se ustrezno fizično onemogoči.
(6) Dela se izvajajo ročno.
(7) Pred izvedbo poti se pridobi strokovno mnenje z vidika varnosti za ljudi. Naknadne ureditve
zaradi varnosti obiskovalcev niso dopustne.
(8) Ureditve poti ob vodotoku do malega predora, z mostovži in stopnicami, niso dopustne. Na
poti so dopustna ustrezna varovanja.
(9) Pot se ustrezno označi z opozorilnimi tablicami glede stopnje zahtevnosti poti.
16. člen
(počivališča in razgledišča)
(1) Počivališča ob tematskih poteh so oblikovana kot razširitev poti. Tla so utrjena in posuta z
apnenim gruščem primerne velikosti in debeline.
(2) Na območju počivališč je dopustna obnova ali nova ureditev lesenih klopi in informativnih
tabel z didaktičnimi vsebinami, skladne s pogoji oblikovanja iz tega odloka.
(3) Na območju trbiške breče, kjer se razgledna pot spusti proti brvi pred predorom, je dopustna
ureditev razgledišča. Izjemen pogled na skalne turne in predor se odpre in poudari z
odstranitvijo smreke ob vodotoku. Postavitev pojasnjevalne table o trbiški breči je dopustna
skladno s pogoji oblikovanja tega odloka.
17. člen
(ureditve vstopne točke in parkirišč)
(1) Ohranja se obstoječe parkirne površine, ki se uredijo in označijo. Zgornji ustroj parkirišč je
peščen, obdan z večjimi avtohtonimi kamni kot so trbiška breča, groedenski peščenjak oz. druga
avtohtona kamnina, ali lesenimi oblicami. Parkirišča se urejajo z ustreznimi lovilci olj. Na
parkirišču naj se določi mesto za avtobuse in osebna vozila in se jih ustrezno označi.
(2) V sklopu parkirišča ob vstopu v sotesko (kot je prikazano v grafični prilogi) se skladno s
pogoji oblikovanja dopusti postavitev info točke z urejenimi sanitarijami (t. i. kemični WC) brez
gostinske namembnosti. Oblikuje se manjši, iz avtohtonega kamna zidan objekt ali lesen objekt,
skladen s karavanško arhitekturo območja, ali prezentacijo naravnega spomenika. Ob info točki
je dopustna postavitev info tabel, klopi in košev.
(3) Na delu, kjer je predvidena postavitev objektov, se zaradi varstva pred poplavami izvede
varnostno nadvišanje terena.
18. člen
(premostitveni objekti)
(1) Dopustna je rekonstrukcija oz. umestitev na mestu prej odstranjenih obstoječih premostitev.
(2) Za ureditve, oblikovanje ali obnovo mostov se uporabi avtohtoni les višje kakovosti. Do
mostov se na levem in desnem bregu uredi varovalna ograja. Uredita se kamniti mostni krili na
desnem bregu, ki bosta preprečevali močno bočno erozijo pod posameznim mostom.
(3) Premostitve v obliki stopnic na strmih delih so dopustne skladno s pogoji oblikovanja.
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(4) Morebitne nove umestitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne
posegajo v pretočni profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (0'00) z
minimalno varnostno višino 0,5 m. Oblikovno in vizualno morajo ustrezati predhodnemu objektu.
(5) Na vstopu v Dovžanovo sotesko je dopustna postavitev novega premostitvenega objekta
(brv).
19. člen
(plezališče)
(1) Na območjih, ki so razvidna iz grafičnega dela OPPN, se ohranja obstoječe plezališče; novih
ni dopustno urejati.
(2) Novi posegi v skalne stene, zabijanje klinov, svedranje in nadelava novih smeri niso
dopustni.
20. člen
(ureditve geoloških točk)
(1) Dopustna je obnova obstoječih točk Slovenske geološke poti.
(2) Na geoloških točkah se:
- po potrebi očisti vegetacija v radiju 5,00 – 7,00 m,
- odpelje grušč, ki ni iz mesta posamezne točke,
- proti bregu točke 13 je dopustna izdelava lesene varovalne ograje za preprečevanje
dostopa do kamnine,
- skladno s tem odlokom in po predhodnem mnenju pristojnega zavoda, se table
vsebinsko in oblikovno posodobi ali nadomesti.
21. člen
(Oblikovanje premostitvenih objektov, stopnic, ograj, info točke s sanitarijami)
(1) Konstrukcija mostov se, v kolikor je mogoče, izvaja z naravnimi materiali. V primeru, da
tehnične rešitve zahtevajo gradnike kot so železo in beton, se le te prekrije s kakovostnim
lokalnim lesom in ustrezno zaščiti.
(2) Ograje morajo biti lesene. Izjemoma se lahko postavi jeklena ograja namenjena varovanju, ki
se izvede z jeklenimi, protikorozijsko zaščitenimi stebrički in je sestavljena iz pocinkanih jeklenih
pletenic, odpornih na vremenske vplive. Ograje premostitvenih objektov so lesene in oblikovno
poenotene. Odbojne, obcestne ograje se obdajo z lesom ali zamenjajo za lesene.
(3) Stopnice na tematskih poteh za potrebe premagovanja višinske razlike se izdelajo iz lesenih
okroglic in lesenih pilotov. Leseni deli se trajno impregnirajo.
(4) Info. vstopna točka s sanitarijami na parkirišču je manjši, lesen ali iz avtohtonega kamna
zidan objekt, lahko brez zunanjih ometov, skladen s karavanško arhitekturo območij, ali
prezentacijo naravnega spomenika.
22. člen
(Oblikovanje tabel, klopi in košev)
(1) Table v območju OPPN so usmerjevalne, označevalne, pojasnjevalne in opozorilne.
Obstoječe table se vsebinsko in fizično obnavlja. Pri tem se vsebine v čim večji meri iz tabel v
prostoru prenesejo v ustrezne publikacije, usmerjevalne table pa je mogoče zamenjati z
ustreznimi markacijami.
(2) Table, klopi, koši in označbe morajo biti oblikovno enotne. Pri tem se uporabi kakovosten
avtohtoni les. Podstavki so lahko kamniti; kovinski nosilci tabel se odstranijo, zamenjajo z
lesenimi ali obdajo z lesom. Koši se oblikujejo na način, ki omogoča ločeno zbiranje odpadkov.
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23. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za naselje Čadovlje in Dolina)
Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, velikosti in zmogljivosti objektov ali prostorskih
ureditev, pogoji glede oblikovanje objektov, ter merila za parcelacijo na stavbnih zemljiščih
naselij Čadovlje in Dolina, se povzamejo po izvedbenem občinskem prostorskem aktu.
Za stavbe št. 137, 139, 149-del in 898 se uporabljajo splošni in podrobni prostorsko izvedbeni
pogoji občinskega prostorskega načrta občine Tržič in vseh njegovih sprememb.
23a. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina – zaselek Na Jamah)
(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna
dela, 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. Ohranitev objektov in njihovo vzdrževanje ima prednost pred novogradnjami.
(2) Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%, pri
čemer je zazidana površina površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa
navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. 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.
(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov,
kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni
arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem
verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru
polno/prazno.
(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno,
z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti
ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso
dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah
se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.
(5) 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.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali
osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni
tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali
enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.
(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso.
V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo
presegati 1.20 m.
(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max.
1,2m, kamniti in ozelenjeni; uporabljajo se kamnine značilne za območje Doline. Dopustna so
tudi kašte.
(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni
gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št.
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606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od
vodotoka.
(10) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št.
odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno
urediti eno parkirno mesto.
(11) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in
drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz
lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih
se ohranjajo; premikanje, razbijanje oz. poškodovanje in odstranjevanje blokov ali raba
kremenovega konglomerata je prepovedana.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
24. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) V območju OPPN so naslednje ceste:
- javna pot z oznako JP 928101; od LC 428 031 – do Filipa
- javna pot z oznako JP 928091; Jamenšek
- lokalna cesta z oznako LC 428031; Slap (križišče za Lom) – Jelendol
Le te je dopustno rekonstruirati.
(2) Na mestih prekopa cestišča je asfaltno površino potrebno urediti tako, da se stiki med
obstoječo in novo asfaltno prevleko predhodno obdelajo - obstoječa prevleka mora biti ravno
zarezana in rob mora biti hrapav. Kontaktne robove je potrebno predhodno obdelati z
bitumensko lepilno maso ali z bitumenskim trakom, šele nato se lahko razgrne asfaltna masa, jo
poravna in valja, pri čemer mora biti stik nove obrobne plasti asfalta zamaknjen od stika nosilne
plasti v vzdolžni smeri za najmanj 20 cm, v prečni smeri pa najmanj 50 cm.
(3) Investitor je dolžan v času izvedbe poskrbeti za ustrezno cestno prometno signalizacijo.
Stroške graditve vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije krije investitor; ob tem je
dolžan poravnati škodo, ki bi nastala pri izvajanju del.
(4) V sklopu izvedbe del se obcestni prostor ustrezno uredi.
(5) Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na kategorizirani cesti in morajo biti izvršena tako,
da na cesti ne bo ogrožena prometna varnost v času izvedbe. Prav tako je investitor dolžan
cestišče očistiti, v kolikor bi prišlo do onesnaženja.
(6) Rekonstrukcija ceste v zaselku Na Jamah: Skladno s področnimi predpisi je potrebno je
zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo
voziščni izvedbi skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, se zagotovi
obračališče.
25. člen
(odvodnjavanje padavinskih in zalednih voda)
(1) Uredi se odvajanje padavinskih in zalednih voda. Padavinske, drenažne in tiste zaledne vode
naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja
okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture. Večje količine vode
ni dovoljeno spuščati na okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin.
Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven
vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, je padavinske vode možno
speljati v vodotok. Pri tem se v čim večji možni meri zmanjša hipni odtok padavinskih voda.
Padavinske vode se torej pred iztokom v površinske odvodnike zadržuje. Iztok oziroma
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zadrževanje se ustrezno dimenzionira glede na prevodno sposobnost vodotoka. Pri tem se ne
sme poslabšati kakovost vodotoka in poplavna varnost območja.
(2) Vsi propusti za odvajanje zalednih voda morajo biti ustrezno hidravlično dimenzionirani.
(3) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin se uredi na način, ki preprečuje onesnaževanje in iztok
nevarnih snovi v podtalje in vode.
(5) Odvodnjavanje cestnih priključkov, parkirišč in hkrati vseh utrjenih površin z območja
ureditve, je potrebno urediti tako, da ne bo prizadeto obstoječe odvodnjavanje občinske ceste.
26. člen
(opremljenost z gospodarsko infrastrukturo)
(1) V območju OPPN vodijo naslednji infrastrukturni vodi:
- prostozračni daljnovod DV 20 kV, elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava,
- vodovodno omrežje,
- telekomunikacijsko omrežje.
(2) Dopustna so redna vzdrževanja in sanacijska dela vseh infrastrukturnih objektov; iz naslova
varstva okolja in zdravja ljudi je dopustna zamenjava vodov.
(3) Prestavitev oziroma kablitev telekomunikacijskih vodov je dopustna.
(4) Predvidi se izgradnja vodovodnega omrežje ustreznih dimenzij do zaselka Na Jamah.
(5) Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov.
(6) Objekti in omrežja gospodarske infrastrukture se umeščajo s soglasjem pristojne službe za
varstvo narave.
27. člen
(kanalizacijsko omrežje)
V območju OPPN kanalizacijskega omrežja ni. V območjih kmetij in zaselkov se gradijo nove,
male komunalne čistilne naprave (MKČN). Obstoječe dvoprekatne ali triprekatne greznice se do
leta 2017 zamenjajo z MKČN.
28. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju (glej risbi 1 in 2) poteka daljnovod D0051 od stojnega mesta
SM028 do SM58, kjer je izveden odcep proti transformatorski postaji T0226 Dolina.
(2) Nov SN kablovod (SM 35 – SM 44):
Znotraj OPPN Dovžanova soteska se predvidi nov trižilni SN kablovod AXAL TT 1×3×150 mm2
in sicer med stojnima mestoma SM 35 in SM 44. Potrebna dolžina kablovoda znaša 650 m.
Kablovod bo položen v desni rob ceste skozi Dovžanovo sotesko in sicer v zaščitno PVC cev
Stigmaflex Ø 160 mm. Za potrebe rezerve se v traso položi še dodatna PVC cev enakega
preseka.
Po izvedbi novega kablovoda se demontirajo drogovi na stojnih mestih SM 35 – SM 44, skupaj s
pripadajočimi vodniki. Drogova na stojnih mestih SM 35 in SM 44 se nadomestita z novima
betonskima drogovoma Z12.
(3) Nov NN kablovod:
Na parceli št. 889 k.o. Lom pod Storžičem je predvidena nova prostostoječa razdelilna omara, ki
se bo napajala preko novega nizkonapetostnega kablovoda NAY2Y-J 4×35+1,5 mm2. Kablovod
v dolžini 248 m poteka ob desnem robu ceste od obstoječe priključno merilne omare na objektu,
ki stoji na parceli št. 896/2.
Novo odjemno mesto bo napajala jamborska železna transformatorska postaja TP T0305
Čadovlje, s transformatorjem 100 kVA.
Kablovod bo položen v cesto, v zaščitno PVC cev Ø 160 mm, za potrebe rezerve pa se v traso
položi še dodatna cev enakega preseka.
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29. člen
(javna razsvetljava)
(1) Osvetlitev se dopušča skladno z veljavno uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
(2) Javna razsvetljava naj se vzpostavi le v skrajno nujnih primerih, ko gre za varnosti ljudi; omeji
naj se na območje naselja.
(3) Za osvetljevanje javnih površin naj se uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim
manj svetijo v modrem delu spektra (visokotlačne natrijeve sijalke). Uporaba LED ali
živosrebrovih svetilk ni dopustna. Svetila naj bodo popolnoma zasenčena z ravnim zaščitnim in
nepredušnim steklom, opremljena naj bodo s senzorjem za izklop.
(4) Oblika in namestitev svetilk naj onemogoča sevanje nad vodoravnico.
(5) Reklamna in okrasna osvetlitev na območju OPPN ni dopustna.
(6) Med 23. in 5. uro zjutraj naj se javnih površin ne osvetljuje.
(7) Dela naj potekajo v dnevnem času. Zaradi svetlobnega onesnaževanja nočno osvetljevanje
gradbišč in objektov ni dopustno.
29a. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Skladno s tehničnimi predpisi se predvidi izgradnja vodovoda ustreznih dimenzij, ki vodi od
sekundarnega vodovodnega omrežja pri stavbi št. 597 do posameznih stavb zaselka Na Jamah.
(2) Za vsako stavbo se predvidi en samostojen vodovodni priključek. Lokacija vstopa priključne
cevi se predvidi v sklopu dostopa na parcelo. Vsakemu porabniku se zagotovi možnost
individualnega merilnega mesta.
30. člen
(križanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri projektiranju in izvedbi prometne, komunalne in energetske infrastrukture je potrebno
upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove
varovalne pasove po veljavnih predpisih.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
31. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva in biti prilagojene celostnemu
ohranjanju kulturne dediščine.
(2) Enote kulturne dediščine na območju urejanja so razvidne iz evidenc pristojnega zavoda za
varstvo kulturne dediščine. Na območju urejanja in v območju vpliva načrtovanih posegov na
kulturno dediščino se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
EŠD
Ime
Režim
Podrežim
25992
Čadovlje pri Tržiču- kapelica na Konfinu
dediščina
Stavbna dediščina
5529
Čadovlje pri Tržiču- Partizanska tehnika
spomenik
5530
Čadovlje pri Tržiču- Partizanska podzemna spomenik
jama pod piramidami
11200
Čadovlje pri Tržiču- Jamenšnikova sušilnica za dediščina
Stavbna dediščina
sadje in lan
28976
Čadovlje pri Tržiču - Razpelo
dediščina
Stavbna dediščina
(3) Pred posegom je investitor dolžan s strani pristojnega organa pridobiti pisno soglasje.
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32. člen
(splošni varstveni režim)
(1) Na območjih registrirane kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske
ureditve, ki:
- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ),
- ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance, ki jih nosi.
(2) Na območjih registrirane kulturne dediščine ni dovoljeno:
- odstraniti (rušiti) registrirane kulturne dediščine ,
- posegati v prostor ali izvajati dejavnosti na način , ki bi prizadeli varovane vrednote
območja ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot,
(3) V okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili
negativno vplivati na območje kulturne dediščine (vplivno območje dediščine).
(4) V vplivnih območjih velja naslednji pravni režim varstva:
- ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
- prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti,
pomen ali materialno substanco kulturne dediščine .
Dovoljene so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
(5) Izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra, je dovoljeno kulturno dediščino odstraniti in sicer
ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnim
sredstvi, ali če dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje,
- če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
- če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.
33. člen
(dodatni varstveni režim)
(1) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino - ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina,
stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih,
znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnost im stavbne
dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(2) Varstveni režim za registrirano memorialno dediščino - ohranjajo se varovane vrednote, kot
so:
- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
34. člen
(ohranjanje narave)
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(1) Pogoji za zavarovano območje:
Za ohranjanje narave in doseganje ciljev zavarovanega območja je za posege treba upoštevati
režime, določene v odloku o zavarovanju naravnega spomenika:
- Na ožjem zavarovanem območju je prepovedano posegati v strugo in obrežje vodotoka s
kakršnimikoli deli, regulacijami, akumulacijami ali pa ga hidroenergetsko izkoriščati (4.
člen odloka), zato urejanje brežin za dostop do vodotoka na ožjem območju varovanja ni
dopustno.
- Na ožjem zavarovanem območju so gradnje vseh vrst prepovedane (4. člen odloka), zato
je tu nesprejemljiva gradnja vsakršnih objektov.
- Možne so rekonstrukcije, umestitve na mestu prej odstranjenih ureditev in vzdrževalna
dela na obstoječih objektih v naselju Dolina.
- V širšem zavarovanem območju je možna gradnja objektov, ki so neposredno povezani s
predstavitvijo spomenika. Gradnje gostinskih in nastanitvenih objektov, začasnih,
pomožnih ali drugih objektov za ponudbo pijače in hrane niso dopustni tako v ožjem kot
širšem zavarovanem območju.
- Na ožjem območju je izjemoma in s predhodnim soglasjem Zavoda za varstvo narave je
možno urediti območje za obisk javnosti (obnova in nadelava poti, razgledišč,
postavljanje tabel z informacijami).
- Na ožjem in širšem območju je možno obnavljati in sanirati obstoječe komunikacije in
opravljati nujna vzdrževalna dela.
(2) Usmeritve za območja naravnih vrednot - vodotok Tržiška Bistrica:
- Urejanje brežin ob vodotoku naj se izvaja intervencijsko in samo v območjih močne
erozije zaradi hudourniškega delovanja, predvsem pod razgledno potjo in območjih
mostov.
- Ureditve naj bodo, razen pod mostovi, zasnovane kaskadno, z globokimi fugami in
ozelenitvami v višjih kaskadah nad strugo. Varovanja naj se izvedejo v kamnu s
postopno vedno manjšo gradacijo.
(3) Usmeritve za varstvo posebnega varstvenega območja Natura 2000
Na območju Natura 2000 se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:
- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove
specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno
povezanost, če je le-ta prekinjena;
- pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe,
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši;
- čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi
življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:
- živalim prilagodi, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne sovpada z obdobji, ko
potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti,
vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
- rastlinam prilagodi, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike
razmnoževanja;
- Na območje Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko
spremenjenih organizmov.
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(4) Usmeritve za varstvo Ekološko pomembnih območij:
Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se določajo za načrtovanje prostorskih
ureditev in rešitev ter urejanja in rabe naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti z
namenom, da se ohranja ali dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in
živalskih vrst in njihovih habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno.
Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske
ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje
habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih
primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši. Izvedejo se vsi možni
tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove
habitate čim manjši.
(5) Pred izvedbo vseh gradbenih posegov, na območje matičnih kamnin (npr. kablitev
daljnovoda pod cesto idr.), je treba o tem obvestiti ZRSVN, da se omogoči spremljanje stanja
med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških naravnih vrednot.
(6) Gradbena dela in morebitni posegi v drevesno ali/in grmovno vegetacijo se naj izvajajo izven
gnezditvenega obdobja ptic; dopustna so od začetka septembra do sredine februarja.
(7) V primeru pojava tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst kot so japonski dresnik (Fallopia
japonica), češki dresnik (Fallopia × bohemica), žlezava nedotika (Imaptiens glanulifera),
kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago canadensis/gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron
annuus), rudbekija (Rudbeckia sp.), topinambur (Helianthus tuberosus) idr., naj se le-te
odstranjujejo.
35. člen
(varstvo zraka)
V času izvedbe ali urejanja se preprečuje prašenje z odkritih delov območja. Raznos materialov
z gradbišča v primeru prevozov po javnih prometnih površinah je potrebno preprečevati tako, da
se:
- skrajša transportne poti na najmanjšo možno razdaljo,
- transportna vozila prekriva,
- kadar prekrivanje ni mogoče, se sipke materiale vlaži.
36. člen
(varstvo gozdov)
(1) Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne
bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za
varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja pristojnega
organa. V varovalnih gozdovih niso dopustni posegi v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo
ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še posebno pa, kadar bi to
predstavljalo nevarnost za začetek erozijskih procesov.
(2) Objekti ter pripadajoča komunalna, prometna in zunanja ureditev morajo biti zgrajeni,
postavljeni oz. urejeni tako, da omogočajo gospodarjenje z gozdom in dostop do gozdnih
zemljišč pod enakimi pogoji kot pred posegi, v nasprotnem primeru morajo biti izdelane
prostorske oz. projektne rešitve za nadomestne dostope do gozdnega zaledja.
(3) Za namen ohranjanja funkcij gozdov:
- se umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v gozdnem prostoru načrtuje tako,
da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, vznožje
pobočij, reliefne značilnosti, kakovostna arhitektura in značilne vedute;
- se objekte gospodarske javne infrastrukture umesti v obstoječe koridorje, v območja
stavbnih zemljišč oz. v območja obstoječih prometnic;
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da bi se preprečilo širjenje hruševega ožiga in neavtohtonih vrst v naravno okolje ni
dopustno v gozdnem prostoru uporabiti tistih vrst drevnin, ki so prenašalke hruševega
ožiga in tujerodnih invazivnih vrst zeli,
(4) Ohranjajo se gozdni rob ter pasovi grmovne vegetacije in visokih steblik avtohtonih
rastlinskih vrst, predvsem konjske grive. V gozdni rob se ne posega. Krčitve za namen
parkiranja niso dopustne.
(5) Investitorji morajo prevzeti odgovornost za poškodbe na njihovih objektih in premičninah, ki bi
jih lahko povzročili normalno gospodarjenje z gozdom ali tvarine sosednjega gozda ali ujme ter
sanacija njihovih posledic ali gozdarski promet po prometnicah v gozdnem prostoru.
(6) V primeru ujm in drugih naravnih nesreč, pri katerih bi prišlo do podiranja in poškodb bukovih
dreves v času aktivnosti odraslih osebkov alpskega kozlička (julij, avgust), je potrebno ta
drevesa in njihove dele v gozdu pustiti vsaj 4 leta. V primeru sečenj bukovih dreves v juliju in
avgustu je potrebno takoj po poseku les odstraniti iz gozda, da se prepreči odlaganje jajc
kozličkov in posledično njihovo uničenje, v nasprotnem primeru pa les pustiti v gozdu vsaj 4 leta.
(7) Na zavarovanem območju naj se delež smreke začne zmanjševati z izjemo sklenjenega
območja, ki ima izobraževalni namen prikaza smrekove združbe in njenega vpliva na ekosistem.
-

37. člen
(varovanje tal)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
(2) Pri izvedbi del se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni
in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. V fazi projektiranja se
predvidi nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi
nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je potrebno predvideti rešitve za zavarovanje in
stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.
(4) Izkopan material se sproti uporablja za vgrajevanje oziroma se začasno deponira na mestu
naslednje predvidene postavitve ali ureditve, kot na primer: podlaga za utrjevanje razgledišč in
počivališč.
(5) Ohranja in vzpodbuja se ekstenzivna raba travišč (čim manjša uporaba umetnih gnojil, pozna
košnja travišč, opustitev dosajevanja s travnimi mešanicami za večjo pridelavo).
38. člen
(varovanje voda in zaščitni ukrepi)
(1) Vsi posegi v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih
območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne
poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja
in razlivanja na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in
ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih
določa področna zakonodaja:
- projektiranje in izvedba objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture
ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
- projektiranje in izvedba objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih
voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- projektiranje in izvedba objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne
pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali
izpust vode) zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
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projektiranje in izvedba objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
projektiranje in izvedba objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi,
živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(3) 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, onemogoči obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih
organizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
(4) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
- odlaganje odpadkov.
(5) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki
omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne
infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
(6) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanja strug vodotokov (po
potrebi tudi nasprotne brežine) morajo biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in ekološko
ustrezno ter skladno s predpisi. Nove ureditve morajo biti smiselno vezane na obstoječe ureditve
ter celotno sistematiko urejanja vodotoka. Manjšanje pretočnega profila struge in slabšanje
odtočnih razmer ni dopustno.
(7) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov vodotokov, potokov in
izvirnih vod ter sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje
odtočnih razmer pri načrtovanju posegov ni dovoljeno.
(8) Ohranjanje kakovosti voda se zagotavlja z umeščanjem malih komunalnih čistilnih naprav in
rednim vzdrževanjem obstoječih greznic, nepropustnih greznic ter malih komunalnih čistilnih
naprav.
(9) Lesno in drugo vegetacijo ob vodnih telesih je potrebno ohranjati in je ni dovoljeno krčiti ali
posekati. Izjema so le tujerodne invazivne vrste rastlin, za katere je zaželeno, da se jih
odstranjuje. Dovoljena je sanitarna sečnja.
-

39. člen
(poplavna območja)
(1) Poplavna območja so vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih
dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča in so določena na podlagi strokovne
podlage za občinski prostorski načrt občine Tržič: Karte erozijske in poplavne nevarnosti in na
podlagi strokovne podlage za območje OPPN: Hidrološko hidravlični elaborat za območje
naravnega spomenika Dovžanova soteska s preverbo premostitvenih objektov. Na takem
območju so skladno s področnimi predpisi prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo
poplavno ogroženost območja razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda.
(2) V največji možni meri je potrebno ohraniti obstoječe retenzijske površine vse ureditve pa
načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
(3) V območju OPPN so evidentirana in grafično prikazana:
- območja srednje poplavne nevarnosti in
- območja majhne in srednje ogroženosti.
(4) Manjši objekt oziroma info točka z urejenimi sanitarijami (t. i. kemični WC) je predviden v
območju srednje poplavne ogroženosti. Zanj je predpisan omilitven ukrep, in sicer: na delu, kjer
je predvidena postavitev objektov se zaradi varstva pred poplavami izvede varnostno nadvišanje
terena.
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40. člen
(razredi poplavne ogroženosti in ukrepi varstva)
Območje se nahaja v območju srednje poplavne nevarnosti in srednje erozijske nevarnosti.
41. člen
(obvodni prostor)
(1) Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov se ureja z biotehničnimi sonaravnimi
ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo lokalnega izvora.
(2) V največji možni meri se ohranja naravno obvodno zarast.
(3) Urejanje brežin ob vodotoku naj se izvaja intervencijsko in samo v območjih močne erozije
zaradi hudourniškega delovanja, predvsem pod razgledno potjo in območjih mostov.
(4) Ureditve naj bodo, razen pod mostovi, zasnovane kaskadno, z globokimi fugami in
ozelenitvami v višjih kaskadah nad strugo. Varovanja naj se izvedejo v kamnu s postopno vedno
manjšo gradacijo.
42. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in
investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih
ravneh hrupa za taka okolja.
(3) Območje OPPN skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi v I.
območje varstva pred hrupom.
(4) Gradbena dela se ne smejo izvajati od 15. februarja do konca avgusta ter ob nedeljah in
praznikih.
(5) Vožnja tovornih vozil, ki vozijo les z gozdnega zaledja, naj se uredi v predpisanih terminih, v
spomladanskih, poletnih in zgodnjejesenskih mesecih pa tudi omeji.
(6) Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov se priporoča, da Občina Tržič izvede popis prometne
obremenjenosti ceste LC 428 031 (odsek Čadovlje – Jelendol), ki prečka območje OPPN.
Potrebno je ugotoviti predvsem prometno obremenjenost s težkimi vozili v času spravila lesa,
dinamiko teh obremenitev in prometno obremenitev ob koncih tedna (turističen obisk).
(7) Preleti s helikopterji za namen zaščite in reševanja so v primeru nesreč dopustni. Preleti in
vaje s helikopterji so dopustni tudi enkrat letno v obdobju od začetka septembra do sredine
februarja.
43. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) V območju se uredi ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. Le-to se zagotovi in
uredi na krajevno običajen način. Lokacije zabojnikov se določijo v dogovoru z izvajalcem
zbiranja in odvoza odpadkov znotraj naselij Čadovlje, Dolina in Jelendol.
(2) Zabojnikov ni dovoljeno umeščati v ožjem območju OPPN, koši za zbiranje odpadkov se
lahko namestijo le na parkirišču ob vstopu v sotesko v sklopu info. centra točke.
(3) Na celotnem območju je dopustna zamenjava obstoječih košev za odpadke.
(4) Na območju OPPN se preprečuje t. i. divje odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi.
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6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
44. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Z OPPN posebne rešitve in ukrepi v zvezi z obrambo niso predvideni.
(2) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami. Upošteva se projektni pospešek območja, ki je VII potresne ogroženosti
območja urejanja. Vsi objekti morajo biti grajeni potresno varno.
45. člen
(protierozijska in protiplazljiva zaščita na pobočjih)
(1) Erozijska območja so zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in
bočne erozije vode.
(2) Plazljiva območja so zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena
stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev.
(3) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti terena in vodotokov tako v fazi izvedbe
kot v fazi uporabe. Predvidijo se rešitve za zavarovanje nestabilnih in pogojno stabilnih površin,
ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena, v kolikor se izkaže, da je glede na
poseg to potrebno.
(4) Na območjih, ki so izpostavljena talni eroziji in snežnim plazovom, je predvidena zaščita
plazečih tal in snega z ustreznimi protiplaznimi zaščitami.
(5) Za predorom se odstrani obstoječa preperela kašta in izdela nova za lovljenje kamenja z
brežine nad cesto.
(6) Pregleda in obnovi se obstoječe varovalne mreže. Nove namestitve nad sprehajalno potjo na
desnem bregu Tržiške Bistrice in na levem bregu nad cesto so dopustne.
(7) Izvedejo naj se letna čiščenja kamenja na razrahljanih brežinah.
46. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, s
katerimi bodo zagotovljeni:
- pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
- potrebni odmiki med predlagano cesto in obstoječimi objekti ali potrebna protipožarna
ločitev,
- prometne površine za intervencijske površine,
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
(2) Požarna varnost obstoječih objektov se med izvedbo del in po njej ne sme poslabšati;
zagotovljeni morajo biti neovirani in varni dovozi, dostopi, delovne površine za intervencijska
vozila ter viri vode za gašenje.
(3) Za požarno zaščito območja je ob cesti dopustno vgraditi nove nadtalne hidrante, ki se
smiselno vključijo v raster obstoječih hidrantov in skupaj z obstoječimi tvorijo ustrezno požarno
zaščito.

32

Spr. in dop. OPPN Dovžanova soteska
D O P O L N J E N O S N U T E K - Tekstualni del
_________________________________________________________________________
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
47. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve se izvede v eni ali več etapah; faznost je mogoča pod pogojem, da se
posamezna izvedba navezuje na obstoječe omrežje povezav in predstavlja smiselno zaključeno
celoto.
(2) Posamezne izvedbe del, ki vsebinsko ali prostorsko niso povezane, se lahko izvajajo ločeno.
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
48. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja, če se poiščejo prostorsko, tehnološko,
prometno, ekonomsko, geološko, hidrološko, geomehansko ali tehnično utemeljene oziroma
primernejše rešitve. Odstopanja so možna pod pogojem, da ni ogroženo zavarovano območje
ter je zagotovljena požarna in zdravstvena varnost objektov in ljudi.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi križanja komunalnih vodov z
lokalno cesto, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja komunalnih vodov z
lokalno cesto morajo investitorji oziroma upravljavci takega voda predhodno pridobiti soglasje
investitorjev oziroma upravljavca lokalne ceste.
(3) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN
49. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitorji morajo pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim
upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo ceste, vodnogospodarskih ureditev, komunalnih
vodov in drugih naprav s področja javnih cest, katerih ne bodo prevzeli v upravljanje.
(2) Po končani izvedbi so upravljavci infrastrukture dolžni le-te prevzeti v upravljanje in
vzdrževanje.
50. člen
(veljavnost občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji občinski prostorski akti:
- Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Dovžanovo sotesko (Ur.l.RS.št. 57/1994).
51. člen
(prenehanje veljavnosti)
Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ občine razveljavi.
(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna
dela, 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.
(2) Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%, pri
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čemer je zazidana površina površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa
navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. 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.
(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov,
kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni
arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem
verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru
polno/prazno.
(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno,
z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti
ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso
dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah
se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.
(5) 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.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali
osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni
tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali
enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.
(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso.
V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo
presegati 1.20 m.
(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max.
1,2m, kamniti in ozelenjeni. Dopustna so tudi kašte.
(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni
gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št.
606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od
vodotoka.
(10) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št.
odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno
urediti eno parkirno mesto.
(11) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in
drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz
lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih
se ohranjajo.
52. člen
(vpogled)
OPPN in priloge so na vpogled na pristojnem oddelku Občine Tržič.
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53. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
54. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 350-0002/2011-34
Datum: 05.04.2013
Župan
mag. Borut Sajovic
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GRAFIČNI DEL
Št. 1
Št. 1a
Št. 2a
Št. 3
Št. 4
Št. 6
Št. 8
Št. 9
Št. 9a
Št. 10

Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom 1:5000
lege prostorske ureditve na širšem območju - PNRP
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom 1:5000
lege prostorske ureditve na širšem območju - GJI
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M = 1:5000
M = 1:2000
Pregledna zazidalna oz. ureditvena situacija
M = 1:5000
Podrobna ureditvena situacija List 1
M = 1:1000
Podrobna ureditvena situacija List 3
M = 1:1000
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na M = 1:5000
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in M = 1:5000
ohranjanje narave
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in M = 1:5000
ohranjanje narave
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi M = 1:5000
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
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IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV
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SKLADNOST Z NADREJENIM PROSTORSKIM AKTOM
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).
Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje podrobne rabe:
Oznaka Ime
NRP
DOL 1
Dovžanova soteska K2
Druga kmetijska zemljišča
DOL 1
Dovžanova soteska G
Gozdna
DOL 1
Dovžanova soteska VC
Celinske vode
DOL 1
Dovžanova soteska A
Površine razpršene poselitve
DOL 1
Dovžanova soteska PC
Površine cest
DOL 1
Dovžanova soteska PO
Ostale prometne površine

Način urejanja
OPPN
OPPN
OPPN
OPPN
OPPN
OPPN

DOLOČILA OPN
3.4. Prostorski izvedbeni pogoji
44. člen
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)
(1) V vseh EUP so pod pogoji tega odloka dovoljene:
– gradnje (novogradnje, rekonstrukcije in odstranitve objektov) in drugi posegi v prostor, razen,
če ni za posamezno EUP določeno drugače,
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da je nova
namembnost skladna z dopustno namembnostjo stavb v posamezni EUP in dejavnostmi, ki ne
povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo škodljivih
vplivov na bivalne in delovne pogoje. Izven stavbnih zemljišč niso dopustne spremembe
namembnosti pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v objekte za občasno ali stalno bivanje,
– vzdrževanje objektov.
(2) Gradnje:
– Gradnje so dovoljene za tiste objekte, katerih raba oziroma namembnost je skladna s
podrobnejšo (prevladujočo ali dodatno dovoljeno) namensko rabo, ki je določena za EUP, v
kateri se bo izvajala gradnja objekta in če so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi
dovoljenih vplivov na okolje.
– Gradnje novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov so dovoljene
skladno z veljavno zakonodajo le na stavbnih zemljiščih. Za potrebe kmetijskega gospodarstva
se lahko na kmetijskih površinah postavijo le s tem odlokom določeni kmetijski enostavni in
nezahtevni objekti.
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– V primeru obstoječega objekta ali ureditve, ki ima neprimerno dejavnost glede na določeno
namensko rabo, je potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive na okolje zmanjšati na stopnjo
dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe sanacijskih ukrepov ni dovoljeno širiti dejavnosti na
obstoječi lokaciji.
– Za objekte, ki so neskladna ali nedovoljena gradnja, veljajo enaki pogoji kot za novogradnjo.
– Za obstoječa degradirana območja in za obstoječe objekte, ki imajo neprimerno dejavnost
glede na določeno namensko rabo, je potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive na okolje
zmanjšati na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe sanacijskih ukrepov ni
dovoljeno širiti neprimerne dejavnosti na obstoječi lokaciji.
– Gradnje novih objektov na območjih kulturne dediščine, vključno z dozidavo, nadzidavo in
rekonstrukcijo ter odstranitvijo obstoječih objektov ali delov objektov kulturne dediščine, so
dopustne le, če so v ta namen predhodno pridobljeni kulturno varstveni pogoji in soglasje
pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.
(3) Postavitev bivalnih kontejnerjev, premičnih objektov, kioskov, tipskih in drugih objektov in
naprav, ki ne sodijo med objekte, je dovoljena le na stavbnih zemljiščih.
(4) Na obstoječih zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje, ki so v grafičnem delu OPN
prikazani kot razpršena gradnja (le kot stavbišče objekta skladno z evidenco stanja v prostoru),
so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter nadzidave in dozidave za izboljšanje
standarda, in sicer na zemljišču, ki je v izdanih dovoljenjih s področja graditve opredeljeno kot
gradbena parcela.
(5) Za vsa ostala dela, ki niso gradnja, ampak v skladu s predpisi o urejanju prostora
predstavljajo druge posege in ureditve, s katerimi se spreminja prostor, kot so agrarne operacije,
melioracije, krčitve gozda, prostori za skladiščenje lesa, velja, da morajo biti posegi načrtovani
sonaravno. Na območjih, ki so pod varstvenimi režimi, je za posege potrebno pridobiti mnenje
pristojne službe.
45. člen
(dopustni objekti, naprave in ureditve gospodarske javne infrastrukture)
(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju OPN Tržič
dopustni:
– objekti, vodi in naprave vodovodnega omrežja;
– objekti, vodi in naprave kanalizacijskega omrežja;
– objekti, vodi in naprave distribucijskega plinovodnega omrežja;
– objekti, vodi in naprave vročevodnega omrežja;
– omrežje javne razsvetljave;
– podzemno elektroenergetsko in komunikacijsko omrežje ter samostoječe transformatorske
postaje in razdelilne elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in manj, nadzemni
elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v primestnem območju, nadzemni
komunikacijski vodi v primestnem območju;
– zbiralnice za odpadke;
– vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, če so
izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na območju dovoljeno graditi;
– podzemne garaže (garaže in kleti) na območjih stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v
kakšnem obsegu to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih vodov,
zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov;
– objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
– zaklonišča na območju stavbnih zemljišč;
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– pločniki, podhodi in nadhodi za pešce, pešpoti;
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– avtobusna postajališča;
– kolesarske steze, dostopne ceste do objektov;
– brvi in mostovi;
– vodnogospodarske ureditve, vodna infrastruktura;
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin (ureditev zelenih površin,parkov, drevoredov in zelenic,
trgov, površin za pešce);
– urejanje in vzdrževanje otroških in drugih javnih igrišč, ter igrišča za športe na prostem in
večnamenska igrišča;
– ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstoječih objektih);
– vzdrževanje in urejanje cest;
– urejanje in vzdrževanje parkirnih površin parkirnih površin na stavbnih zemljiščih, če služijo
osnovni namembnosti območja;
– namakalni sistemi s pripadajočo infrastrukturo.
46. člen
(vrste nezahtevnih in enostavnih objektov (pomožnih objektov) glede na namen)
(1) V vseh EUP je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s pogoji tega
odloka, razen če ni za posamezno EUP prepovedana ali omejena le na določeno vrsto objekta.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke na
stavbni parceli, razen kmetijsko-gozdarskih objektov (rastlinjak in hlev), ki služijo namenu
opravljanja dejavnosti kmetijskega gospodarstva in objekti za spremljanje stanja okolja.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti (stavbe oziroma objekti za lastne potrebe, kot so garaža,
drvarnica, zimski vrt, lopa, vrtna uta, nadstrešnica ipd.) se lahko gradijo na stavbni parceli, ki
pripada legalno zgrajeni stavbi in v skladu s podrobno namensko rabo zemljišč.
(4) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine dopustni
priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja ter pomožni komunalni objekti, ki so potrebni
za normalno funkcioniranje EUP oziroma potekajo čez EUP.
(5) Baznih postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim storitvam in antenskih stolpov, ni
dopustno postavljati v območjih stanovanj, v območjih razpršene poselitve, območjih centralnih
dejavnosti, v posebnih območjih, območjih površinskih voda in v območjih zelenih površin. V
območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč (K1, K2 in G) se lahko postavljajo le ob prometnicah in
na neizpostavljenih lokacijah. Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja
varstva kulturne dediščine in ohranjanje narave, pa le s soglasjem organov, pristojnih za varstvo
kulturne dediščine in ohranjanje narave. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje
mobilne telefonije v prostorske dominante, kot so npr. cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.
(6) Če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače, so na celotnem območju občine dopustni
objekti za spremljanje stanja okolja.
(7) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov. Namestitev klimatskih
naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo
ljudje.
(8) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (oder, pokrit prireditveni
prostor, gostinski vrt, tribuna, stojnica, šotor ipd.) se lahko postavijo na zemljiščih, ki so
prometno dostopna in omogočajo uporabo obstoječih priključkov gospodarske javne
infrastrukture. Postavi se jih lahko v središčih naselij, ob objektih, namenjenih turistični, gostinski
ali trgovski dejavnosti, in na območjih za športne, rekreacijske in kulturne prireditve. Postavitev
začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in
objektih.
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Začasni objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi, se lahko postavi le za čas turistične
sezone. Začasni objekt, namenjen prireditvi, se lahko postavi le za čas prireditve, vendar ne za
več kot trideset dni.
– Kiosk oziroma tipski zabojnik in odprti sezonski gostinski vrt se lahko postavi samo na že
urejene tlakovane površine. Odprti sezonski gostinski vrt mora imeti premakljive elemente
opreme, da se v primeru intervencije lahko odstrani. Za zaščito pred soncem se uporabljajo
platneni senčniki enotne barve.
– Začasni gostinski objekti na javnih površinah se postavljajo na podlagi posebnih predpisov, ki
urejajo stvarno premoženje občine in države.
– Montažni začasni objekti in kioski morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi oziroma
skladno s Katalogom opreme javnega prostora, locirani stran od javnih prometnih površin
oziroma izven vidnega polja. Stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo le za določen čas
in na lokacijah, ki jih določi lokalna skupnost.
– Začasni enostavni objekti za skladiščenje nevarnih snovi se gradijo v skladu s predpisi, ki
urejajo področje skladiščenja nevarnih snovi. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti
oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko
odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.
(9) Vrsta, velikost in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti v skladu s pogoji
za posamezno območje namenske rabe in pogoji, navedenimi za posamezno EUP, za objekte,
ki so navedeni v Katalogu pomožnih objektov pa skladno z usmeritvami iz tega kataloga.
(10) V primeru, da je enostavni ali nezahtevni objekt predviden kot prizidek k matičnemu, se
oblikovanje poenoti z matičnim objektom, streha nad njim pa je podaljšek obstoječe strešine z
istim naklonom kot matična strešina ali ravna streha. Ravna streha je lahko izvedena tudi kot
zelena streha, ki jo pokriva zemljina poraščena z vegetacijo. Dovoljena višina je samo pritličje,
brez kleti.
(11) Nadstrešnice z ravnimi strehami se lahko izvedejo skladno s Katalogom pomožnih objektov
v naslednjih EUP: BIS 03, BIS 05, BIS 07, BIS 16, KOV 02, KOV 04, KOV 07, KRŽ 05, KRŽ 07,
LOK 01, LOK 06, PRI 01, PRI 04, RET 02, RET 04, RET 05, RET 06, RET 07, ROČ 02, ROČ
03, ROČ 04, ROČ 05, ROČ 06, SEB 05, SEN 03, SEN 04, SLP 02, SLP 03, SLP 04, SLP 05,
TRŽ 08, TRŽ 13, TRŽ 14, TRŽ 15, TRŽ 17, ŽGV 02 in ŽGV 03.
(12) Na območju občine se lahko izven stavbnih zemljišč postavijo pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti za potrebe registriranih kmetij in so neposredno vezani na dejavnost kmetijstva, in sicer:
poljska ali gozdna pot, premični čebelnjak, nadstrešnica kot zavetišče za živino in krmišča,
senik, enojni kozolec, rastlinjak (steklenjak in plastenjak), namakalni sistemi, če to ni v nasprotju
z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in
narave. Dovoljena je postavitev rastlinjakov le za potrebe kmetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
vrtnin in so registrirane v Registru kmetijskih gospodarstev.
(13) Na območjih kulturnih krajin EŠD 28960 Leše pri Tržiču in EŠD 28950 Hudo pri Tržiču je
dovoljena le gradnja avtohtonih enostavnih in nezahtevnih objektov.
(14) Spominska obeležja se izvedejo v naravnem lesu ali kamnu iz neposredne okolice (lokalni
materiali).
(15) Objekti za oglaševanje
Objekte in naprave za oglaševanje je dopustno postavljati v skladu z določili predpisa o
plakatiranju in obveščanju ter ob upoštevanju naslednjih pogojev:
a) Objektov in naprav za oglaševanje ni dopustno postavljati na:
– zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina ali je na njih zgrajen
objekt kulturne dediščine,
– fasadah objektov, razen oglaševalski napisi za lastne potrebe,
– drevesih, zelenicah, parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane
zelenice ali parke,
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– javnih površinah (pločnikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi postavitev ovirala osnovno
namembnost površine,
– zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto mesta, vasi, kompleksa ali objekta,
– zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– cestnih priključkih,
– površinah, ki služijo kot interventne poti,
– kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
b) Signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe morajo biti
postavljene znotraj označenega naselja in na način, ki ga predpisuje lokalna skupnost.
c) Oglaševanje na kmetijsko-gozdarskih objektih ter kmetijskih in gozdnih zemljiščih ni
dovoljeno.
č) Postavitev novih dodatnih reklamnih panojev (jumbo plakatov), svetlobnih napisov ali drugih
oblik vizualnega oglaševanja vseh velikosti in oblik na območju občine ni dovoljeno.
d) Za celotno območje je potrebno v roku 24 mesecev po sprejetju OPN, določiti sistem in
pogoje za oblikovanje oglaševalnih, obvestilnih in usmerjevalnih tabel. Na območjih dediščine so
dovoljene le usmerjevalne table izdelane v skladu s celostno podobo za posamezna območja.
(16) Enostavnih in nezahtevnih objektov ni mogoče graditi na zemljiščih večstanovanjskih
objektov, na skupnih funkcionalnih zemljiščih, na zemljiščih javnega dobra in območjih, ki se
bodo urejala z OPPN, razen opreme javnega prostora in GJI ali če je v posamezni EUP
dovoljeno.
(17) Urbana oprema: Javne površine se opremljajo z opremo, ki je skladna z usmeritvami iz
Kataloga opreme javnega prostora v Občini Tržič, usklajenim s pristojnim organom za varstvo
kulturne dediščine. Rok za izdelavo Kataloga je 12 mesecev po sprejetju OPN. V vmesnem času
je dovoljena postavitev začasne, po vzoru obstoječih kvalitetnih elementov urbane opreme.
(18) Ograje: oblikovanje ograj se izvaja skladno z usmeritvami iz Kataloga pomožnih objektov.
– Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj.
Praviloma naj se postavljajo žive meje (zasaditve z avtohtonimi grmovnicami), lesene ograje
(plotovi, vereje ali lese) ali kombinacija žive meje z leso. Zidovi in druge masivne ograje niso
dovoljene. Obstoječi kamniti zidovi – grajeni suhozidi na območju dediščine (cerkva in
pokopališč) se ohranjajo in obnavljajo.
– Višine ograj ne smejo presegati 1.20 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne
ograje.
– Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti parceli za gradnjo in ne proti dovozni cesti.
V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika cestišča, oziroma je za njihovo
postavitev treba pridobiti soglasje upravljavca ceste.
– Ograjevanje zemljišč izven stavbnih zemljišč ni dovoljeno, razen v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi predpisi ter za potrebe kmetijstva, gozdarstva, varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in varstva voda.
– Odmik ograje od sosednje parcele je minimalno 0.50 m. Ograja je lahko postavljena tudi na
posestno mejo ob pisnem soglasju lastnika oziroma lastnikov sosednjega zemljišča.
– Odmik ograj od zemljišč javnih cest je najmanj 1.00 m, razen če upravljavec ceste soglaša z
manjšim odmikom.
(19) Oporni zid
Od sosednjega zemljišča morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma toliko, da
so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč
pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja na
sosednjih zemljiščih. Odmik opornih zidov od zemljišč javnih cest je najmanj 1.00 m, razen če
upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.
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3.4.1. Prostorski izvedbeni pogoji za posamezna območja namenske rabe
50. člen
(območja razpršene poselitve (A))
a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti:
– primarne dejavnosti;
– stanovanja;
– planinske, lovske, gozdarske koče, planšarije in pastirski stanovi;
– trgovina, gostinstvo, turizem, storitvene, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, verske
dejavnosti in svobodni poklici;
– proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje in po neto površini ne presegajo
250 m2.
b) Dopustne vrste posegov:
– novogradnje objektov;
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave,
ponovne gradnje objektov, odstranitve objektov;
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene za obravnavano
podrobno namensko rabo;
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;
– infrastrukturne ureditve;
– ureditve javnih površin.
c) Velikost stanovanjskih objektov:
– Tloris je podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali več.
– Višinski gabarit stavb je (K) + P + 1 + M, klet mora biti v celoti vkopana. V primeru, da objekt
stoji v brežini, je lahko sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe le K + P +
M.
– Pri pritličnih objektih je pritličje pri vhodu lahko največ 1,00 m nad urejenim terenom, zunanje
stopnice z ograjo pa masivno grajene, višina kolenčnega zidu največ 1.00 m. Pri nadstropnih
objektih je višina kolenčnega zidu največ 0.40 m.
d) Oblikovanje stanovanjskih objektov:
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade,
več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni
elementi iz drugih okolij.
– Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu, ki je položen vertikalno.
– Fasadne odprtine naj bodo razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.
– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh strešin, streha simetrična dvokapnica, sleme
v vzdolžni smeri, dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami.
Pultne frčade z ravno streho niso dovoljene. Možna je izvedba čopov v matični strešini.
– Strešna kritina je lahko lesena, opečna ali temno siva glede na obstoječe objekte v neposredni
bližini, barvne kritine niso dovoljene.
– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv,
živobarvne fasade niso dovoljene. Ni dopustna uporaba naslednjih barv, ki so v prostoru izrazito
moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citronsko rumena, vijolična, živo oziroma
travniško zelena, turkizno modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni deli
na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.
– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. Objekti naj bodo grajeni klasično ali
montažno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).
e) Velikost in oblikovanje objektov za primarno kmetijsko proizvodnjo in za druge dejavnosti:
– Gospodarski objekti in druge stavbe so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim
stanovanjskim ali gospodarskim poslopjem.
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– Objekti morajo biti podolgovatega tlorisa v razmerju stranic 1:1,4 ali več, na strmejših delih
mora biti sleme vzporedno s plastnicami. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave ne smejo rušiti
razmerij.
– V primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno objekt členiti na manjše gradbene mase,
in sicer z ometanimi slopi in lesenimi polnili.
– Višinski gabarit stavb je (K) + P + 1 + M, klet mora biti v celoti vkopana. V primeru, da objekt
stoji v brežini, je lahko sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe le K + P +
M.
– Objekti po bruto tlorisni površini in volumnu ne smejo presegati obstoječih objektov v EUP, v
kateri se gradijo.
– Streha: strehe stavb so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene
dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom.
Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z
upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov. Strešna kritina je
lahko opečna, lahko pa tudi temno sive barve, če takšne strehe prevladujejo v okolici. Dovoljeno
je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami. Pultne frčade z ravno streho
niso dovoljene.
– Fasade se izvedejo v ometu bele barve ali v svetlih pastelnih tonih. Možna je kombinacija
ometa in lesenih oblog z vertikalno položenimi deskami, v naravni barvi lesa.
f) Parcelacija:
– Oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahtevam – naklonu terena, dostopu do
parcele, možnosti priključevanja na javno infrastrukturo na način najbližjih priključkov in ureditvi
parkirišč.
– Na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno zagotoviti dostop do gozda in odmik od
gozdnega roba praviloma za višino drevnin.
61. člen
(območja prometne infrastrukture (P))
(1) Območja osnovne namenske rabe P so območja prometne infrastrukture, ki so namenjena
za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa.
(2) Podrobna namenska raba: površine cest – PC.
a) Vrste dopustnih dejavnosti: promet, transport s spremljajočimi dejavnostmi.
b) Dopustne vrste posegov:
– posegi, ki služijo nadgradnji in tehničnim izboljšavam cestne infrastrukture in parkirnih površin,
– vzdrževalna dela na objektih in napravah.
c) Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s področja prometne varnosti.
d) Ostala merila in pogoji: na cestah, ki imajo zagotovljene stranske zelenice, je dopustno urediti
drevorede.
(3) Podrobna namenska raba: ostale prometne površine – PO.
a) Vrste dopustnih dejavnosti: mirujoči promet.
b) Dopustne vrste posegov:
– posegi, ki služijo nadgradnji in tehničnim izboljšavam cestne infrastrukture in parkirnih površin,
– vzdrževalna dela na objektih in napravah.
c) Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s področja prometne varnosti in
varstva okolja.
(4) Železniška proga s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradi v varovalnem
pragovnem pasu.
Varovalni pragovni pas je 100,00 m širok zemljiški pas. V varovalnem pragovnem pasu se smejo
na podlagi predhodnega soglasja upravljavca graditi objekti in postavljati napeljave in naprave
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ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove
vrste in namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.
(5) Podrobna namenska raba: helioport – PH.
a) Dopustne dejavnosti: območje namenjeno pristajanju in vzletanju helikopterjev.
b) Dopustne vrste posegov: dovoljeni posegi za ureditev helioporta krožne oblike, dovoljene le
parterne ureditve.
65. člen
(območja kmetijskih zemljišč (K1, K2))
a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: kmetijske dejavnosti.
b) Dopustne vrste posegov:
– Obnova obstoječih kmetijsko gospodarskih objektov, senikov in raztegnjenih kozolcev.
– Sprememba namembnosti obstoječih kmetijsko gospodarskih objektov za potrebe bivanja ni
dovoljena.
– Postavitev začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, in v
zimskem času ureditev naravnega drsališča in smučarskih tekaških stez. Po odstranitvi začasnih
objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.
– Na območju kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo znotraj območij smučišč, je dovoljena izgradnja
objektov in naprav za potrebe smučišča (montažne vlečnice in trakovi).
– Dopustna je gradnja kmetijskih nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z določili tega
odloka. Izjemoma se na K1 in K2 lahko zgradi hlev in lopa za kmetijsko mehanizacijo do bruto
površine 150 m2, če novogradnja predstavlja funkcionalno širitev obstoječe gradbene parcele
kmetije.
– Dopustni so objekti vodnih zajetij in objekti za namakanje.
– Dovoljena so investicijsko vzdrževalna dela in ponovne gradnje legalno zgrajenih objektov v
enakih gabaritih.
– Dovoljene so naslednje kmetijsko prostorsko ureditve: melioracije, redno vzdrževanje
kmetijskih površin, čiščenje pašnikov in planin v zaraščanju.
– Posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
– Rekonstrukcije lokalnih cest in omrežja GJI, vzdrževanje poljskih poti, pešpoti in kolesarskih
stez v peščenih ali travnatih površinah.
– Sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) in
odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo.
– Na kmetijskih zemljiščih je izgradnja infrastrukturnih objektov in naprav dopustna le, če ni
mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko predelavo, obstoječo infrastrukturo,
ki poteka preko kmetijskih zemljišč je možno rekonstruirati in na njej vršiti vzdrževalna dela.
Globina podzemnih ali višina nadzemnih komunalnih vodov in objektov mora biti taka, da je
možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji je treba na zemljišču vzpostaviti
prvotno stanje.
c) Druga merila in pogoji:
– Travnate površine ob vodotokih se ohranjajo. Preprečuje se intenzivna raba vlažnih travnikov
in v zvezi s tem povezane melioracije niso dovoljene.
– Travniški sadovnjaki se ohranjajo in nadomeščajo z avtohtonimi vrstami sadnega drevja.
Ohranja se večja posamezna drevesa in živice ter sadovnjake v naseljih in ob robovih naselij.
– Kakovost celkov se ohranja s preprečevanjem zaraščanja in pozidave.
– Ohranjajo se skupine višje vegetacije in posamezna večja drevesa.
– Pri izboljševalnih ukrepih obdelovalnih površin (agromelioracije, komasacije in zaokrožitve) se
zagotovi ohranjanje podolgovate drobne parcelacije in mikroreliefnih značilnosti (travnate
razmejitve, osamela drevesa).
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– Na območjih z nepremično kulturno dediščino in vplivnih območjih je pred načrtovanjem
postavite pomožnega kmetijsko gozdarskega objekta potrebno pridobiti kulturno varstvene
pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
– Za posege v zavarovana območja, v območja Natura 2000 in v naravne vrednote je potrebno
pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Travniški sadovnjaki se ohranjajo in nadomeščajo z avtohtonimi vrstami sadnega drevja.
Ohranja se večja posamezna drevesa, omejke in živice ter sadovnjake ob robovih kmetij.
– Kakovost celkov se ohranja s preprečevanjem zaraščanja in pozidave.
66. člen
(območja gozdnih zemljišč (G))
(1) Površine, ki so v OPN opredeljene kot gozdne površine, porasle z gozdnim drevjem,
zemljišča namenjena gojenju in ekonomskem izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki
so v skladu z Zakonom o gozdovih določena kot gozd.
(2) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter
zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in
značilnosti obstoječega gozdnega roba.
(3) V negozdnem prostoru, ki je funkcionalno povezan z gozdom, so dopustni le posegi, ki ne
razvrednotijo ali ne poškodujejo gozda. V prostoru ob gozdu je potrebno ohraniti obstoječe
dostope do gozda oziroma urediti nadomestne. Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen
(običajno ne manj kot 25 m), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oziroma rab
prostora; če tega odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem objektu, ki
jih lahko povzročijo ujme ter sanacijo njenih posledic in normalno vzdrževanje gozda.
(4) V območjih nad gozdno mejo, v območjih z ostrimi vremenskimi razmerami ter v varovalnih
gozdovih se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, še posebno kadar bi to predstavljajo
nevarnost za začetek erozijskih procesov.
(5) Pri gradnjah gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij v javni rabi, za katere ni
predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta, se je potrebno izogibati posegom, ki trajno
degradirajo večje gozdne površine. Umeščanje energetskih objektov in naprav se načrtuje tako,
da se, kolikor je le mogoče upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje
pobočij in reliefne značilnosti. Grmišča, ki oblikujejo gozdne robove, naj se ohranijo v
obstoječem stanju.
(6) V območjih gozdov so dovoljeni naslednji posegi:
– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogojitvenimi načrti;
– krčitev gozda v kmetijske namene je dopustna v skladu z Zakonom o gozdovih;
– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, vlečnic, gozdnih vlak, planinskih in
sprehajalnih poti in kolesarskih poti;
– ureditve za potrebe lova;
– za posege, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela presoja
življenjskih možnosti divjadi skladno z Zakonom o lovstvu in divjadi;
– posegi za vodnogospodarske ureditve;
– sanacije degradiranega gozdnega prostora;
– sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin), cestnih
usekov in divjih odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo;
– gradnja obor, ograditve posameznih delov gozdov v skladu s predpisi, ki urejajo področje
gozdov;
– sanitarne sečnje;
– ponovne gradnje so dovoljene le za enak namen ter v enakih gabaritih;
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– v območjih varovalnih gozdov so posegi v prostor dopustni le izjemoma za infrastrukturne
objekte, če po presoji vplivov na okolje ne ogrožajo ekoloških funkcij gozdov in če je predhodno
pridobljeno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– na območju gozdnih zemljišč, ki se nahajajo znotraj EUP smučišč, je dovoljena izgradnja
objektov in naprav za potrebe smučišč (sedežnice, vlečnice);
– dovoljena so investicijsko vzdrževalna dela in ponovne gradnje legalno zgrajenih objektov v
enakih gabaritih;
– gozd je dovoljeno skrčiti po označitvi in evidentiranju dreves za posek, ki ju po predložitvi
gradbenega dovoljenja in označitvi oziroma zakoličbi območja posegov opravi Zavod za
gozdove Slovenije.
– Vodno gospodarske ureditve obstoječih strug potokov in hudournikov za potrebe varstva pred
negativnim delovanjem voda in druge vodno gospodarske ureditve, ki se nanašajo na izboljšanje
hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda. Dopustno je urejanje obstoječih poti,
dostopov do vode, postavitev klopi z uporabo avtohtonih materialov.
(7) Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno do vsake gozdne površine zagotoviti
dostop. Na gozdnem robu je potrebno zagotoviti ustrezen večnamenski prostor za začasno
deponiranje lesa. V času, ko se ne opravlja gozdna proizvodnja, je ta prostor lahko namenjen za
druge dejavnosti (parkirišča, prireditveni prostor, igrišča …).
(8) Na območjih gozdov, ki so del območij varovanja kulturne dediščine, je dejavnosti potrebno
prilagoditi predpisanim varstvenim režimom za to dediščino.
(9) Umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v gozdnem prostoru se načrtuje tako, da
se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij,
reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.
(10) V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom in v gozdovih z ekološkimi in
socialnimi funkcijami s prvo stopnjo poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za
namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopustni posegi za gospodarsko
infrastrukturo, če ne ogrožajo ali onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Posegi v
varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovanimi gozdovi in ne bodo
bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni
gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. V območju varovalnih gozdov se ne dopušča posegov v podtalje ali
vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še
posebno pa, kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek erozijskih procesov.
67. člen
(območja voda (V))
(1) Vodna zemljišča celinskih voda so tista, na katerih je voda stalno in občasno prisotna in se
zato na njih oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni
in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda,
vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe – najvišjega zabeleženega vodostaja.
Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja,
močvirja in zemljišče, ki ga je voda poplavila zaradi posega v prostor.
(2) Priobalna zemljišča, so vsa tista zemljišča, ki neposredno mejijo na vodno zemljišče. Zunanja
meja priobalnih zemljišč je na vodotokih 1. reda (Tržiška Bistrica) zunaj območij naselij 40
metrov od meje vodnega zemljišča in 15 m od vodnega zemljišča v naseljih, na vodotokih 2.
reda (vsi ostali vodotoki) pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.
(3) V vodotoke in obrežno vegetacijo se ne posega, razen v primeru premostitev ali za potrebe
urejanja vodotokov, kadar so ogrožena življenja ljudi. Premostitve voda in gradnje na vodnem in
priobalnem zemljišču se morajo načrtovati tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne
poslabšujeta stanje voda in vodni režim.
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(4) Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki
omogočajo dostop ali prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekte javne infrastrukture.
(5) Za obstoječe legalno zgrajene objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem
zemljišču, ne veljajo določbe 37. člena ZV-1, če gre za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti
ali nadomestno gradnjo, če: se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali
ogroženost, se s tem ne poslabšuje stanja voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, se s tem
ne ovira obstoječe posebne rabe voda, to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z
rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje. Za
vsak poseg je potrebno predhodno izdelati presojo vplivov na okolje.
(6) Ohranjajo in vzdržujejo se vegetacijski pasovi ob vodotokih, naravne vodotoke se ohranja v
naravnem stanju, regulacije vodotokov niso dovoljene. V obvodnem pasu je dopustna ureditev
kolesarskih in pešpoti in zasaditev drevoredov.
(7) Renaturacija reguliranih vodotokov se izvrši kjerkoli je to možno in smiselno, predvsem na
delih, ki so pomembni v krajinskem in ambientalnem smislu.
(8) Na območjih površinskih voda, ki so del območij varovanja kulturne dediščine, je dejavnosti
potrebno prilagoditi predpisanim varstvenim režimom za to dediščino.
(9) Dopustna so izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja okoljske
infrastrukture. Pogojno so dopustne tudi rekreacijske in športne dejavnosti.
(10) Dovoljeni so objekti grajenega javnega dobra po zakonu, ki ureja vode in drugih zakonih,
objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda,
objekti za športe, ki so vezani na vodo in objekti za rabo voda.
(11) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v
neažuriranem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je gradnja dopustna v skladu s prvotno
namembnostjo objekta (mlini, žage, male hidroelektrarne).
3.4.2 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
72. člen
(lega in odmiki objektov)
(1) Novi objekti (nad terenom fasadni plašč in pod terenom zunanji rob objekta) morajo biti
odmaknjeni od parcelnih meja vsaj 4,0 m tako, da ni motena sosednja posest in da je možno
vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele. Pri določitvi lege stavbe je potrebno slediti funkciji
in legi stavb v gravitacijskem območju. Manjši odmik je mogoč le s soglasjem lastnika sosednje
parcele, vendar ne manjši od 2,5 m. Odmik parcelnih meja za enostavne in nezahtevne objekte
je najmanj 3 m, manjši odmik je mogoč le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne
manjši od 1,5 m.
(2) Na območjih IG in IK morajo biti novi objekti (nad in pod terenom) odmaknjeni od parcelnih
meja vsaj 5,0 m.
(3) Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti prevladujoči gradbeni liniji obstoječih objektov
ob ulicah in obstoječim gradbenim linijam v prostoru.
(4) V območjih ohranjenih vaških jeder je pri določitvi lege stavbe potrebno slediti talni zasnovi
vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam. V primerih, da je za naselje ali del naselja
značilna postavitev stavb na posestne meje, je potrebno stavbo praviloma locirati na mejo.
(5) Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni na posestne meje gradbenih parcel, če oba
lastnika s tem soglašata, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je potrebno
upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem prometu.
(6) Postavitev objektov mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica objektov,
lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija)
objektov lahko drugačna, če se z grafično analizo okolice, ki jih morajo vsebovati lokacijski
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podatki posebnega dela projekta, utemelji, da postavitev objekta upošteva ohranjen identitetni
urbanistični vzorec naselja oziroma dela naselja oziroma prevladujočo orientacijo slemen.
(7) Odmiki od javnih zemljišč:
– med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo
ali zapornico, ki zapira pot do parkirnih (garažnih) mest je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora,
na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma
izvoz iz nje;
– ograja mora biti od parcelne meje javne ceste oddaljena najmanj 1 m oziroma oziroma mora
biti odmik enak višini ograje.
(8) Izjemoma so dopustne gradnje objektov na parcelno mejo, kadar:
– gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu;
– je način gradnje ob meji parcele značilen za naselje;
– kadar gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove, načrtovana novogradnja pa ne slabša
bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici.
73. člen
(gradbena parcela)
(1) Gradbena parcela namenjena gradnji stavb mora omogočiti normalno uporabo in
vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem,
dostopom, komunalnimi in energetskimi objekti in priključki.
(2) Velikost gradbene parcele se določi glede na:
– položaj, namembnost, velikost novih gradbenih parcel v razmerju do obstoječih gradbenih
parcel,
– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin, koridorjev komunalnih vodov in
vzdrževanje le-teh,
– namembnost in velikost objekta, nezahtevne in enostavne objekte, oblikovanost zemljišča,
lego sosednjih objektov, obstoječe parcelne meje in lastništvo,
– dostope in dovoze z javne ceste ali poti, intervencijske poti, parkirna mesta, funkcionalno
zelenje, potek komunalnih in energetskih vodov,
– sanitarno-tehnične zahteve (osončenje, prezračevanje, hrup).
(3) Posestne meje gradbene parcele morajo biti urejene pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(4) Velikost gradbene parcele eno- ali dvostanovanjske hiše je minimalno 400 m2, maksimalno
pa 800 m2. V območjih razpršene poselitve ali v primeru izvedbe geodetske odmere parcele
pred uveljavitvijo tega odloka je lahko gradbena parcela za gradnjo enostanovanjskega objekta
izjemoma tudi manjša, vendar ne manjša od 300 m2. Minimalna velikost gradbene parcele ne
velja za obstoječe objekte zgrajene na podlagi upravnih dovoljenj v primeru, da se na parceli
izvaja ponovna gradnja. Za strnjeno stanovanjsko gradnjo (vrstne in atrijske hiše) je najmanjša
velikost gradbene parcele 250 m2 za en objekt v nizu.
(5) Gradbena parcela objektov za začasno bivanje (počitniških objektov) ne sme biti manjša od
300 m2 in ne večja od 500 m2.
(6) Pri določanju gradbene parcele kmetije se upoštevajo zemljišča, na katerih stojijo
stanovanjske stavbe in gospodarska poslopja kmetije, medsebojna razporeditev objektov
kmetije, vrsta kmetijske proizvodnje in potreben manipulacijski prostor za kmetijsko
mehanizacijo in površine za modernizacijo kmetije.
(7) Pri določanju gradbene parcele objektov proizvodnih dejavnosti se poleg določil druge točke
tega člena upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov, vrsta proizvodnje in potreben
manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije.
(8) Za objekte sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnosti mora biti dovoz na parcelo širok
najmanj 6 m.
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(9) Za območja več stanovanjskih objektov ter druga območja, kjer je dopustna izgradnja večjih
objektov, je poleg določil druge točke tega člena potrebno pri določanju gradbene parcele
upoštevati tudi potrebe po skupnih odprtih prostorih. Skupnih parkirnih, zelenih in odprtih površin
ni dopustno zmanjševati zaradi zasebnih interesov. Postavitve pomožnih objektov (nadstreški,
garaže, ute, lope ipd.) za individualne potrebe na teh zemljiščih niso dopustne.
(10) Določbe o minimalni velikosti gradbene parcele ne veljajo na območjih varovanih vaških
jeder in mestnega jedra Tržiča.
3.4.3. Pogoji za oblikovanje okolice objektov, zasaditve in urejanje odprtih površin
74. člen
(oblikovanje okolice objektov)
(1) Na vseh območjih se ohranja visokodebelne sadovnjake, kakovostno in vitalno avtohtono
vegetacijo, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne vrste. Nove
zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici objektov v javni rabi
in na območjih stanovanj je prepovedano uporabljati močno alergene vrste in vrste rastlin, ki
imajo strupene plodove ali druge dele.
(2) Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo smotrne prerazporeditve zemeljskih mas ter
prilagoditve obstoječemu terenu na mejah območja urejanja. Pri urejanju okolice objektov se
upošteva obstoječa konfiguracija terena. Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena,
nasipavanje in zasipavanje) se izvaja tako, da se ohranijo lastnosti terena. Pri zemeljskih
posegih v teren se planiranje terena izvaja z brežinami. V primeru, ko to ni mogoče, oziroma ko
se mora upoštevati pogoje geotehničnega ali hidrološkega poročila, se izvede z opornimi zidovi.
(3) Višinske razlike na zemljišču morajo biti v največji možni meri urejene s travnatimi brežinami.
V primerih, ko drugačna zavarovanja brežin niso mogoča, je dopustna gradnja opornih zidov do
višine 1,2 m. Oporni zidovi morajo biti izvedeni v naravnih materialih (kamen ali les) in
ozelenjeni. Kota urejenega terena na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.
Gradnja opornega zidu, višjega od 1,2 m je dovoljena le zaradi geotehničnih ali hidroloških
pogojev terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti v kaskadah.
(4) Izgradnja opornega zidu zaradi popolne izravnave terena ni dopustna.
(5) Od sosednjega zemljišča morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma toliko,
da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih
zemljišč pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja na
sosednjih zemljiščih. Odmik opornih zidov od zemljišč javnih cest je najmanj 1.00 m, razen če
upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.
(6) Utrjevanje zunanjih površin je dovoljeno izvajati z naravnimi avtohtonimi materiali. Uporaba
barvno agresivnih in drsečih materialov ni dopustna.
(7) 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.
(8) Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prostorih morajo biti načrtovani tako, da
omogočajo dostop tudi za ljudi s posebnimi potrebami.
(9) Dopustno je ograjevanje parcel oziroma postavitev medsosedske ograje do višine 1,20 m.
75. člen
(zasaditve)
(1) Pri urejanju zelenih površin je potrebno:
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– upoštevati značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje
za obstoječo in načrtovano avtohtono vegetacijo,
– zagotoviti programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniške
skupine, vključno z otroki, mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,
– upoštevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter
ukrepov za zadrževanje voda.
(2) Na območju naselij in na javnih odprtih površinah se ohranjajo obstoječa drevesa in živice.
Obrežne drevnine se ohranjajo, če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih
je treba nadomestiti oziroma sanirati.
(3) V primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino
zemljine, dostopnost vode in zračenje tal koreninskega sistema.
(4) Zasaditve površin v javni rabi morajo vključevati drevesno in grmovno vegetacijo, pri čemer
so minimalni pogoji:
– parkirišča na nivoju terena: 1 funkcionalno drevo na 5 parkirnih mest; ob mestnih vpadnicah se
zasadijo drevoredi.
(5) Oblikovanje odprtih javnih prostorov mora zagotavljati zelene površine, stik z vodo, stik z
objekti kulturne dediščine in slediti obstoječim in novim programom. Na celotnem območju se
ohranja pomen vodotokov in obstoječe gradbene linije.
(6) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in
varnostno-zdravstvene zahteve (nestrupene, nealergene avtohtone vrste). Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah (parkirišča, parki, otroška in športna igrišča, rekreacijska območja,
zelenice, sprehajalne poti, brežine vodotokov) se lahko zasadijo le naslednje vrste dreves: veliki
jesen, lipa, divji kostanj, lipovec, beli gaber, črni gaber, dob – avtohtoni hrast, graden – avtohtoni
hrast, gorski javor, poljski javor – maklen, ostrolistni javor, navadna bukev, mokovec, gorski
brest, bela vrba, vrba žalujka, navadni kostanj;
– na ekološko pomembnih območjih in na območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona
vegetacija.
(7) Ob stanovanjskih objektih mora biti na zelenih površinah posajeno vsaj eno visokodebelno
sadno drevo.
(8) Ograjevanje parcel je dovoljeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, možna je kombinacija žive
meje z verejo ali leso, lesen plot, vendar ograje ne smejo biti višje od 1,2 m. Pri ograjevanju
objektov in območij, ki zahtevajo posebno varnost je potrebno upoštevati izvedbo in višino
ograje, ki je določena z drugimi predpisi.
(9) Ozelenitve okolice objektov naj bodo izvedene z avtohtonimi vrstami vegetacije. Okolica naj
bo urejena skladno z obstoječo krajino. Odprte zelene površine, osrednje površine za pešce
(trgi) se ne smejo pozidati.
(10) Hortikulturni elementi iz drugih okolij so prepovedani.
3.4.3. Pogoji za oblikovanje okolice objektov, zasaditve in urejanje odprtih površin
80. člen
(parkirne površine in garaže)
(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je treba na gradbeni parceli
zagotoviti zadostno število parkirnih mest (PM). Zagotavljajo se na parkirnih površinah, garažnih
mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah. Na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja
(npr. strnjena tipologija gradnje) PM ni mogoče zagotavljati na gradbeni parceli, se PM
zagotavljajo na skupnih ali javnih, v ta namen zagotovljenih površinah, ki niso oddaljene več kot
200 m od meje gradbene parcele objekta, kateremu bodo služila. Zagotavljanje PM na javnih
parkirnih površinah je mogoče, če zasedenost javnih parkirnih prostorov to dopušča, o čemer
izda pristojni občinski urad.
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(2) Pri večstanovanjskih stavbah je potrebno PM zagotavljati izven nivojsko tako, da se ohranja
več zelenih površin ob stavbah in zagotavlja večja bivalna kakovost območja.
(3) Dopustna je izgradnja podzemnih garaž oziroma izven nivojsko parkiranje.
(4) Parkirne ploščadi z več kot 10 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves skladno z
določilom tega odloka o zasaditvah.
(5) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo in pri večstanovanjskih objektih, ki
morajo biti dostopna brez arhitektonskih ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno
parkirno mesto za invalida. V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se
pri določanju potrebnega števila parkirnih mest upošteva največje potrebe po istočasnem
parkiranju.
(6) Manipulacijske površine na parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se
prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto. Parkirišča v bližini državnih cest morajo biti
fizično ločena od državnih cest.
(7) Na parkiriščih za avtodome mora biti zagotovljena oskrba z vodo in elektriko ter
odstranjevanje fekalij (sanitarno napajalni vozel).
(8) Parkirna mesta in garaže morajo biti locirane in izvedene tako, da hrup in smrad ne
poslabšujeta bivalnih pogojev v objektih v okolici.
(9) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in za priklopnike
teh motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je mogoče na območju
prometnih površin in območju proizvodnih dejavnosti. Izjemoma je gradnja teh parkirnih mest in
garaž dovoljena za potrebe kmetijske dejavnosti v sklopu kmetijskega gospodarstva tudi v
drugih območjih.
(10) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti objektov je potrebno
zagotoviti zadostno število PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporočenimi normativi stroke,
kot sledi:
– enostanovanjske stavbe z garažo
2 PM/stanovanje
– dvostanovanjske stavbe z garažo

4 PM

– večstanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

– počitniške hiše

2 PM

– dom za starejše

1 PM/5 postelj

– vrtci, šole

2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena

– zdravstveni domovi

1 PM/2 zaposlena + 1 PM/30 m2

– poslovni prostori/pisarne

1 PM/2 zaposlena + PM/30 m2 neto površine

– poslovni prostori/stranke

1 PM/2 zaposlena + PM/20 m2 neto površine

– obrtni ali industrijski objekti

1 PM/50 m2 ali 1 PM/2 zaposlena

– skladišča

1 PM/100 m2 ali 1 PM/2 zaposlena

– kulturni dom

1 PM/5–10 sedežev

– cerkev

1 PM/10–20 sedežev

– pokopališča

1 PM/2000 m2 površine

– trgovine

1 PM/30–40 m2 koristne prodajne površine

– rekreacijska igrišča

1 PM/250 m2
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– športne dvorane z gledalci

1 PM/10–15 obiskovalcev

– športne dvorane brez gledalcev

1 PM/50 m2 površine dvorane

– manjše krajevne gostilne, bifeji

1 PM/4 sedežev

– gostilne s prenočišči

1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev

(11) Na vseh gradbenih parcelah je treba za javne objekte oziroma dejavnosti z obiskom strank
zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila (vendar
ne manj kot 2 PM).
(12) V območjih kulturne dediščine ni dovoljeno urejati parkirnih površin na mestu porušenih
objektov.
88. člen
(obnovljivi viri energije)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in
učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov, ki štejejo kot pomembna nacionalna
strateška zaloga energije.
(2) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema
oskrbe z energijo in ogrevanja, je potrebno upoštevati zakonodajo s področja učinkovite rabe
energije ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in
energetsko učinkovito gradnjo.
(3) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob
upoštevanju vseh določb tega odloka in varstvenih režimih.
(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri
rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se
zamenjuje sistem z oskrbo z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva tehnična,
funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.
Kot alternativni viri štejejo: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
soproizvodnja, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo in toplotne črpalke.
(5) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih oskrba
z energijo je določena v lokalnem energetskem konceptu, stavbe, za katere predpis lokalne
skupnosti določa obvezno priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo
določene vrste goriva.
(6) Izraba sončne energije za proizvodnjo zelene električne energije na objektih je možna pod
pogojem, da so naprave izvedene tako, da vizualno niso izpostavljene. Postavitve nad
slemenom in na objektih kulturne dediščine niso dopustne.
(7) Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno postavljati na strehe (v ravnino strehe, brez
dodatnih konstrukcij – stebričkov). Fotovoltaične elektrarne na stebrih je dopustno postavljati na
za to namenjenih stavbnih zemljiščih.
(8) Glavni energetski vir za ogrevanje objektov na območju občine se šteje lesna bio masa.
(9) V skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogoči
izvedba raziskav za izrabo geotermične energije ter njihova izraba.
(10) Utekočinjen naftni plin kot energetsko učinkovit in uporabniku prijazen energent, se lahko
hrani v nadzemnih ali podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajočem zemljišču
objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane odmike od objektov in vseh infrastrukturnih
objektov in naprav. Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je potrebno pridobiti
ustrezna soglasja, v kolikor so le-ti locirani v varovalnih pasovih infrastrukturnih objektov in
naprav, v območjih naravne in kulturne dediščine in drugih zavarovanih območjih.

53

Spr. in dop. OPPN Dovžanova soteska
D O P O L N J E N O S N U T E K - Priloga 1: Izvleček
_________________________________________________________________________
(11) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi z zmanjševanjem porabe električne energije
za javno razsvetljavo, in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje
polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno število svetlobnih teles
postavljenih zunaj strnjenih poselitvenih območij. Solarna energija predstavlja potencial tudi za
potrebe javne razsvetljave.
3.4.6. Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi nesrečami in obrambnih potreb
91. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine,
registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora
in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih
spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske
ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino
varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(3) Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni spomenik, registrirano arheološko
najdišče in v vplivno območje spomenika, je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za
varstvo kulturne dediščine.
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike, so posegi
dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
(5) Na objektih ali območjih registrirane kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni
spomenik, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot
registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni.
(6) Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve v neposredni bližini enot kulturne dediščine, v
vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter preprečevati posege
s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne dediščine.
(7) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dediščine veljajo poleg določb prejšnjih odstavkov
tudi dodatni varstveni režimi.
(8) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno
pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih,
znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(9) Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot
so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov
naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne
funkcionalne celote),
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– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(10) Varstveni režimi v območjih kulturne krajine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko
dediščino.
(11) Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dediščine – ohranjajo se varovane vrednote,
kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so
pomembne za delovanje celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje
prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja
itd.),
– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja,
– rastišče,
– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.).
(12) Varstveni režimi za registrirano memorialno dediščino – ohranjajo se varovane vrednote,
kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(13) Varstveni režimi v vplivnem območju kulturne dediščine:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti negativne posledice na lastnosti, pomen
ali materialno substanco kulture dediščine,
– dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
(14) Varstveni režim v registriranem arheološkem najdišču:
– ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline,
– izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale
določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev:
– v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno
dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih
aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji),
– v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheološke raziskave v smislu natančne določitve
vsebine in sestave najdišča.
(15) Na območjih registriranih arheoloških najdišč se zagotovi predhodne arheološke raziskave.
Obseg arheoloških raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Stroške
arheoloških raziskav nosi investitor posega.
(16) Varstvo vojnih grobišč
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Po podatkih iz Registra vojnih grobišč ležijo na območju Občine Tržič naslednja vojna grobišča:
– Podljubelj – pri Sv. Ani pod cesto na Ljubelj – grobišče taborišča s krematorijem, kjer je
izgubilo življenje 40 internirancev,
– Retnje – ob glavni cesti Tržič – Duplje – grobišče 21 žrtev vojnega nasilja,
– Tržič – krajevno pokopališče – grobišče 43 borcev NOV leži na prostoru pri cerkvi pred
pokopališčem,
– Kovor – krajevno pokopališče – ob levi meji pokopališča, šesti grob od cerkve – 10 talcev
ubitih 16. 7. 1942,
– Leše – krajevno pokopališče – v grobu ob levem pokopališkem zidu, enajsti grob z leve – 5
borcev NOB.
Na vojnih grobiščih je prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z Zakonom o vojnih grobiščih,
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s
pokopališkim redom vojnih grobišč.
(17) Pri varovanju in prenovi stavbne kulturne dediščine je poleg gornjih pogojev treba
upoštevati naslednje varstvene pogoje:
– Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh njihovih razmerjih, oblikovanju in
materialih:
– v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veža, stopnišče, hodniki),
– ohranjati je treba vse obstoječe oboke,
– prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov,
– v eni etaži je lahko največ ena stanovanjska enota,
– ohrani naj se velikost okenskih in vratnih odprtin,
– prepovedano je zniževati strope,
– stavbno pohištvo se obnovi in ohrani, po potrebi se lahko izdela novo, vendar naj se ohrani
dimenzije, razmerja, obliko, material (les) in barve,
– pri stavbni opremi se uporabi klasične naravne materiale.
– Zazidave oken in zapiranje balkonov niso dovoljene. Prostostoječim objektom ni dovoljeno
graditi prizidkov.
– Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, členitev in obdelave. Nujno je predhodno
sondiranje. Zavod določi barvno podobo in način obdelave. Prepovedano je oblaganje fasad.
Kamnite objekte je prepovedano oblagati s termoizolacijskimi materiali.
– Na strehe prepovedano nameščati sončne celice.
– Prepovedani so vsi neonski izveski in table pritrjene na fasado.
(18) Odstranitev kulturne dediščine je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08) dopustna, če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost dediščine, ki je ni mogoče
odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če spomenik ali dediščina ogroža varnost ljudi in premoženja.
V tem primeru je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo.
(19) Naselbinska dediščina je območje, v katerem ima varovanje in ohranjanje prednost pred
novogradnjami. Objekte se ohranja in obnavlja. V območjih in vplivnim območjih naselbinske
dediščine ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov. Kletne etaže ne smejo bistveno
presegati objektov. Pri postavljanju novih objektov v območja in v vplivna območja naselbinske
dediščine je potrebno ohranjati urbanizem in poselitveni vzorec naselbinske dediščine in
tipologijo objektov naselbinske dediščine.
(20) V primeru, da so druga določila tega odloka v nasprotju z ureditvenimi pogoji za ohranjanje
kulturne dediščine, se na območju kulturne dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine
upošteva pogoje za ohranjanje dediščine.
92. člen
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(celostno ohranjanje narave)
(1) Naravne vrednote so razvidne iz prikaza stanja prostora in iz veljavnih predpisov s področja
varstva naravne dediščine (aktov o razglasitvi naravnih in kulturnih spomenikov, aktov o določitvi
varstvenih območij dediščine) in iz splošnih naravovarstvenih smernic za urejanje prostora za
območje občine.
(2) Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji
za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedena v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt
Občine Tržič« (ZRSVN, OE Kranj).
(3) Če se načrtuje gradnja ali ureditev na zavarovanem območju, naravni vrednoti, pričakovani
naravni vrednoti, ekološko pomembnem območju, geomorfološki podzemeljski naravni vrednoti
(jami) ali v območju Natura 2000, je potrebno v postopku pridobitve ustreznega upravnega
dovoljenja pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno
soglasje.
(4) Na ekološko pomembnih območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji
možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih
vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi
bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(5) Na območjih Natura 2000 se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri
ohranja: naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst; ohranja
ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter
naravne procese ali ustrezno rabo; ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih
vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti
mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje
živali; ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno
povezanost, če je le-ta prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni
tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali, ter njihove
habitate čim manjši.
Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi
življenjskim ciklom živali in rastlin. Živalim se prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje
dejavnosti ne sovpada z obdobji, oziroma sovpada v čim manjši možni meri, ko potrebujejo mir
oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev,
razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, rastlinam se prilagodi tako,
da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
(5) Na območjih Natura 2000 je prepovedan vnos živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko
spremenjenih organizmov. Preprečuje se razrast invazivnih rastlinskih vrst, kot so npr. japonski
dresnik, rudbekija, ambrozija, robinija, žlezasta nedotika in kanadska rozga. Zato se po
končanih posegih v prostor površine takoj rekultivirajo, zatravijo oziroma zasadijo z lesnato
vegetacijo ter izvedejo drugi potrebni sanacijski ukrepi.
(7) Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti pristojnemu organu za ohranjanje
narave. Hkrati mora najditelj najdbo zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo.
(8) Vzpostavljanje novih poti, v območju Natura 2000, skozi gozdno površino ni dovoljeno.
(9) Na poselitvenem območju se ohranja ali nadomešča obstoječo grmovno in drevesno
vegetacijo ob objektih.
(11) Za osvetljevanje vseh zunanjih površin se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne
oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Nameščajo se le svetila z vgrajenim sistemom za samodejni
vklop in izklop.
(12) Vožnja s kolesi in motorji v območju naravnih vrednot ni dovoljena.
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(13) V skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) se v
I. stopnjo varstva pred hrupom uvrstita območje Naravnega spomenika Dovžanova soteska in
Spominski park Udin boršt.
94. člen
(pogoji za varstvo voda)
(1) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga
določi pooblaščena strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti, ki v sušnih
razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših razmerah pa uspešen razvoj živali vseh vrst.
(2) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba
pridobiti dovoljenja v skladu s predpisi o vodah.
(3) Ob vodotokih se ohranja obvodna vegetacija. Vzdolž vodnih brežin se za preprečevanje
širitve alohtonih (invazivnih) vrst (pelionolistne ambrozije, robinje, rudbekije, japonskega
dresnika, žlezave nedotike, topinambura, velikega pajesna, kanadske zlate rozge, ameriškega
javorja, navadne amorfe, thunbergovega češmina, enoletne suholetnice, astre/nebine, orjaške
zlate rozge, orjaškega dežena, vodne kuge/račje zeli, elode nuttallii, vodne solate), zagotavlja
izvajanje ukrepov za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra strukturiranost rastišču primerne
avtohtone vegetacije.
(4) Za proizvodne in ostale objekte, ki so vir prekomernih emisij v vode, se morajo izvesti
programi zaščite in sanacije.
(5) 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 preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
(6) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki
omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne
infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
(7) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanja strug vodotokov morajo
biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s predpisi.
Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov je potrebno predvideti z biotehničnimi
sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo.
(8) Morebitne premostitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne posegajo v
pretočni profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q 100) z minimalno
varnostno višino 0,5 m.
(9) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi
uporabe. Predvidi se rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih
površin, ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti
terena. V primeru nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih pobočjih je potrebo
pridobiti geološko geomehansko poročilo in podati rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo
stabilnosti terena.
96. člen
(pogoji za varovanje tal in plodne zemlje)
(1) Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi prilagaja reliefnim značilnostim prostora.
(2) Ob gradnji objektov so investitorji dolžni upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo
terena, ki jih predpiše geološka služba.
(3) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem,
deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.
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(4) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ne povzročajo erozijskih
procesov. Potrebnost pridobivanja predhodnega geotehničnega mnenja h posegu se določi
skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijska in plazljiva območja).
(5) Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je potrebno preprečiti odtekanje nevarnih
snovi v tla, sisteme pa organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi neposredno v
ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.
(6) Na kmetijskih površinah (K1, K2) je potrebno ohranjati značilnosti kulturno krajinskega vzorca
z upoštevanjem parcelacije, reliefa, strukture vegetacij, vodotokov, ekološke pestrosti travnatih
in grmovnih živic ter drugih značilnih oblik v prostoru.
(7) Na območju občine se v čim večji meri zagotovi ohranjanje kmetijskih zemljišč za oskrbo
prebivalstva z zdravo, kakovostno, lokalno pridelano hrano.
97. člen
(varstvo gozdov)
(1) V območjih gozdov so dovoljeni posegi, ki ne ogrožajo funkcij, obstoja ali namena gozda
oziroma ne razvrednotijo ali poškodujejo gozda oziroma ne poslabšujejo možnosti uresničevanja
funkcij gozda. Strokovno presojo oziroma mnenje o tem izdela Zavod za gozdove Slovenije.
(2) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela
presoja življenjskih možnosti divjadi skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu.
(3) Umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v gozdnem prostoru se načrtuje tako, da
se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij,
reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.
(4) V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom in v gozdovih z ekološkimi in
socialnimi funkcijami s prvo stopnjo poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za
namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopustni posegi za gospodarsko
infrastrukturo, če ne ogrožajo ali onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov.
(5) Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovanimi gozdovi in ne
bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za
varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V območju varovalnih gozdov se ne dopušča posegov v
podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne
zarasti, še posebno pa, kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek erozijskih procesov.
(6) Večnamenski gozdovi so namenjeni predvsem gospodarskemu izkoriščanju gozdov, v njih je
dovoljeno izvajati dejavnosti s področja gozdarstva in posegati v prostor v skladu s predpisi.
(7) Celoviti ali posamični prostorski izvedbeni akti morajo vsebovati tudi rešitve za obstoječi javni
dostop do sosednjih območij gozdov z javne prometnice, in sicer tako, da je prostor za dostop
načrtovan v območju stavbnih zemljišč, da omogoča ureditev prometnice za odvoz gozdnih
lesnih proizvodov in da je ta prostor določen tudi s parcelacijo. Pas za ta namen na robu
območja stavbnih zemljišč ob območjih gozdov mora biti širok najmanj 5.00 m.
(8) Pri načrtovanju površin osnovnih namenskih rab stanovanj, gospodarskih dejavnosti in
ostalih vrst rab, v katerih so prisotni bivalni, gospodarski, infrastrukturni ali športni objekti, je
potrebno vzdolž meje s površinami osnovne namenske rabe gozdna zemljišča načrtno
predvideti tudi varnostno oskrbni pas, ki zagotavlja predvsem varnost ljudi in objektov pred
negativnimi vplivi gozda, hkrati pa omogoča dostop do gozda.
(9) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen, če je to predvideno v
gozdnogospodarskem načrtu.
(10) Da se zagotavlja ohranjanje funkcij gozdov:
– morajo biti posegi izvedeni tako, da ne bo povzročena škoda na sosednjem gozdnem robu in
na gozdnih tleh,
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– morajo izvajalci gradbenih del med gradnjo objektov zavarovati vegetacijo sosednjega gozda
pred poškodbami,
– se morebitni odvečni odkopni ter gradbeni material, ki bi nastal pri gradnji, ne sme odlagati v
gozd.
(11) Opuščeni peskokopi v gozdnem prostoru se prepustijo nadaljnji samosanaciji in rekultivaciji.
Območje se sanira, humusira, ob poteh zasadi avtohtone grmovnice, da se ustvari gozdni rob,
ostali del pa zasadi s pionirsko vegetacijo in kasneje avtohtonimi drevesi.
100. člen
(Pogoji za zaščito pred poplavami)
(1) Poplavna območja so prikazana v Stanju prostora, po elaboratu Hidravlična študija visokih
vod na porečju Tržiške Bistrice za OPVP 10 – Tržič (Izdelovalec: Institut za vode, 2014).
(2) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na
osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter
karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora.
Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja
prostora opozorilna karta poplav.
(3) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi
poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor
treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti
na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe
stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih
ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba
skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za
zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v
prostor oziroma sočasno z njo.
(4) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so
dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in
stanje voda.
(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju
dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem
voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti
predpisi.
(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer
mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v
prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte
razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.
101. člen
(pogoji za zaščito pred erozijami in plazovi)
(1) Erozijska, plazovita in plazljiva območja so razvidna iz študije Karte erozijske in poplavne
nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za območje Občine Tržič, ki jo je izdelala
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana in
je prikazana v stanju prostora.
(2) Vsi posegi na območju OPN se izvajajo na podlagi geomehanskih raziskav in mnenja
geologa o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter o pogojih temeljenja za objekte. Za vsako
gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, na območjih
površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih zemljiščih, je potrebno pridobiti
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mnenje geotehnične službe in podati rešitve, ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih
zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.
(3) Na erozijskih območjih je na zemljiščih, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske,
globinske in bočne erozije vode (območja strogih protierozijskih varovanj, erozijska žarišča,
območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, območja običajnih protierozijskih ukrepov),
prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki preprečujejo plazenje zemljišč in
snežne odeje, uravnava odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred
škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda,
– pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške
struge in
– vlačenje lesa.
(4) Na plazljivih območjih je na zemljiščih, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal
ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje
zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje
zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje
zemljišč.
(5) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako,
da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
(6) Na območjih evidentiranih snežnih plazov novi posegi niso dovoljeni.
3.4.7. Pogoji glede varovanja zdravja
104. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje
emisije svetlobe v okolje, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
(2) Za osvetljevanje vseh zunanjih površin naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki
ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico ali proti oknom na fasadah objektov z varovanimi prostori.
Po možnosti naj se namestijo svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop / izklop.
(3) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali
vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne sme presegati 5 % na območju kulturnega spomenika.
(4) Za osvetlitev se uporabijo svetila v skladu s predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja,
namestitve novih obcestnih svetilk zunaj strnjenih naselij naj se omeji na minimum.
(5) Vsa obstoječa svetila, ki se uporabljajo na prostem je potrebno uskladiti s predpisi, ki urejajo
svetlobno onesnaženje.
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3.4.8. Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno EUP

EUP

110. člen
(Čadovlje)
PODROBNEJŠA PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
NAMENSKA
RABA

ČAD 01/1 A
Čadovlje –
Jamen vrh

Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in
kulturno varstvenim soglasjem.

ČAD 02
Čadovlje

A, VC, K1, K2, G, Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in
PC
kulturno varstvenim soglasjem.

EUP

111. člen
(Dolina)
PODROBNEJŠA PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
NAMENSKA
RABA

DOL 03
A
Dolina
–
domačija Pr
Ukc

Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in
kulturno varstvenim soglasjem.

DOL 04
A
Dolina
–
domačija Pr
Urh

Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in
kulturno varstvenim soglasjem.

DOL 07
Jelendol
planina
Ilovica

Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in
kulturno varstvenim soglasjem.

A, G, K1
–

K1, O, PC, G, 1) Na poplavnem območju so dopustne samo rekonstrukcije in
VC, A, K2, OO vzdrževalna dela na obstoječih objektih in posegi v skladu s
100. členom tega odloka.
2) Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in
kulturno varstvenim soglasjem.
3) Območje EUP se nahaja v poplavnem območju, zato je pri
posegih potrebno upoštevati 100. člen tega odloka.

DOL 08
Dolina

DOL 09
Dolina
Košuta

K1, G, OO, K2
–

145.člen
(pogoji za urejanje območij za katere veljajo OPPN)
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(1) Na območjih, za katera veljajo občinski podrobni prostorski načrti veljajo vsi pogoji, ki jih ti
načrti določajo.
(2) Usmeritve za veljavne OPPN:
DOL 01
PC, VC, A, 1) Na območju razpršene poselitve (A) v Dovžanovi soteski
Dolina
– PO, G, K2
novogradnje objektov niso dovoljene. Obstoječi objekti se prenavljajo
Dovžanova
in ohranjajo v avtentični obliki.
soteska
2) Na parc. št. 846/9 in 846/6 obe k.o. Lom pod Storžičem pozidava
in krčenje obvodne vegetacije ni dopustna.
3) Namensko rabo stavbnih zemljišč namenjenih poselitvi je
potrebno uskladiti z občinskim prostorskim načrtom.

Št. 350-0003/2009
Tržič, dne 22. aprila 2016
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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DOLOČILA AKTA O ZAVAROVANJU
Z ustanovitvijo naravnega spomenika se nadaljuje varovanje območja Naravnega spomenika
Dovžanova soteska. Le ta se ustanovi z Odlokom o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni
spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/88).
Tekom postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska se spreminja tudi
z Odlok o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št.
12/88).
V nadaljevanju je predstavljen izvleček Osnutka Odloka o naravnem spomeniku Dovžanova
soteska.
ODLOK O NARAVNEM SPOMENIKU DOVŽANOVA SOTESKA
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(cilji in namen)
(1) Območje Dovžanove soteske se zavaruje kot Naravni spomenik Dovžanova soteska (v
nadaljnjem besedilu: naravni spomenik).
(2) Prednostni varstveni cilji naravnega spomenika so varovanje in ohranitev geoloških,
geomorfoloških in botaničnih naravnih vrednot ter kulturne dediščine. Cilji naravnega spomenika
so tudi znanstveno raziskovalno delo, izobraževanje, spoznavanje in doživljanje narave.
(3) Namen naravnega spomenika je s pravili ravnanj ter z izvajanjem varstvenih in upravljavskih
nalog dosegati varstvene cilje iz prejšnjega odstavka. Namen naravnega spomenika je tudi
omogočati obiskovanje območja ter urejanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje.
2. člen
(vsebina)
Ta odlok določa območje naravnega spomenika, varstvene režime in pravila ravnanj v naravnem
spomeniku, razvojne usmeritve, način upravljanja, nadzor, način financiranja in druga ravnanja
povezana z doseganjem ciljev naravnega spomenika.
3. člen
(ustanovitev)
(1) Z ustanovitvijo naravnega spomenika se nadaljuje varovanje območja Naravnega spomenika
Dovžanova soteska, ustanovljenega z Odlokom o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni
spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/88).
(2) Ustanovitelj naravnega spomenika je Občina Tržič, ki izvaja ustanoviteljske pravice in
obveznosti tako, da:
financira upravljanje naravnega spomenika,
sodeluje pri izvajanju nadzora s pristojnimi inšpektorati,
potrjuje načrt delovanja in urejanja naravnega spomenika iz 15. člena tega odloka.
(3) Skladno s 46. a členom ZON Občina Tržič z Republiko Slovenijo sklene poseben dogovor za
izvedbo ukrepa varstva za naravne vrednote državnega pomena, ki se nahajajo na območju
naravnega spomenika.
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4. člen
(ime in znak naravnega spomenika)
(1) Ime naravnega spomenika je »Naravni spomenik Dovžanova soteska«.
(2) Naravni spomenik ima svoj znak, ki je določen v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Znak in ime naravnega spomenika ter njune prevode in izpeljanke lahko uporablja
upravljavec naravnega spomenika ter druge pravne in fizične osebe v skladu s cilji naravnega
spomenika.
OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA
5. člen
(opis naravnega spomenika)
(1) Dovžanova soteska se nahaja v dolini Tržiške Bistrice, približno 3 km severovzhodno od
Tržiča med naseljema Čadovlje in Dolina. Območje naravnega spomenika obsega 148,58 ha
površin in je razdeljeno na ožje in širše območje. Območje naravnega spomenika je prikazano v
grafični prilogi.
(2) Dovžanova soteska je naravni spomenik lokalnega pomena. Na območju naravnega
spomenika se nahajajo naravne vrednote državnega in lokalnega pomena:
evid.
štev. ime
kratka oznaka
zvrst
status
46
Dovžanova soteska
Soteska
Tržiške
Bistrice
z geol.,
NVDP
nahajališčem paleozoiskih kamnin in geomorf.,
fosilov, ter skalnimi turni
hidr., bot.
326
Tržiška Bistrica s pritoki Levi pritok Save pod Karavankami do geomorf.,
NVDP
do Tržiča
Tržiča
hidr., geol.
1595 Borova
peč
nad Skalni turn nad Dovžanovo sotesko
geomorf.,
NVDP
Dovžanovo sotesko
geol.
1596 Rjava
peč
na Skalni nos nad Dovžanovo sotesko
geomorf.,
NVDP
Dovžanovo sotesko
geol.
5034 Dovžanova
soteska- Slapišče Tržiške Bistrice- preko hidr..
NVLP
Tržiško
Bistriško kremenovo – konglomeratnih blokov geomorf.,
slapišče
geol.
44649 Jama v piramidi
Jama z breznom in etažami, poševna geomorf.
NVDP
jama
44647 Partizanska tehnika
Jama z breznom in etažami, poševna geomorf.
NVDP
jama
(3) Območje je del posebnega varstvenega območja Karavanke (SI 3000285) Natura 2000 in
Ekološko pomembnega območja Karavanke (SI 21300).
(4) Na območju je več enot nepremične kulturne dediščine:
ešd
Ime enote
11200
Čadovlje pri Tržiču- Jamenšnikova sušilnica za sadje in lan
470719
Čadovlje pri Tržiču- Partizanska podzemna jama pod piramidami
5529
Čadovlje pri Tržiču- Partizanska tehnika
25992
Čadovlje pri Tržiču- kapelica na Konfinu
470720
Dolina- Znamenje ob hiši Dolina 1
6. člen
(meja naravnega spomenika)
(1) Meja naravnega spomenika je določena na državni topografski karti v merilu 1: 5000.
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(2) Meja iz prejšnjega odstavka se prikaže na digitalnem zemljiško-katastrskem prikazu na
parcelo natančno.
(3) Državna topografska karta iz prvega odstavka tega člena in izpis zemljiško-katastrskega
prikaza iz prejšnjega odstavka se v izvirniku hranita pri organu Občine Tržič. Dvojnika se hranita
na Upravni enoti Tržič in pri upravljavcu naravnega spomenika.
(4) Meja naravnega spomenika iz prvega odstavka tega člena je informativno prikazana na karti
v merilu 1:5000, ki je kot priloga št. 2 sestavni del tega odloka.
VARSTVENI REŽIMI IN RAZVOJNE USMERITVE
7. člen
(varstveni režimi)
(1) Na celotnem območju naravnega spomenika so prepovedani vsi posegi, dejavnosti in
ravnanja, ki bi lahko spremenili hidrološke, geološke, geomorfološke in krajinske lastnosti
naravne vrednote, življenjske razmere rastlinskih in živalskih vrst, značilnosti habitatnih tipov,
poslabšali kakovost habitatov ali kako drugače spremenili značilnosti naravnega spomenika.
Predvsem je prepovedano:
1. poškodovati kamnine in okamnine,
2. odvzemati kamnine, okamnine in minerale,
3. zasipavati, kopati, ali drugače spreminjati oblikovanost površja,
4. odvzemati prod, pesek in mivko z obrežja, prodišča in dna struge,
5. izvajati regulacije, akumulacije in druge posege v strugo in obrežje Tržiške Bistrice in
njenih pritokov,
6. izvajati regulacije, melioracije, utrjevati ali uravnavati brežine Tržiške Bistrice in njenih
pritokov,
7. spreminjati vodni režim in hidroenergetsko izkoriščati Tržiške Bistrice in njene pritoke,
8. odlagati, metati, nameščati v vodo ali spuščati po vodi predmete ali snovi,
9. uporabljati vodna plovila,
10. graditi objekte namenjene bivanju, lovu, ribolovu, športu in rekreaciji,
11. graditi nove infrastrukturne objekte in naprave,
12. graditi nove gozdne prometnice in rekonstruirati obstoječe gozdne prometnice s
povečanjem njihove širine,
13. krčiti gozd,
14. uporabljati biološko nerazgradljiva olja, maziva in drugih, škodljivih snovi pri
gospodarjenju z gozdom in urejanju vodotoka,
15. izpirati cisterne od gnojevke in škropiv,
16. odstranjevati obvodno drevesno in grmovno vegetacijo, razen v okviru redne sanitarne
sečnje, urejanja geoloških točk, razgledov na sotesko in zagotavljanja varnosti na cestni
infrastrukturi,
17. odlagati odpadke in zemljine,
18. parkirati izven določenih parkirnih površin,
19. umetno osvetljevati ali zatemnjevati objekte ali druge naravne pojave in dele naravnega
spomenika,
20. izkopavati, lomiti, nabirati ali drugače poškodovati rastline, odvzemati rastline in živali iz
narave ter se približevati gnezdiščem ali kotiščem živali ali izvajati druga ravnanja, s
katerimi se živali namerno vznemirjajo, poškodujejo ali uničujejo,
21. vnašati invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste,
22. postavljanje ograj, varovalnih ograj pred plazovi in padajočim kamenjem, ki ne
omogočajo migracij živali ali bistveno spreminjajo vidno podobo soteske,
23. urejati nova plezališča
24. obešati ali postavljati oglaševalske objekte in okrasne osvetlitve.
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25. voziti se s kolesi in vozili na motorni pogon izven cestne infrastrukture,
26. metati ali drugače sprožati eksplozivna telesa, izvajati glasno glasbo ali drugače
povzročati hrup, ki je večji od predpisanih vrednosti s področja varstva pred hrupom,
27. snemati filme, videospote in druge video produkte za javno predvajanje, katerih vsebina
je v nasprotju z varstvenimi cilji tega odloka,
28. izvajati predstave, nastope, shode in druge množične prireditve in tekmovanja, katerih
vsebina je v nasprotju z varstvenimi cilji tega odloka.
(2) Ravnanja iz 27. in 28. točke prvega odstavka tega člena je treba prijaviti upravljavcu
naravnega spomenika in ZRSVN zaradi preveritve njihove skladnosti z varstvenimi cilji tega
odloka najmanj 15 dni pred nameravanim ravnanjem. Če upravljavec naravnega spomenika
oziroma ZRSVN ugotovi, da ravnanja iz prejšnjega odstavka niso v skladu z varstvenimi cilji tega
odloka, mora o tem obvestiti prijavitelja pred rokom, navedenim v prijavi za izvedbo ravnanja.
8. člen
(izjeme od varstvenih režimov)
(1) Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena je v skladu z varstvenimi cilji tega
odloka v ožjem območju naravnega spomenika dovoljeno:
1. odvzemati kamninske vzorce za izobraževalne in znanstveno raziskovalne namene,
2. urejanje območja spomenika za obisk javnosti: ureditve poti in lokacij z interpretacijsko in
didaktično opremo,
3. vzdrževati, rekonstruirati, zamenjati obstoječo javno infrastrukturo (ceste, poti, parkirišča,
izogibališča, mostovi, brvi),
4. vzdrževati, rekonstruirati, zamenjati elektroenergetske vode in komunalne vode s
pripadajočo opremo, obnoviti obstoječi daljnovod z enako napetostjo ali ga rekonstruirati
v kablovod,
5. loviti lovno divjad v skladu z določili lovskogojitvenega načrta,
6. izvajati športni ribolov,
7. gospodariti z gozdovi skladno z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom,
8. ekološko gospodariti s kmetijskimi zemljišči,
9. postavljati spominska obeležja,
10. na cesti skozi tunel vzpostaviti prometno ureditev za varen prehod pešcev,
11. organizirati športne prireditve, in sicer kolesarjenje in tek po cestni infrastrukturi ter
plezanje v plezališču,
12. vzdrževati in obnavljati obstoječe plezališče v sedanjem obsegu,
13. izvajati ukrepe, s katerimi se preprečujejo ali zmanjšujejo negativni vplivi na naravni
spomenik iz okolice in se kot naravovarstveni pogoji ali usmeritve opredelijo v
dovoljenjih, soglasjih, mnenjih ali naravovarstvenih smernicah,
14. izvajati vaje helikopterskega reševanja in helikoptersko reševanje v primeru nesreč,
15. izvajati letenje z motornimi zrakoplovi za potrebe geodetskega, filmskega in
dokumentarnega snemanja in znanstvene raziskave.
(2) Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena je v skladu z varstvenimi
cilji tega odloka v širšem območju naravnega spomenika dovoljeno:
1. vsi posegi, ki so dovoljeni v ožjem območju naravnega spomenika,
2. postaviti premični čebelnjak, krmišče, oboro za rejo divjadi, ograja za pašo živine
in drobnice,
3. graditi male čistilne naprave,
4. obnavljati, rekonstruirati ali nadomeščati obstoječe objekte za izboljšanje
standarda v zaselku na Jamah ter spremeniti namembnost obstoječih objektov ali
delov objektov v gostinske objekte z namestitvenimi kapacitetami,
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5. dozidave objektov iz 4. točke tega člena so dopustne v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove (dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do
20 %).
(3) Ukrepi in ravnanja iz tega člena se lahko izvajajo le s predhodnim soglasjem ZRSVN.
9. člen
(razvojne usmeritve)
(1) Območje naravnega spomenika je namenjeno varovanju izjemnih nahajališč kamnin in
okamnin, geomorfoloških vrednot in vegetacijskih združb na kremenovem konglomeratu. Na
območju se spodbuja znanstveno-raziskovalno delo, izobraževanje, naravoslovni turizem in
določene oblike rekreacije na prostem, kot je hoja po označenih poteh, kolesarjenje po cesti,
plezanje v obstoječem plezališču in športni ribolov.
(2) V naravnem spomeniku se ravnanja, posegi in dejavnosti na območju poselitve izvaja tako,
da se:
- območje poselitve komunalno uredi,
- obstoječe objekte vzdržuje in obnavlja,
- vzdržuje prometno infrastrukturo.
(3) V naravnem spomeniku se ravnanja, posege in dejavnosti na območju kmetijskih površin
izvajajo tako, da se kmetuje trajnostno in ekstenzivno, ter tako ohranja vrstno pestre travnike.
(4) V naravnem spomeniku se ravnanja, posege in dejavnosti na območju gozda izvajajo tako,
da se:
- obstoječe gozdne prometnice redno vzdržujejo,
- v gospodarskih gozdovih razvija žičnično spravilo lesa,
- razvija in ureja gozdne učne poti.
(5) V naravnem spomeniku se razvija naravoslovni turizem, tako da se:
- pri predstavitvi uporabljajo sodobni didaktični pristopi s poudarkom na predstavitvi
geoloških in geomorfoloških pojavov
- razvija in zagotavlja ustrezno opremo za interpretacijo območja na zato predvidenih
lokacijah v prostorskem aktu,
- za izdelavo interpretacijske opreme in infrastrukture se uporabljajo naravni materiali iz
lokalnega okolja.
(6) V naravnem spomeniku se izvaja rekreativne dejavnosti (navedene v 9. členu tega odloka) in
prireditve, tako da se:
- uporablja obstoječa infrastruktura (označene poti, cesta, plezališče, parkirišča),
- ne spodbuja množičnosti, ampak temelji na majhnih skupinah in manjših prireditvah,
primernih za naravni spomenik.
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1. UVOD
Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju PSP) je izdelan za širše območje urejanja. Izdelan je
skladno s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS. Št. 50/2008). Vsebuje grafični in
tekstualni del in se izdela v analogni in digitalni obliki.
Prikaz stanja prostora je pripravljen na podlagi javno dostopnih podatkov, podatkov naročnika
ter nosilcev urejanja prostora. Prekrivanje podatkovnih slojev je bilo opravljeno skladno z
doktrino GISa v ArcGIS programskem okolju.
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) obravnava območje Dovžanove
soteske.

Slika 1: Pogledi v Dovžanovi soteski

Opis obstoječe prostorske ureditve
Območje urejanja predstavlja značilno vrezano ozko dolino Dovžanove soteske, ki jo je
soustvarjal tok Tržiške Bistrice. Voda je v geološko podlago izoblikovala zanimive pojave na
obrežju kot tudi v strugi, kjer kamnite balvane v naravno oblikovani strugi povečujejo krajinsko
pestrost. Kot posledica preoblikovanja zemeljskega površja se pojavljajo na levem in desnem
bregu vodotoka skalne piramide. V Dovžanovi soteski so naravne prvine in posegi, ki so nastali
kot posledica človekovega delovanja, soustvarili izjemno obliko kulturne krajine.
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Osnovna usmeritev ureditve je varnost, boljša dostopnost in predstavitev naravnih in kulturnih
značilnosti Dovžanove soteske na sonaraven način. Ohranjajo se naravne in kulturne prvine, ki
se dopolnjujejo z manjkajočimi ali dotrajanimi elementi, ki zaokrožujejo in povezujejo območje v
celoto z novo dodatno znanstveno, raziskovalno, poučno in rekreacijsko, turistično funkcijo. Ciljni
obiskovalci so planinci, alpinisti, turisti, šolske skupine in strokovne javnosti.

Slika 2: DMR (Vir: PISO, januar 2017)

V širšem območju so prisotne naslednje dejavnosti:
Znanstveno-raziskovalnim: odkritje izredno bogatega nahajališča raznovrstnih okamenin iz
paleozojskega obdobja permija, specificne oblike vegetacije predvsem na silikatnih kremenovih
konglomeratih in peščenjakih ter posebne geološke in tektonske razmere v preteklosti, ki so
ustvarile poseben tip soteske z zanimivimi oblikami v apnencih določajo znanstvenoraziskovalno funkcijo ožjega in širšega območja Dovžanove soteske.
Ekološkim: specifični pogoji in razmere v krajini ter sorazmerna neokrnjenost živalstva in
rastlinstva določajo soteski veliko ekološko vrednost.
Krajinsko-oblikovnim: slikovitost soteske z navpičnimi stenami, apnenčastimi kamnitimi
piramidami - turni in s se ohranjenim vodotokom Tržiške Bistrice s pregradnim slapiščem prek
podornih blokov iz kremenovega konglomerata določa izjemno krajinsko - oblikovno funkcijo
območja.
Pričevalnim: zgodovinska dogajanja in prometna lega določajo Dovžanovi soteski izjemno
pričevalno funkcijo.
Kulturno-vzgojnim: izjemne vrednote s področja geologije in paleontologije, značilnimi biotopi in
kulturnozgodovinske vrednote določajo kulturno-vzgojno funkcijo;
Rekreacijsko-turističnim: značilne kompozicijske vrednosti poselitvenih struktur (Na Jamah,
Čadovlje, višje ležeči zaselki oz. gruče kmetij), skalne piramide, slikovitost vodnega in
obvodnega sveta določajo specifičen rekreacijsko-turistični potencial.
Bivalnim: konfiguracija širšega območja ter skopi ravninski predeli z možnostjo izrabe v
kmetijske namene opredeljujejo tudi bivalno funkcijo delov območja, kjer se že nahajajo strnjeni
kompleksi poselitve.
Osnovni prostorski akt je predvidel naslednje vsebine:
- ureditev, obnova, vsebinska in prostorska nadgradnja tematskih poti,
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-

gradnja dela tematske poti z razglediščem na odseku pri galerijah,
ureditev parkirnih površin, info točke, sanitarij in zasaditev,
prenova urbane opreme: klopi, tabel, označb in smerokazov ter oblikovno poenotenje
ograj,
oblikovanje razgledišč,
obnovitev navezave tematskih poti na spomenike kulturne dediščine; npr. Partizanska
stavnica
oblikovanje delov obrežij, kjer se omogoča dostop do vodotoka
ureditev in oblikovanje odprtega prostora Jamenšnikove domačije in 'paštbe'
ureditev površin za otroško igro z didaktičnimi vsebinami,
ureditev in obuditev pešpoti, planinskih poti, poti za gorsko kolesarjenje in plezališč,
obnova tipične karavanške kmečke hiše (Jamenšnik v Čadovljah 11);
navezava na območje Šole v Dolini z izobraževalno razstavnim centrom Dovžanove
soteske;
navezava na avtobusno postajo v naselju Dolina;
ureditev in oblikovanje počivališč
namestitev protierozijskih zaščit
možnost obnove premostitvenih objektov in oblikovanje novih
ureditev geoloških točk
kablitev 20kV daljnovoda

Lega območja
Občina Tržič je bila ustanovljena leta 1995 in obsega 155,4 km2 ozemlja na severu Slovenije, v
Srednjih Karavankah. Ozemlje občine je razdeljeno med 13 krajevnih skupnosti, in sicer: Bistrica
pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, ristava,
Sebenje, Senično, Tržič – Ravne, Tržič - mesto.
Na severu občina meji na Avstrijo, na vzhodu na občino Jezersko in občino Preddvor, na
jugovzhodu na občino Kranj, na jugu na občino Naklo, na zahodu pa na občini Radovljica in
Žirovnica.
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Slika 3: Lega območja varovanja (ožje in širše zavarovano območje)

Slika 4: Lega območja OPPN

Administrativne enote
Območje OPPN poteka po naslednjih administrativnih naseljih (Vir: register prostorskih enot
RPE, GURS):
- V občini Tržič: naselje Dolina
Območje OPPN poteka po naslednjih katastrskih občinah (Vir: register prostorskih enot RPE,
GURS):
- 2142 Lom pod Storžičem
- 2141 Podljubelj
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Slika 5: Administrativne enote

Krajinske značilnosti
Glede na SPRS spada širše območje izdelave OPPN med Alpske krajine (SPRS... 2004).

Slika 6: Splošna razdelitev slovenskih krajin (SPRS,...2004)

Območje opredeljuje dolina v katero se je zarezala struga Tržiške Bistrice. Ozka dolina s
hudourniškim vodotokom je orientirana v smeri sever - jug. Proti vodi se spušča pobočje Porečje
Tržiške Bistrice, Samuha in zahodna pobočja Vratnega vrha. Pobočja ob strugi so strma z
izredno vidno izpostavljenimi in izstopajočimi skalnimi pomoli nad strugo, ki so posledica
preoblikovanja zemeljskega površja v preteklih obdobjih. Bližina vode je pogojevala razvoj
manjših poselitvenih jeder, saj je prav ozkost doline preprečevala širitev naselij. Strma pobočja
prekriva večinoma gozdni sestoj, na položnejših delih, kjer je nevarnost talne erozije manjša je
gozd izkrčen. Odprte jase in pobočja služijo večinoma kot travniki in pašniki, le na nekaterih
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delih so preoblikovana v obdelovalne njivske površine. Gozdnovegetacijski pokrov je izredno
pester, kar je odraz bogate geološke podlage, talnih tipov in številčnosti različnih rastlinskih
združb. Izredno razgiban in členjen gozdni rob se povečuje krajinsko pestrost v prostoru. V
gozdnem sestoju in na obrežju prevladuje predvsem drevesna in grmiščna avtohtona vegetacija.
Naravna vegetacija se pojavlja ob strugi po celotni dolžini vodotoka in povečuje ekološko
vrednost ter pestrost biotopov. Posamične gruče in drevesne živice na travniških in pašniških
površinah, na aluvialnih ravnicah kot tudi na višje ležečih območjih ob osamljenih kmetijah
delujejo kot poudarki v odprti krajini in povezava ploskovnih z volumenskimi vegetacijskimi
prvinami. Menjavanje geomorfoloških pojavov, vode, gozda, poselitvenih struktur in travnikov v
tako ozki dolini ustvarja izredno pester krajinski prostor poln zanimivih krajinskih prizorišč.
Struga Tržiške Bistrice z gibajočim elementom vode ter vsemi njenimi pojavnimi oblikami,
številni geomorfološki pojavi od balvanov na travniških površinah, galerij, predorov skalnih
previsov ustvarjajo v krajini raznolikost in visoko stopnjo naravne ohranjenosti.
Krajinske enote
(Vir.: MOP-UPP: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 1998)
Širše območje urejanja sodi v krajinsko enoto 1.2 Karavanke, kamor sodijo:
- 1.2.1 Greben Karavank in
- 1.2.2 Obrobje Blejso-Radovljiške ravnine

Slika 7: Krajinska enota Karavanke (Vir.: MOP-UPP: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 1998)

Položaj v prostoru in merila za opredelitev enote
Enota zavzema Zah. Karavanke ter zahodni in osrednji del Vzhodnih Karavank, mejno gorovje
med Slovenijo in Avstrijo oziroma med Zgornjesavsko dolino in Celovško kotlino, in prehodno
območje kotlin in dolin, ki segajo globoko v gorske skupine Karavank in Kamniških Alp ter jih
med seboj tudi ločujejo.
Enota kaže reliefno raznolikost, ki je v gorskem svetu posledica različne matične podlage,
tektonske zgradbe (prelomi in narivi) in fluvioglacialnega delovanja v dolini (debele plasti prod a
in konglomerata). Hrbet Karavank z izpostavljenimi gorskimi skupinami in grebeni Golice, Stola,
Begunjščice in Košute zaradi razgibanega reliefa, geološke pestrosti, površinskega pokrova
(gozdnate in travniške površine pod razgaljenimi vrhovi) in vodne mreže z različnimi pojavnimi
oblikami mogočno zaznamuje okvir severnega dela Ljubljanske kotline in z njim ustvarja
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kontrastno razmerje. Obravnavani prostor pomembno členijo tudi vodotoki s spremljajočimi
dolinami. Podnebje je ostro, vendar v primerjavi z Julijskimi Alpami nekoliko blažje.
Prepoznavnost krajine
Enoti je zaradi različnih prostorskih območij, ki jo sestavljajo, težko pripisati skupne poteze.
Severovzhodni del pripada gorskemu svetu, ki ga opredeljuje velika nadmorska višina, pestre
reliefne oblike, razrezanost pobočij, hudourniške vode v spodnjih delih pobočij, površinski gozdni
pokrov in neposeljenost. Prehodna območja zavzemajo svet kotlin in dolin vodotokov, ki se na
eni strani zajedajo v gorske sisteme Karavank in Kamniških Alp in jih ločujejo med seboj (dolina
Draga, doline pritokov Tržiške Bistrice). Prepoznavna so po razgibanem reliefu, bogastvu
površinskih voda v različnih pojavnih oblikah, majhnem merilu, različni rabi tal in razpršeni
poselitvi. Severni in severozahodni - gorski - del enote sestavlja relativno ozek gorski hrbet,
katerega višina počasi narašča proti vzhodu. Iz enovitega grebena izstopajo posamezne gore
oziroma gorske skupine apneniško dolomitnega porekla. Za celotno pogorje so značilna blažja –
položnejša južna pobočja nasproti strmim, celo prepadnim severnim pobočjem, tako da je tudi
greben pomaknjen proti severu - Koroški. Za gorski svet je značilna smer severozahod jugovzhod (od skrajnega zahodnega robu do Stola) oziroma zahod - vzhod (od Stola do
vzhodnega roba enote - Kosute). Območje je raznoliko zaradi geološkopetrografske sestave, ki
vpliva na razgibanost in hitre menjave značilnosti reliefa. Površje sooblikujejo tektonski prelomi v
vseh smereh, združeni z narivi, in površinske vode, ki so izdolble svoje struge skozi različne
geološke sloje in jih tako razkrile. Za območje je značilna velika geološka pestrost - paleozojske
kamnine na zahodnem delu in v vznožju gorovja, v osrednjem in vzhodnem delu grebena ter
vršnem delu Karavank pa triasni apnenci in dolomiti.
Spreminjanje krajine
V vzpetem svetu Karavank je zaradi opuščanja planin in košenic prisotno zaraščanje. Po drugi
strani pa je zaznaven povečan interes za gradnjo počitniških objektov in izkoriščanje
hudourniških potokov v energetske namene. Med naravnimi procesi je prisotna erozija (številna
melišča) in erozijska žarišča v povirjih.
Značilni krajinski vzorci
- visokogorski svet z enotno potezo hrbta, iz katere izstopajo gorske skupine in visoki
grebeni z razgaljenimi oblikami zgornjih delov in z gozdovi poraščena južna pobočja
(Golica, Stolova skupina, Begunjščica, greben Košute)
- ozke doline in kotline s pretežno kmetijsko rabo (dolina Draga, dolina ob Mošeniku,
Jelendol, dolina ob Lomščici)
- območja vodotokov z vodnimi in obvodnimi pojavi - prodišča, meandri, soteske, debri,
hudourniške grape, nasutine, vršaji, hidrofilna vegetacija (Begunjščica, Tržiška Bistrica s
pritokoma - Mošenik, Lomščica)
Podnebje in relief
Povprečna nadmorska višina znaša 1281 m, povprečni naklon površja pa 25.3°. Zastopane so
tri večje reliefne enote, ki si sledijo od severa proti jugu: visokogorsko – gorski del, hribovito
osrednje območje z vmesnimi rečnimi dolinami in na jugu uravnano površje ledeniško – rečnih
teras (Dobrave). Reliefna razgibanost se odraža tudi v raznolikih podnebnih razmerah, tako
severni del občine zaznamuje ostro gorsko podnebje z nizkimi temperaturami in večjo količino
padavin. Proti jugu se temperature zvišujejo, količina padavin pa se zmanjšuje. Prevladujoča
raba tal v občini je gozd, ki porašča preko 73 % površine.
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Tudi temperatura zraka na območju občine je izrazito pogojena z razgibanim reliefom, pri čemer
imajo največji vpliv velike višinske razlike in oblikovanost površja, pomembna pa je tudi raba tal.
Južni del občine ima v povprečju najvišje temperature zraka. Povprečna letna temperatura je
med 8 in 10 0C, januarska med –2 in 0 0C, julijska pa med 18 in 20 0C. V hribovju do višine okoli
1300 m so temperature nižje za 2 do 4 0C, v gorskem delu občine pa za 6 do 8 0C. Tu so
povprečne letne temperature večinoma med 2 in 4 0C, na najvišjih vrhovih in grebenih med 0 in
2 0C, januarske med –4 in –6 0C in julijske med 10 in 12 0C. Posebne temperature ima termalni
pas na prehodu nižinskega dela občine v hriboviti del.
V povprečju za občino Tržič velja, da je slabo prevetrena z velikih deležem brezvetrja (30 do 40
%). Povprečna letna hitrost vetra v nižinsko-dolinskem delu občine pod 1 m/s, v hribovitem delu
naraste na 2 do 3 m/s, v goratem delu pa na 3 do 5 m/s.

Slika 8: Višinski pasovi občine Tržič (Vir.: strokovne podlage za poselitev za potrebe priprave občinskega
prostorskega načrta za območje občine Tržič, avgust 2010)

Prostorska razporeditev padavin v tržiški občini je v prvi meri odvisna od nadmorske višine in
ekspozicije pobočij. Zaradi prevladujočih smeri zračnih tokov, ki prinašajo padavine, in prisilnega
dvigovanja zraka ob gorski pregradi Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, dobijo več padavin
južno do zahodno orientirani predeli v višjih nadmorskih višinah. Najnižji deli občine na jugu in
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dolini Tržiške Bistrice približno do Čadovelj ter Mošenika do pritoka Gebnovega potoka dobijo
med 1500 in 1600 mm padavin na leto. Hriboviti del občine prejme med 1600 in 1800 mm,
Košuta in greben med Dobrčo in Begunjščico pa od 1800 do nekaj nad 2000 mm padavin.
Z višino v povprečju temperatura pada, padavine pa naraščajo. Zaradi tega je v nižinskem delu
občine približno do Tržiča v povprečju od 50 do 75 dni s snežno odejo na leto (Tržič 67 dni), v
hribovitem delu med 75 in 100 (Podljubelj 78 dni, Jelendol 81 dni), v goratem med 100 in 150
dni in na najvišjih grebenih tudi nad 150 dni. Prvi sneg v sezoni se lahko pojavi, sicer bolj
poredko, v septembru, zadnji pa v maju. Osrednja snežna meseca sta januar in februar, ko je v
nižinskem delu občine in v nižjem hribovju v povprečju okoli 20 dni s snežno odejo. V nižje
ležečih delih občine snežna odeja ne traja nepretrgoma, kar zlasti velja za obdobje ob začetku in
koncu zime. Nad 2000 m pa lahko sneg obleži od oktobra do maja.
Tla in Geološka podlaga

Slika 9: Geološka podlaga (Vir.: http://kalcedon.geo-zs.si/website/OGK100/viewer.htm )

Za litološko in tektonsko zgradbo območja občine Tržič je značilna velika pestrost, ki je
posledica intenzivnih dogajanj v geološke zgodovini.
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V miocenu se je morje dokončno umaknilo iz območja Karavank. V zadnjih nekaj milijonih let je
ozemlje današnje Slovenije doživljalo zaporedje hladnejših in toplejših obdobij, ko je prišlo do
kopičenje ledu v obliki ledenikov. Gibanje ledenikov in delovanje z ledeniki povezanih rek so
močno vplivali na oblikovanje krajine, ki se je v Karavankah ohranila do danes. Pri taljenju ledu
se je v medledenih dobah ti. Morenski material, ki so ga prenašali ledeniki in ledeniške reke
navadno sprijel v kamnino, ki jo imenovano til. Na teh usedlinah je v višjih nadmorskih legah
človek z izsekavanjem in pašo oblikoval marsikje grbinaste travnike, ki dajejo svojevrsten pečat
krajini.
Po ledeni dobi, pred približno 10.000 leti se je led umaknil iz širšega območja obdelave.
Geološki, geomorfološki, hidrološki in drugi procesi nadaljujejo s svojim oblikovanjem površja.
Reke vrezujejo svoje struge v kamnine in odnašajo erodiran material dalje proti morju. V strugi
Tržiške Bistrice v Dovžanovi soteski je vidnih veliko dokazov delovanja rečne erozije, npr.
spodkopavanje brežin, dolbenje dna kamnite struge, usedanje peska in proda in druge. V
karbonatnih kamninah nad Dovžanovo sotesko se nadaljujejo kraški procesi in v apnencu
nastajajo kraški pojavi, manjše jame in kapniki v njih.
Porečje Tržiške Bistrice se je začelo oblikovati ob zadnji morski transgresiji v oligocenu. Zaradi
stalnega močnega vrezovanja in erozije apnenčastih pobočij se na obravnavanem območju niso
mogle razviti stranske pritočne doline. Prečkanje različne kamninske podlage se odraža v
značilnostih rečne struge, v kateri se menjavajo ožji odseki z s slapovi, slapiči brzicami in
tolmuni v nasprotju s širšimi odseki struge, kjer se rečni tok umiri. Značilnost Dovžanove soteske
so tudi v strugo navaljeni od vodnega toka zaobljeni bloki kremenovega konglomerata, ki so se
utrgali s pobočja Borove peči. Reka je v najožjem delu, kjer se prebija skozi plasti črnih
apnencev, izdolbla globoko in ozko korito. Proti Čadovljam se njen tok umiri. Tu teče po
mehkejših kamninah skozi nanose melise pod strmimi pobočji levega in desnega brega.
V območju se menjavajo rjava karbonatna tla, karbonatna rendiza, glinasta in peščena tla.
Vegetacijski pokrov
Fizičnogeografska pestrost občine Tržič, od reliefa, matične podlage in podnebja, se odraža
tako na prsteh kot vegetaciji. Prevladujoče prsti so avtomorfne oziroma tisti tipi prsti, katerih
nastanek je potekal pod vplivom prosto odtekajoče padavinske vode. Mednje se uvrščajo
nerazvite prsti (kamnišča), prevladujoče humusno akumulativne prsti (rendzine in rankerji),
kambične prsti, evtrične in distrične rjave prsti.
Skromno so zastopane tudi hidromorfne prsti torej tiste, v katerih se stalno ali občasno zadržuje
voda. Gre za manjša območja slabo razvitih obrečnih prsti, ki so nastale neposredno ob
vodotokih (predvsem ob spodnjem toku Tržiške Bistrice in ob toku Mošenika).
Območje obdelave prekrivajo večinoma zelo pestre gozdne združbe. Med najbolj pomembnimi
rastlinskimi združbami in hkrati posebnost Dovžanove soteske varovalni borov gozd na silikatnih
kameninah Pinus silvestis 'Ptilium crista castrensis' Združba pokriva izpostavljen greben
silikatnih sten in ustvarja svojevrstno podobo, od koder tudi ime Borova peč. Na ostalih
površinah se menjavajo alpski bukov gozd, semenski mešan sestoj smreke, bukve, bor in jelka.
Gozdne združbe so v tesni povezavi s talno podlogo na kateri se pojavljajo zato se tudi na
področju združbe menjavajo v odvisnosti od talnega substrata.
Vode
Ozemlje občine Tržič spada v največje slovensko porečje – Posavje, ob tem pa največji delež
občine pokriva porečje Tržiške Bistrice. Jugozahodni del občine pripada neposredno porečju
Save (potoki Lešanjščica, Paloviški graben, Hudi graben, Vadiški graben, Strašnik, Lešnica),
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jugovzhodni pa porečju Kokre – del južnih pobočij Kriške gore, območja naselij Zgornje Vetrno,
Spodnje Vetrno, Senično in Novake.
Najdaljša reka je Tržiška Bistrica (21km na območju občine Tržič), ki izvira na severovzhodu
občine, na območju planine Brsnina. Pri Medvodju se ji pridruži desni pritok Košutnik (izvira na
območju planine Dolga njiva) in pa levi pritok Stegovnik. Od Medvodij dalje je rečna struga širša
in poteka v jugozahodni smeri. V naselju Dolina se tok Tržiške Bistrice obrne proti jugu. V
naselju Slap se ji pridruži levi pritok Lomščica (izvira pod Storžičem), v Tržiču pa desni pritok
Mošenik (izvira pod Rjavo pečjo na koncu Podljubeljske doline). Od Tržiča proti jugu se v
Tržiško Bistrico izliva le še nekaj manjših potokov, sicer pa je reka v tem delu vrezana v lastne
naplavine. Skupna dolžina vseh vodotokov na območju občine je 241,5 km, povprečna gostota
pa 1,56 km/km2.
2. BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ NAMENSKE/DEJANSKE
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

OSNOVNE

RABE

IN

Raba prostora
Nadrejeni akt predvideva, da se območje Dovžanove soteske ureja z ureditvenim načrtom.
Prostorski akti
- Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (Ur.l.RS.št. 12/1988).
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Tržič (Ur.l.RS št. 35/2016, 74/2016-popr)
Območje OPPN
Velikost območja, ki je predmet OPPN-ja je 149 ha.
Meja območja urejanja je razvidna iz grafične priloge. Območje urejanja obsega dele ali celotna
zemljišča naslednjih parcel:
Preglednica 1: Parcele v OPPN

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
620/4, 620/5 K.o. Podljubelj.
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Slika 10: Izsek iz OPN (Vir: PISO, januar 2017 )

Namenska raba
Preglednica 2: Zastopanost posameznih namenskih rab na območju:

EUP
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01
DOL 01

OPIS
Dolinasoteska
Dolinasoteska
Dolinasoteska
Dolinasoteska
Dolinasoteska
Dolinasoteska

NRP
Dolžanova K2

Druga kmetijska zemljišča

POVRŠINA (m2)
45202

Dolžanova G

Gozdna

1396395

Dolžanova VC

Celinske vode

22669

Dolžanova A

Površine razpršene poselitve

4015

Dolžanova PC

Površine cest

15580

Dolžanova PO

Ostale prometne površine

914

Dejanska raba
Osnovna delitev dejanske rabe pozna območja kmetijskih, gozdnih, pozidanih in sorodnih
zemljiščih ter vodnih zemljiščih.
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Slika 11: Dejanska raba (Vir podatkov: Dejanska raba, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano, stanje januar 2017 (URL:http://rkg.gov.si/GERK/ )
Preglednica 3: Dejanska raba v območju OPPN:

Dejanska raba
Pozidano in sorodno zemljišče
Gozd
Vode
Drevesa in grmičevje
Ekstenzivni oz. travniški sadovnjaki
Kmetijsko zemljišče poraščeno z gozdnim drevjem
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Trajni travnik

POVRŠINA (m2)
18887
1404722
17153
9412
2890
925
686
31084
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Gospodarska javna infrastruktura
Ceste
Skozi območje OPPN vodita lokalna cesta in javna pot.
Seznam aktov kategoriziranih cest na obravnavanem območju:
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič (Ur.l.RS št. 8/2001).
V območju OPPN so naslednje ceste:
- javna pot JP 928101; LC 031 – mimo Filipa – do LC 0
- javna pot JP 928091; Jamenšek
- lokalna cesta LC 428031; Slap (križišče za Lom) – Jelen dol

Slika 12: Prikaz območja OPPN in prometnih povezav (Vir: PISO, januar 2017)

Elektroenergetsko omrežje
Območju OPPN na severozahodnem delu prečkajo nadzemni daljnovodi:
- prostozračni daljnovod DV 20 kV,
Elektroenergetski vodi v in ob območju so v pristojnosti Elesa in Elektra Gorenjske.
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Slika 13: Prikaz območja OPPN in elektroenergetskih vodov (Vir: PISO, januar 2017)

Elektronske komunikacije
Na celotnem območju je razširjeno fiksno prizemno omrežje operaterja Telekom Slovenije d.d.

Slika 14: Prikaz območja OPPN in vodov elektronskih komunikacij (Vir: PISO januar 2017)

Vodovod
Na območju OPPN je v severnem delu razvejano vodovodno omrežje.
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Slika 15: Prikaz območja OPPN in vodovodnega omrežja (Vir: PISO, januar 2017)

Drugih vodov gospodarske javne infrastrukture ni.
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3. VASTVENI REŽIMI
Območja celostnega ohranjanja kulturne dediščine
Pravni režimi varstva kulturne dediščine
V območju OPPN so evidentirane naslednje enote in območja kulturne dediščine:
EŠD
Ime
Režim
Podrežim
25992
Čadovlje pri Tržiču- kapelica na Konfinu
dediščina
Stavbna dediščina
5529
Čadovlje pri Tržiču- Partizanska tehnika
spomenik
5530
Čadovlje pri Tržiču- Partizanska podzemna spomenik
jama pod piramidami
11200
Čadovlje pri Tržiču- Jamenšnikova sušilnica za dediščina
Stavbna dediščina
sadje in lan
28976
Čadovlje pri Tržiču - Razpelo
dediščina
Stavbna dediščina

Slika 16: Prikaz območij in enot kulturne dediščine v območju OPPN (Vir: PISO, januar 2017)

V Čadovljah velja izpostaviti izreden primer Karavaške hiše - Čadovlje st. 11 (pr' Jamenšnik).
Stavba ima datiran hišni tram - 1766, pročelju pa bogati plastika sv. Janeza Nepomuka in freske.
Stavba velja za spomenik ljudske arhitekture. Domačijo povezuje v enoten sklop stanovanjska
hiša z lesenim gospodarskim poslopjem ter sušilnico lanu in sadja imenovano paštba.
Domačija pri Kušpergar je ena večjih višje ležečih kmetij na pobočju nad dolino. Kmetija velja za
eno starejših na območju. Ob stari hiši je zgrajena nadomestna hiša. Domačijo sestavljata še
dve gospodarski poslopji, ki sta v dobrem stanju in sluzita svoji funkciji. Na južni fasadi stare hiše
je ohranjena izredno kvalitetna freska sv. Florijana, ki je ostala se od prvega ometa na hiši.
Pristojna območna enota za varstvo kulturne dediščine je OE Kranj.
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Območja ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami

Slika 17: Prikaz območij varstva narave (Vir: PISO, januar 2017)

Območja naravnih vrednot
V območju OPPN so naslednje naravne vrednote:
- Evid.št. 326; hidrološka, geomorfološka in geološka naravna vrednota, Tržiška Bistrica s
pritoki do Tržiča, Levi pritok Save pod Karavankami do Tržiča, s pritoki Mošenik,
Grebnov potok, Potočnikov greben in Tomičev potok,
- Evid.št. 46; hidrološka, geomorfološka, geološka in botanična naravna vrednota,
Dovžanova soteska, Soteska Tržiške Bistrice z nahajališčem paleozoiskih kamnin in
fosilov ter s skalnimi turni,
- Evid.št. 1596; geomorfološka in geološka naravna vrednota, Rjava peč nad Dovžanovo
sotesko,
- Evid.št. 5034; hidrološka, geomorfološka in geološka naravna vrednota, Dovžanova
soteska-Tržiškobistriško slapišče, Slapišče Tržiške Bistrice preko kremenovo –
konglomeratnih blokov,
- Evid.št. 46; (točkovna NV) hidrološka, geomorfološka, geološka in botanična naravna
vrednota, Dovžanova soteska-Soteska Tržiške Bistrice z nahajališčem paleozoiskih
kamnin in fosilov, ter s skalnimi turni,
- Evid.št. 1595; geomorfološka in geološka naravna vrednota, Borova peč nad Dovžanovo
sotesko, kamniti stolp (skalni turn) iz permskega konglomerata nad Dovžanovo sotesko,
- Evid.št. 44647; Partizanska tehnika, Jama z breznom in etažami, poševna jama,
- Evid.št. 44649; Jama v piramidi, Jama z breznom in etažami, poševna jama
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Slika 18: Prikaz Naravnih vrednot (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si) in
spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje
december 2011.)

Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij naravnih vrednot v Sloveniji, kot so
določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04), Pravilniki o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št.
70/06, 58/09 in 93/10) izdanih na podlagi 6. odstavka 37. člena Zakona o ohranjanju narave (
Ur. l. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo).
Naravna vrednota je po Zakonu o ohranjanju narave poleg redkega, dragocenega ali
znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive
narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.
Med objekte in območja naravnih vrednot štejemo predvsem: geološke pojave, minerale in fosile
ter njihova nahajališča, površinske in podzemske kraške pojave, podzemske jame, soteske in
tesni ter drugi geomorfološke pojave, ledenike in oblike ledeniškega delovanja, izvire, slapove,
brzice, jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske vrste, njihove
izjemne osebke ter njihove življenjske prostore, ekosisteme, krajino in oblikovano naravo.
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Zavarovana območja
V OPPN so naslednja zavarovana območja:
- Šifra obm. 19_1; Naravni spomenik, Dovžanova soteska – širše območje,
- Šifra obm. 19_2; Naravni spomenik, Dovžanova soteska – ožje območje,

Slika 19: Prikaz Zavarovanih območji (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si)
in spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje
december 2011.)

Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij v Sloveniji, ki so zavarovana po
predpisih o ohranjanju narave.
Zavarovana območja se po Zakonu o ohranjanju narave delijo na ožja zavarovana območja
(naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat) in širša zavarovana območja
(narodni, regijski in krajinski park).
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Ekološko pomembna območja
V območju OPPN so naslednja ekološko pomembnega:
- EPO: 21300 Karavanke

Slika 20: Prikaz Ekološko pomembnih območji v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL:
http://www.naravovarstveni-atlas.si) in spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov
(http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011.)

Natura 2000
V območju OPPN so naslednja posebna varstvena območja Natura 2000:
- Natura 2000: SI3000285
Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev ekološko pomembnih območij v Sloveniji, ki so
bila sprejeta z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, štev. 48/04). Ekološko
pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa, dela
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habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Podatki so primerni za prikaz v merilu 1:25 000.

Varovalni gozdovi in gozdni rezervati
V območju OPPN so varovalni gozdovi. Gre za gozdove, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja
in krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu
vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo
zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom,
vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno funkcijo
ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije.

Slika 21: Prikaz varovanih gozdov v območju OPPN (Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, (URL:
http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-slovenije/), stanje december 2011.)
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Slika 22: Območja gozdov s posebnim režimom. (Vir: PISO, januar 2017)

Varovani gozdovi in gozdni rezervati so določeni v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/2010).
Poplavna območja in vodotoki
V območju OPPN je evidentirana srednja poplavna nevarnost.
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Slika 23: Prikaz območjih srednje poplavne nevarnosti v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL:
http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov
(http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne
nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo
Filozofske fakultete, Maj 2010).

Iz prikaza poplavne ogroženosti je razvidno, da so prostorsko območja oziroma objekti poplavne
ogroženosti zelo omejeni. Gre za območja, kjer sovpada tako velika poplavna nevarnost kot
velika ranljivost ljudi (gostota poselitve), objektov gospodarske in negospodarske dejavnosti ter
objektov kulturne dediščine. Območja poplavne ogroženosti predstavljajo tako komaj 1 %
površine občine, poplavno ogroženih je 35.000 m2 površin stavb na območju celotne občine.
Gre predvsem za ogrožene objekte na območju naselij Žiganja vas in Sebenje. Na poplavno
ogroženih območjih po naših ocenah živi okrog 800 prebivalcev.

95

Spr. in dop. OPPN Dovžanova soteska
D O P O L N J E N O S N U T E K - Priloga 2: Prikaz stanja prostora
_________________________________________________________________________
V območju OPPN je vodotok Tržiška Bistrica. Ta je v spodnjem delu svojega porečja vrezala
strugo v lastne pleistocenske naplavine. Struga je ozka in skupaj z naplavno ravnico široka v
povprečju 350 m vse do Tržiča. Nad njo so uravnane starejše ledeniško-rečne terase s
povprečno nadmorsko višino 490–500 m.

Slika 24: Prikaz območja OPPN z vodotoki. (Vir: PISO, januar 2017)

Slika 25: hidrološka karta. (Vir: PISO, januar 2017)
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Naravna ogroženost

Slika 26: Prikaz območij naravne ogroženosti. (Vir: PISO, januar 2017)
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Erozijska nevarnost
V območju OPPN so evidentirane visoka, srednja in nizka erozijska nevarnost.

Slika 27: Prikaz območij erozijske nevarnosti v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL:
http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov
(http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne
nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo
Filozofske fakultete, Maj 2010).

Območja majhne erozijske nevarnosti obsegajo predvsem južne dele občine, kjer je najgostejša
poselitev ter velika koncentracija infrastrukture, drugih dejavnosti in kmetijskih zemljišč. V
hribovitih delih občine so takšna območja še širša dolinska dna (izven poplavno ogroženih
območij), npr. v Lomu in v dolini Pod Košuto, večji periglacialni vršaji, v katere so vodotoki že v
preteklosti izdelali novo globoko strugo, in manjše zaplate položnejšega sveta v hribovju. Na teh
območjih ocenjujemo, da nevarnost erozijskih procesov ob pravilnem poseganju v prostor ne
pomeni odločilnejšega omejitvenega dejavnika.
Območja srednje erozijske nevarnosti obsegajo precejšen del goratega in hribovitega površja
občine, ki je bilo že v preteklosti prepuščeno gozdu, je redko poseljeno in z redkim
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infrastrukturnim omrežjem. V to kategorijo spada velik del površja v prepustnih karbonatnih
kamninah, kjer so lahko ti procesi sicer lokalno zelo intenzivni (npr. erozijska žarišča v dolomitu),
vendar pa je v celoti gledano na teh prepustnih kamninah erozijska nevarnost precej manjša
zaradi manjšega specifičnega odtoka (del padavinske vode odteka v prepustno podlago) in
tanjše preperelinske odeje ter s tem povezane počasnejšega sproščanja kamninskega drobirja
kot na neprepustnih in slabše odpornih kamninah. Znotraj tega območja obstajajo tudi omejena
območja velike erozijske nevarnosti, ki jih zaradi majhnosti nismo mogli predstaviti na karti,
vendar predstavljajo pomemben omejitveni dejavnik (predvsem dna in spodnji delih pobočij v
grapah in ozkih dolinah ter recentni vršaji ob izstopu teh grap v širšo dolino). Erozijska nevarnost
na območju druge kategorije erozijske nevarnosti je latentna (skrita) in jo je potrebno upoštevati
kot lokalni omejitveni dejavnik na naslednje načine:
- pri obstoječih stavbah in infrastrukturnih objektih je potrebna večja budnost pri
spremljanju poteka teh procesov,
- pri sanaciji ali obnovi objektov (npr. prepustov in mostov na lokalnih in gozdnih cestah) je
potrebno ob presojanju možnosti izboljšanja njihove funkcionalnosti ovrednotiti tudi
možnosti za preprečitev prihodnjega škodljivega delovanja erozijskih procesov,
- pri gospodarjenju z gozdovi ohranjati njihovo pomembno varovalno vlogo in se izogibati
golosekom ter paziti na nevarnost škodljive erozije pri načrtovanju gozdnih vlak in drugih
poti za spravilo lesa,
- izogibati se posegom v struge vodotokov, s katerimi bi se pospešil transport plavja po
dolinah navzdol, saj se s tem lahko stopnjuje erozijsko delovanje vodotokov v nižjih delih.
Območja velike erozijske nevarnosti obsegajo 44,81 % območja občine in predstavljajo tisti del
občinskega prostora, v katerem naj bi bilo tudi v prihodnje človekovo delovanje omejeno na
manj intenzivne oblike rabe (gozdarstvo, planinsko pašništvo, planinarjenje), obsežnejši in
točkovno koncentrirani posegi (gradnja stanovanjskih ali trajnih gospodarskih objektov in
zahtevnejše infrastrukture) pa se naj v največji možni meri izogibajo tem območjem. Na teh
območjih so današnji erozijski procesi zelo do izjemno močni, njihova intenzivnost pa se lahko v
prihodnje še stopnjuje zaradi naravnega dogajanja (intenzivne padavine v kombinaciji z drugimi
dejavniki, ki lahko bistveno povečajo specifični odtok) in nepravilnega človekovega poseganja.
Pri načrtovanju rabe prostora ne smemo zanemariti dejstva, da intenzivnosti erozijskih procesov
na teh območjih ne moremo zmanjšati, lahko pa jih z nepravilnim poseganjem stopnjujemo in s
tem povečamo ogroženost nižje ležečih delov občine vzdolž hudourniških vodotokov, vključno z
mestom Tržič.
Plazovitost
Na območju občine Tržič je z vidika reliefnih in klimatskih razmer velik delež potencialno
nevarnih območij proženja snežnih plazov, kar potrjujejo tudi relativno pogoste sprožitve plazov,
ki so do sedaj zahtevale že večje število žrtev.
Snežni plaz je gibajoči se del snežne odeje ali ledene gmote, ki drsi, teče ali, zvrtinčen v zrak,
lebdeč nad tlemi pada v globino, dokler se ne ustavi, ko izgubi svojo gibalno energijo. (Šegula
1986 v Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine
Tržič Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010). Med dejavniki v
pokrajini, ki najbolj vplivajo na pojav snežnih plazov je potrebno izpostaviti naklon površja, za
katerega velja, da se:
- na strminah nad 60° sneg sproti obletava,
- na strminah med 30° in 50° se pogosto trgajo plazovi sprijetega snega,
- na strminah nad 25° lahko trgajo plazovi sprijetega snega,
- na strminah med 40° in 60° pogosto trgajo plazovi nesprijetega snega,
- na strminah nad 35° lahko trgajo plazovi nesprijetega snega.
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Slika 28: Prikaz območij podvrženih snežnim plazovom v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL:
http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov
(http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne
nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo
Filozofske fakultete, Maj 2010).

1. razred – zelo majhna podvrženost plazenju
V kategorijo zelo majhne podvrženosti plazenju sta uvrščeni enoti: masivni in debeloskladoviti
apnenci ter masivni in debeloskladoviti dolomiti.
2. razred – majhna podvrženost plazenju
V kategorijo majhne podvrženosti plazenju so uvrščene enote: ploščasti in skladoviti apnenci in
dolomiti z roženci, apnenčeve konglomeratne breče, nadalje diabaz, keratofir in porfirit,
konglomerat in slabo sprijet prod starejših zasipov ter sprijete morene.
3. razred – srednje velika podvrženost plazenju
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V kategorijo srednje velike podvrženosti plazenju so uvrščene enote: menjavanje pretežno
debelozrnatih klastičnih kamnin z vložki apnencev, nesprijete morene, nesprijet prod in pesek
mlajših prodnih zasipov, nesprijeti pobočni sedimenti in nanosi rek in potokov – aluvij.
4. razred – velika podvrženost plazenju
V kategorijo velike podvrženosti plazenju so uvrščene enote: menjavanje pretežno
drobnozrnatih klastičnih kamnin, potem menjavanje laporjev, lapornatih apnencev, meljevcev,
glinavcev, apnencev, dolomitov in tufov, nadalje peščen in lapornat meljevec in glina – sivica ter
tufi, tufiti in vulkanske breče.

Slika 29: Prikaz območij podvrženih plazovom v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas
(URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih
podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga:
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Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič
(Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).
Cona potresne ogroženosti
Območje OPPN ima projektni pospešek (g) 0,175. Glede na karto za povratno periodo 500 let
lezi območje Dovžanove soteske v 7. MCS potresni stopnji.

Slika 30: Prikaz cone potresne ogroženosti (Vir: Atlas okolja, januar 2017)

Poslovni subjekti v širšem območju

Slika 31: Poslovni subjekti (Vir: PISO, januar 2017)

4. STANJE PODATKOV GRAFIČNEGA DELA PSP
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V grafičnem delu so na podlagi 4. člena Pravilnika o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS. Št.
50/2008) prikazane obvezne sestavine grafičnega dela prikaza. Le te so skladno z 12. členom
Pravilnika o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS. Št. 50/2008) prikazane na razpoložljivih
geodetskih podlagah, ki vsebujejo podatke o zemljiških parcelah in topografskih podatkih.
Metapodatkovni opisi geodetskih podlag: zemljiški kataster, kataster stavb, register zemljepisnih
imen so na naslovu: http://prostor.gov.si/cepp/GURS_upr.jsp
Podatki so bili pridobljeni skladno z navedbo vira, ki je sestavni del grafičnih prikazov.
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STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE V OPPN
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STROKOVNE PODLAGE NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE PROSTORSKEGA AKTA
Pri izdelavi osnovnega akta so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:
Pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile uporabljene oz. upoštevane
naslednje strokovne podlage:
- Idejna zasnova za odsek turistične poti pri galerijah, (EHO projekt, december 2011)
- Projekt za izvedbo: Urbana oprema v Dovžanovi soteski (Boštjan Gabrovšek, junij 2010)
- Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za
območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, maj
2010, dop 2012)
- Poročilo o inženirsko-geoloških razmerah podora kamnitega zidu na cesti skozi
Dovžanovo sotesko (Igro consulting, d.o.o., oktober 2002)
- Strategija razvoja občine Tržič 2008 – 2020 (Skupina za razvoj Tržiča, oktober 2007)
- Strokovne podlage za poselitev za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta za
območje občine Tržič (Irena Mrak, s.p., avgust 2010)
- Phare program čezmejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija 2003, Čezmejno ohranjanje
biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj KARAVANKE
NATURA 2000, Načrt
interpretacije (ZVNRS, september 2006)
- Pilotna naravovarstvena študija na ožjem območju Karavanke Natura 2000 v treh
naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in
kvalifikacijskih vrst, Karavanke Natura 2000 (Center za kartografijo favne in flore,
september 2006)
- Idejna zasnova elektroenergetskega omrežja, Elektro Gorenjska, april 2012.
- Hidrološko hidravličen elaborat za območje naravnega spomenika Dovžanova soteska s
preverbo premostitvenih objektov (EHO projekt, št. H-13/13, marec 2013).
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskega akta so bile upoštevane naslednje strokovne
podlage:
- Analiza poselitve v zaselku Na Jamah, (Domplan, d.d., februar 2017)

V postopku sprememb in dopolnitev nosilci urejanja prostora v svojih smernicah podajo zahteve
za izdelavo strokovnih podlag:
-

Zahteva Direkcije za vode: Izdelava poplavne presoje.
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SMERNICE IN MNENJA
Postopek priprave Sprememb in dopolnitev OPPN se je začel 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).
Izdela se osnutek OPPN na podlagi katerega se nosilce urejanja prostora (v nadaljevanju NUP)
zaprosi za zidajo smernic. Sočasno se Ministrstvo za okolje in prostor, sektor za celovito presojo
vplivov na okolje (v nadaljevanju MOP-CPVO) zaprosi za izdajo odločbe iz katere bo razvidno,
ali je potreben tudi postopek Celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) in s tem
izdelava okoljskega poročil (v nadaljevanju OP).
Opredelitev ciljev predlagane prostorske ureditve
Cilj predlagane prostorske ureditve 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.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo razvojne potrebe, smernice za načrtovanje prostorske
ureditve in mnenja:
Nosilec urejanja prostora (NUP) v
Poslano v Prejeto
primeru izdelave OPPN
Naslov
smernice
DRŽAVNI NUP
1
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 24.03.2017
Direktorat za prostor, graditev in Ljubljana
stanovanja
2
Ministrstvo
za
kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 24.03.2017 20.04.2017
gozdarstvo in prehrano, Direktorat 1000 Ljubljana
za kmetijstvo
3
Ministrstvo
za
kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 24.03.2017 =ZGS
gozdarstvo in prehrano, Direktorat 1000 Ljubljana
21.04.2017
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
(Za področje gozdarstva, ribištva in
lovstva)
4
Zavod RS za varstvo narave (Za Tobačna ulica 5, 1000 24.03.2017 =ZRSVN
področje ohranjanja narave)
Ljubljana
28.04.2017
5
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za Maistrova ulica 10, 24.03.2017 09.05.2017
kulturno dediščino (Za področje 1000 Ljubljana
varstva kulturne dediščine)
6
Ministrstvo
za
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 24.03.2017 04.04.2017
Direktorat za energijo (Za področje 1000 Ljubljana
energetike)
7
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS Vojkova
61,
1000 24.03.2017 13.04.2017
za zaščito in reševanje (Za področje Ljubljana
zaščite in reševanja)
8
Ministrstvo za obrambo, Direktorat Vojkova
61,
1000 24.03.2017 10.04.2017
za logistiko (Za področje obrambe) Ljubljana
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Ministrstvo za zdravje, Direktorat za Štefanova ulica 5, 1000
javno zdravje
Ljubljana
LOKALNI NOSILCI
10 Telekom Slovenije, PE Kranj
Ulica Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj
11 Ministrstvo za okolje in prostor, Ulica Mirka Vadnova 5,
Agencija RS za okolje, Odd. 4000 Kranj
območja Zgornje Save
12 Zavod za gozdove, OE Kranj
Cesta Staneta Žagarja
27B, 4000 Kranj
13 Zavod RS za varstvo narave, OE Planina 3, 4000 Kranj
Kranj
14 Zavod
za
varstvo
kulturne Tomšičeva ulica 7, 4000
dediščine, OE Kranj
Kranj
15 Občina Tržič
Trg Svobode 18, 4290
Tržič
16 Elektro Gorenjska, Podjetje za Ulica Mirka Vadnova
distribucijo električne energije d.d.
3A, 4000 Kranj
17 Komunala Tržič
Trg Svobode 18, 4290
Tržič
9

24.03.2017

25.04.2017

24.03.2017

04.05.2017

24.03.2017

05.05.2017

24.03.2017

21.04.2017

24.03.2017

28.04.2017

24.03.2017

09.05.2017

24.03.2017

12.04.2017

24.03.2017

21.04.2017

24.03.2017

Drugi udeleženci:

1

Drugi udeleženci
Naslov
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
Direktorat za okolje, Sektor za Ljubljana
CPVO

48,

Poslano v Prejeto
smernice
1000 24.03.2017 17.05.2017

Z originali smernic razpolaga občina.

Številka

2

NUP

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO,
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
350-2/2017/73
20.04.2017
Ministrstvo je gradivo pregledalo in ugotovilo, da se SiD OPPN
Dovžanova soteska
ne nanašajo na področje namenske rabe
Kmetijska zemljišča (K1, K2).
Tekstualni in grafični del SiD OPPN Dovžanova soteska se v delu, ki se
nanaša na kmetijska zemljišča (K1 in K2) ne spreminja.
Smernica se upošteva

Št.
Datum
Smernice

1.

Opredelitev

1.

Upoštevanje

1.
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Številka

3 in 12

NUP

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO,
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO (Za
področje gozdarstva, ribištva in lovstva)
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Št.
Datum
Smernice

Opredelitev

1.
2.

1.
2.

Upoštevanje

1.
2.

ZAVOD ZA GOZDOVE, OE KRANJ
Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj
350-4-17
21.04.2017
Posebne smernice za področji gozdarstva in lovstva niso potrebne.
Priporoča se, da se iz predmetnega odloka izločijo tista določila o
ravnanju z gozdom. ki so vsebinsko del varstvenega režima spomenika
oz. so predmet akta o razglasitvi spomenika.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu za območje naravnega
spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Uradni list RS.
št. 30/13). ki se predmetno spreminja. so tudi določila. ki dodatno
omejujejo gospodarjenje s predmetnimi gozdovi. kar je po mnenju
Zavoda stvar akta o razglasitvi predmetnega območje za naravni
spomenik, ne pa predmetnega prostorskega akta. Tako npr. šesti
odstavek 36. člena navedenega odloka dodatno omejuje (verjetno
glede na odlok o razglasitvi edino dopustno sanitarno) sečnjo dreves
bukve zaradi varstva alpskega kozlička. V skladu z navedenim Zavod
podaja te smernice oz. predlog v točki II.
Tekstualni in grafični del SiD OPPN Dovžanova soteska se v delu, ki se
nanaša na gozdna zemljišča (G) ne spreminja.
Iz tretje alinee, 4. člena Odloka o razglasitvi Dovžanove soteske za
naravni spomenik izhaja, da: »odstranjevati, trgati in izkopavati, nabirati
in poškodovati rastline uničevati razne vegetacijske združbe; izjema je
nujno potrebna sanitarna sečnja«. Omenjeni Odlok se pravtako
spreminja, zato so spremembe tekom postopka SiD OPPN Dovžanova
soteska še mogoče.
Smernica se upošteva
Smernica se delno upošteva
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Številka

4 in 13

NUP

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE (Za področje ohranjanja narave)
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

Št.
Datum
Smernice

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE KRANJ
Planina 3, 4000 Kranj
2-III-153/2-O-17/TŠ
28.04.2017
7. člen (opis predvidene ureditve), (8. člen SD):
OPPN je prostorski akt, ki mora glede na Zakon o ohranjanju narave
upoštevati varstvene statuse in območja s statusi. Območja varstvenih
statusov niso vezana na enote urejanja prostora. Glede na to naj se
izraz OPPN v besedilu smiselno ohrani.
7. člen (opis predvidene ureditve), (8. člen SD):
V opisu predvidenih ureditev vsebina ni povsem skladna z naslovom
poglavja, saj govori o dejavnostih, ne o ureditvah. Dopustne dejavnosti
naj bodo v posebnem členu ali vsaj odstavku. Dejavnosti, navedene kot
dejavnosti v širšem območju zavarovanja pa naj se konkretizirajo, saj
gre v primeru OPPN za podroben prostorski akt, ki je podlaga za
gradnjo.
7. člen (opis predvidene ureditve), (8. člen SD):
V dopolnitvah navedene dejavnosti v zaselku Na Jamah so gostinstvo,
storitve in mala obrt. Dejavnosti so glede na prostor, parkirna mesta
(1PM na objekt), dostop oz. dovoz in komunalno opremljenost omejene.
Dejavnosti se glede na navedeno ustrezno omeji oz. usmerja.
Predlagamo, da se zagotovi dodatna parkirna mesta izven zaselka.
10. člen (dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen), (11. člen
SO), 1. odstavek:
se dopolni, da se nova alineja glasi: »Postavljanje samostojnih oglasnih
tabel in drugih materialov ni dovoljeno.«
10. člen (dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen), (11. člen
SO), 2. odstavek, prva alineja:
Pripravljavec naj pojasni, kaj pomeni izraz »stanovanjske stavbe s
spremljevalnimi dejavnostmi« in kaj spada vanje. Predlagamo da se
dejavnosti konkretizira. Glej pripombe k 7. členu.
10. člen (dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen), (11. člen
SO), 3. odstavek, druga alineja:
pomožni kmetijsko gozdarski objekti: pokrita skladišča za lesena goriva
Usmeritev: V OPPN se v grafični prilogi določi konkretna mesta za
pokrita skladišča za lesena goriva. Gradnja objektov se v primeru, da ni
drugih prostorskih možnosti zunaj območja z naravovarstvenim
statusom, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge
rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna
podoba čim manj spremenjena. Skladišča naj ne zakrivajo geoloških in
geomorfoloških ter drugih naravnih struktur. Upoštevajo se odmiki od
vodotoka Tržiška Bistrica.
11. člen (dopustne vrste gradenj in ureditev), (12. člen SO):
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4.

5.1

5.2

6.1
6.2

V naslovu člena je dopolnjeno »gradenj in«
Usmeritev: V 11. členu naj se loči dopustne gradnje, ureditve ter
določilo o spremembah namembnosti, v 7. alineji pa se pojasni, na
katero opremo in proizvode se nanaša postavitev in obnova (prometno,
interpretacijsko).
14. člen (ureditve tematskih poti), (14. člen SO)
Predvideni navezavi od načrtovane info točke bi potekali preko brvi čez
Tržiško Bistrico na sprehajalnorazgledno pot oz. ob vodotoku do mostu
v Čadovljah do paštbe.
Usmeritev: Povezava preko vodotoka naj bo urejena z enosmerno
leseno brvjo za pešce. Za ohranjanje naravnega dela struge naj bo
premostitev izvedena v delu vodotoka dolvodno, kjer so bile že
izvedene ureditve struge. Ustrezno temu se prilagodi novi poti. Poti naj
bosta urejeni kot kolovoz (travnato peščena izvedba). Ohranja se
obstoječa vegetacija.
17. člen (ureditev vstopne točke in parkirišč), (15. člen SO) in 18. člen
(16. člen SO), Usmeritev za info točko:
Upoštevajo se že izdane naravovarstvene smernice (dop. št. 2.-11194/6-0-11[fŠ z dne 17.1.2.012.) k osnutku OPPN:
» V širšem zavarovanem območju je možna gradnja objektov, ki so
neposredno povezani s predstavitvijo spomenika. Gradnja gostinskih
objektov ni dopustna. Gradnje gostinskih in nastanitvenih objektov,
začasnih, pomožnih ali drugih objektov za ponudbo pijače in hrane niso
dopustni tako v ožjem kot širšem območju«.
17. člen (ureditev vstopne točke in parkirišč), (15. člen SO) in 18. člen
(16. člen SO), Usmeritev za info točko:
Objekt naj se oblikovno prilagodi tipični karavanški arhitekturi ali
geološkim in geomorfološkim zanimivostim območja (2.. odstavek) in
naj bo prednostno namenjen informiranju obiskovalcev o soteski
(informacije, publikacije, vstopnice za ogled RIS Dolina in vodene
oglede). V zadnjem delu (proti vodotoku) naj bo umeščen toaletni
prostor (premični kemični WC). Na zunanjosti je v nadstrešku lahko
oglasna deska in info panoji. Objekt se priklopi na električno omrežje.
Opozarjamo, da objekt ni namenjen gostinstvu, temveč je objekt,
namenjen predstavitvi zavarovanega območja. Pri gradnji se uporabi
avtohtoni kamen, lahko v slogu manjše paštbe, lahko je ometan, fasada
naj bo bela. Zasaditev z grmovnicami ali drevjem zaradi okoliškega
zelenja ni potrebna. Objekt naj se ne osvetljuje v času od 22. zvečer do
5. ure zjutraj zaradi prisotnosti nočnih metuljev. Kritina naj bo siva, da
se ujema z okoljem. Uporabi naj se materiale, značilne za naselje
Dolina. Upošteva naj se ustrezen odmik objekta od vodotoka Tržiška
Bistrica (določilo OPN).
23. člen (prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina), (23. člen SO)
Sprememba v naslovu: Namesto Čadovlje - naselje Dolina
23. člen (prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina), (23. člen SO),
Pogoj za ohranjanje reliefa (4. člen veljavnega odloka o zavarovanju):
Pri urejanju območja v splošnem in urejanju vrtov, novogradnji objektov
in infrastrukture ter povečevanju objektov ni dopustno premikanje,
razbijanje oz. poškodovanje in odstranjevanje blokov ali raba
kremenovega konglomerata v zaselku na Jamah, ker so bloki
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6.3

7.

8.

9.1

9.2

10.

konglomerata izjemna geomorfološka in geološka dediščina.
23. člen (prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina), (23. člen SO),
Predlog glede materialov:
Glede na tipično kamninsko zgradbo, geološke in geomorfološke pojave
ter tipično karavanško gradnjo predlagamo, da so oporni zidovi zgrajeni
iz kamnin, značilnih za območje okolice Doline in Čadovelj.
26. člen (opremljenost z javno gospodarsko infrastrukturo), (19. člen
SO), 5. alineja:
Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov.
Usmeritev za ohranjanje Tržiške Bistrice glede odvajanja odpadnih
voda: Preveri se ustreznost MČN za stalno naseljene in nenaseljene
objekte.
OPOMBA: Za objekte z občasnim bivanjem je lahko delovanje malih
čistilnih naprav neučinkovito, ravnanje z njimi in odpadnimi vodami,
speljanimi vanje, pa zahtevno za zagotavljanje njihove učinkovitosti.
34. člen (ohranjanje narave), (22. člen SO)
V osnutku odloka o SD je navedeno:
Prva točka 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: » (1) Pogoji
za zavarovano območje: Za ohranjanje narave in doseganje ciljev
zavarovanega območja se morajo za vse posege in opravljanje
dejavnosti upoštevati varstveni režim in razvojne usmeritve določene v
odloku o zavarovanju naravnega spomenika.«
Osnutek odloka o SD in v odlok vključeno besedilo nista identična.
Usmeritev: Besedilo naj se uskladi. Za zagotavljanje ciljev
zavarovanega območja je treba upoštevati režim za zavarovano
območje.
(23. člen SD), V 23. členu SD se sprememba nanaša na drugi
odstavek, ni pa navedeno, za kateri člen veljavnega odloka je
predvidena sprememba, ki se nanaša zabojnike:
»Zabojnikov ni dovoljeno umeščati v ožjem zavarovanem območju, koši
za zbiranje odpadkov se lahko namestijo le na parkirišču ob vstopu v
sotesko v sklopu info. centra.«
Predvidevamo, da se nanaša na 2. odstavek 43. člen veljavnega
odloka, zato naj se 23. člen SD dopolni.
(23. člen SD):
Konkretizirajo se dopustne lokacije košev za odpadke. Za poenotenje
izraza se namesto info centra napiše info točka. Po potrebi in
utemeljeno se določijo lokacije in prostornina zabojnikov in košev za
ločeno zbiranje odpadkov.
Meja območja OPPN:
Grafični del SD je usklajen z OPN Tržič glede zaselka na Jamah, GJI in
meje OPPN v Čadovljah. Skrajni del južne meje spada v naselje
Čadovlje in enoto urejanja prostora ČAD 05-01/2. Meja obstoječega
OPPN je spremenjena pri naselju Čadovlje. Pripravljavec predvideva
tudi spremembo meje zavarovanega območja.
Pogoj:
Z vidika varstva narave, ciljev zavarovanega območja ter predvidenih
povezav (peš poti) sprememba meje ni potrebna. Za objekte v
zavarovanem območju v enoti urejanja prostora EUP ČAD 05-01/2 se
preveri določila za posege v OPN in se jih uskladi s predvidenim

112

Spr. in dop. OPPN Dovžanova soteska
D O P O L N J E N O S N U T E K - Priloga 4: Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
_________________________________________________________________________

11.

12.

Opredelitev

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

2.3
3.
4.
5.1
5.2
6.1

6.2

6.3

režimom v zavarovanem območju. Do sprejema novega odloka o
zavarovanju Dovžanove soteske se upoštevajo obstoječe meje
zavarovanega območja.
Premostitev preko vodotoka in načrtovane poti.
Usmeritve: Premostitev z brvjo preko Tržiške Bistrice naj se umesti
dolvodno oz. v območje izvedenih ureditev Tržiške Bistrice. Ustrezno
temu naj se prilagodi tudi predvidene peš poti. Ohranja se obstoječa
vegetacija. Možna je sanitarna sečnja.
Gradnja info točke
V grafični prilogi je opredeljeno le območje za gradnjo info točke (št.
priloge 5 in 6), točna lokacija ni vrisana.
Usmeritev:
Glede na to, da je OPPN podlaga za gradnjo, se lokacija objekta vriše.
Pri tem se upošteva določila veljavnega OPN in drugo zakonodajo, ki
se nanaša na posege ob vodotokih in kmetijskih zemljiščih.
Doda se novo grafično prilogo z detajlno ureditvijo parkirišča, info točke
in premostitve z brvjo.
Izraz OPPN se ohrani v celotnem tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Tekstualni in grafični del se dopolnita skladno s sklepi sestanka iz dne
27.06.2017.
Tekstualni in grafični del se dopolnita skladno s sklepi sestanka iz dne
27.06.2017.
Zadnji stavek prve točke 10. člena se spremeni tako, kot navajajo
smernice ZRSVN.
Druga alinea, druge točke 10. člena navaja:
- »stanovanjske stavbe s spremljevalnimi dejavnostmi, pri čemer
mora biti razmerje med dejavnostima najmanj 60:40 v prid
stanovanjski dejavnosti,«
Pokrita skladišča za lesena goriva niso dopustna. Glej: Sestanek iz dne
27.06.2017.
Tekstualni del se dopolni skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017.
Tekstualni in grafični del se dopolnita skladno s sklepi sestanka iz dne
27.06.2017.
Tekstualni del se dopolni skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017.
Tekstualni del se dopolni skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017.
SiD OPPN Dovžanova soteska vsebuje 23. člen, ki govori o naselju
Čadovlje, ter 23.a člen, ki govori o naselju Dolina – Zaselek Na Jamah,
kot je bilo dogovorjeno na sestanku 27.06.2017.
11. točka, 23a člena se glasi: » Uporabljajo se naravni materiali
(kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov
pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske
vrste iz lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe,
skalne skupine in balvani na travnikih se ohranjajo; premikanje,
razbijanje oz. poškodovanje in odstranjevanje blokov ali raba
kremenovega konglomerata je prepovedana.«
Osma točka 23a člena se glasi: »Oblikovanje podpornih zidov: Podporni
zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2m, kamniti in
ozelenjeni; uporabljajo se kamnine značilne za območje Doline.
Dopustna so tudi kašte.«
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7.
8.

9.1
9.2

10.
11.

12.
Upoštevanje

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.1
9.2
10.
11.
12.

Tekstualni del se dopolni skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017.
Besedilo se poenoti in se glasi: »Za ohranjanje narave in doseganje
ciljev zavarovanega območja je za posege treba upoštevati režime,
določene v odloku o zavarovanju naravnega spomenika.«
23. člen SiD OPPN Dovžanova soteska govori o spremembah, ki se
nanašajo na 34 člen osnovnega akta in ne 43.člen.
Besedna zveza info center, ki se nanaša na info točko ob vstopu v
Dolino se v celotnem odloku zamenja z izrazom »info točka«, kot je bilo
dogovorjeno na sestanku 27.06.2017.
Koši so predvideni v območju info točke. Konkretizacija, kot je
prostornina zabojnikov je predmet projektiranja.
Meja se ne spreminja.
Lokacija premostitvenega objekta je v grafičnem delu shematsko
prikazana. Dopustna je le sanitarna sečnja, kot izhaja iz zadnjega
stavka devete toče 38. člena, ki se ne spreminja.
Območje info točke je podrobneje prikazano na grafičnem prikazu št. 4:
Zazidalna oz. ureditvena situacija – List 1.
Smernica se upošteva
Smernica se delno upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se delno upošteva
Smernica se delno upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva

114

Spr. in dop. OPPN Dovžanova soteska
D O P O L N J E N O S N U T E K - Priloga 4: Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
_________________________________________________________________________

Številka

5 in 14

NUP

MINISTRSTVO ZA KULTURO, DIREKTORAT ZA KULTURNO
DEDIŠČINO (Za področje varstva kulturne dediščine)
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Št.
Datum
Smernice

1.
2.

3.

Opredelitev

1.
2.

3.
Upoštevanje

1.
2.
3.

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, OE KRANJ
Tomšičeva 7, 4000 Kranj
35012-46/2017/6
09.05.2017
V obstoječi 31. člen naj se v drugi odstavek navedejo tudi enote
kulturne dediščine, ki se nahajajo v območju urejanja.
Območje varovane sušilnice v Čadovljah naj se ustrezno vključi v
urejanje poti. Pot naj se spelje tako, da bo speljana mimo sušilnice, ne
skozi njen vogal. Z ustrezno oznako (npr. tako kot sušilnica - vijolična
obroba) naj se na kartah označi vse enote kulturne dediščine oz.
kulturnih spomenikov. V legendi naj se k napisom doda simbol, s
katerimi je na kartah označena kulturna dediščina.
23. člen (prostorsko izvedbeni pogoji za objekte v naselju Dolina, ki je
zajeto v območje OPPN) naj se dopolni z usmeritvijo, da ima ohranitev
objektov in njihovo vzdrževanje prednost pred novogradnjami. V
primeru gradenj na mestu dotrajanih obstoječih, naj se gradi po vzoru
odstranjenega objekta.
K drugi točki 31. člena se dodajo enote kulturne dediščine.
Grafični prikaz št. 4 in 6 se dopolnita tako, da se prikaže območje
dediščine. Pot, ki vodi ob sušilnici se grafično prikaže tako, kot navajajo
smernice.
23a člen se dopolni tako, da se k prvi točki dopiše: »Ohranitev objektov
in njihovo vzdrževanje ima prednost pred novogradnjami.«
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
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Številka

6

NUP

MINISTRSTVO
ZA
INFRASTRUKTURO,
DIREKTORAT
ZA
ENERGIJO (Za področje energetike)
Langusova 4, 1000 Ljubljana
50-1/2012-DE/1191
04.04.2017
Pri pripravi smernic za izdelavo SD občinskega podrobnega
prostorskega načrta za 6 T1 Dolina Dovžanova soteska smo ugotovili,
da na širšem območju načrtovanja OPPN ni objektov, ki jih je potrebno
upoštevati glede na smernice Odloka o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije (OdSPRS-Ur. list. RS, št. 76/04 - Publikacijska karta št. 4;
Usmeritev za razvoj energetskih sistemov).
Samoupravne lokalne skupnosti so pri svojem prostorskem načrtovanju
dolžne upoštevati lokalni energetski koncept.
Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku priprave SD občinskega
podrobnega prostorskega načrta za 6 T1 Dolina Dovžanova soteska je
potrebno upoštevati Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur. List RS,
št. 122/04) na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-i)
/
/
/
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva

Št.
Datum
Smernice

1.

2.
3.

Opredelitev

Upoštevanje

1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Številka

7

NUP

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN
REŠEVANJE (Za področje zaščite in reševanja)
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
350-63/2017-2 - DGZR
12.04.2017
Po pregledu veljavnega Odloka o OPPN za območje naravnega
spomenika z oznako 6 T1 Dolina Dovžanava soteska (Uradni list RS, št.
30/12) ugotavljamo, da je v njem že opredeljena vsebina s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom.
Za pripravo sprememb in dopolnitev navedenega prostorskega akta
nimamo novih smernic s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in varstva pred požarom.
/
Smernica se upošteva

Št.
Datum
Smernice

1.

Opredelitev
Upoštevanje

1.
1.

Številka

8

NUP

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, DIREKTORAT ZA LOGISTIKO (Za
področje obrambe)
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
350-28/2017-1
10.04.2017
Ministrstvo za obrambo nima smernic s področja obrambe, ki bi jih bilo
treba upoštevati pri pripravi Sprememb in dopolnitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z
oznako 6 T1 Dolina Dovžanova soteska.
/
Smernica se upošteva

Št.
Datum
Smernice

1.

Opredelitev
Upoštevanje

1.
1.

Številka

10

NUP

TELEKOM SLOVENIJE
Stegne 19, 1000 Ljubljana
7610102-00111201703290030
04.05.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN Dovžanova soteska
predvideva uskladitev z nadrejenim aktom, skladno s tem 5. odstavek
46. člena OPN določa, da se v območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč
(K1, K2 in G) bazne postaje lahko postavljajo le ob prometnicah in na

Št.
Datum
Smernice

1.
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Opredelitev
Upoštevanje

1.
1.

neizpostavljenih lokacijah, postavljanje stolpov oziroma drogov za
bazne postaje mobilne telefonije v prostorske dominante, kot so npr.
cerkve in gradovi, pa ni sprejemljivo. Četrta alineja 4. odstavka 82.
člena OPN še določa, da je na območjih, ki so predmet varovanja
oziroma na območjih, kjer se varuje posebna vrednota, potrebno
pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe.
Glede na predvideno uskladitev OPPN Dovžanova soteska z Odlokom
o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič podjetju Telekom
Slovenije, d.d., kakršnih koli dodatnih usmeritev ni potrebno izdati.
/
Smernica se upošteva

Številka

11

NUP

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA RS ZA
OKOLJE, ODD. OBMOČJA ZGORNJE SAVE
Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
35020-62/2017-3
21.04.2017
Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in
ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba
programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim
in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred
škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih
in obvodnih ekosistemov (5. člen ZV-1), kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.
Ureditveno območje se nahaja ob vodotoku Tržiška Bistrica, ki je
vodotok 1. reda. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je
priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč
sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrti
odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priopalnega zemljišča na
vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje
vodnega zemljišča. Posegi na vodno in priobalno zemljišče v skladu s
37. členom Zakona o vodah niso dovoljeni, razen naštetih izjem, med
katere sodi gradnja objektov javne infrastrukture, če nima negativnih
vplivov na vode in vodni režim.
Skladno s 201. členom ZV-1 za obstoječe objekte in naprave, ki se
nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, ne veljajo določbe 37.
člena ZV-1, če gre za rekonstrukcijo, adaptacijo ali obnovo, ki bistveno
ne spreminja namembnosti in velikosti objekta. V grafičnem delu
predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba prikazati
vodna in priobaina zemljišča vodotokov.
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi
posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in
priobaina zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen

Št.
Datum
Smernice

1.

2

3.
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

pretok vode, plavin in plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje
vodnih in obvodnih organizmov.
Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena in
68. člena ZV-1, po katerih so na vodnem in priobalnem zemljišču
prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
- ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
- onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali
drugih podobnih snovi,
- odlaganje odpadkov.
Na priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali ovir, ki bi
preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
V prostorskem aktu je potrebno prikazati in upoštevati varovana,
varstvena in ogrožena območja po določbah Zakona o vodah: vodno in
priobalno zemljišče, poplavno, erozijsko in pazljivo območje.
Za poplavna območja se določi vodna, priobalna in druga zemljišča,
kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega
zemljišča. Na takem območju so v skladu z 86. členom ZV-1
prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob
poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja razen posegov, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Z ozirom na obravnavano lokacijo in predvidene ureditve - lesena brv,
je treba gradivu za izdajo mnenja priložiti ustrezno strokovno podlago iz
katere bodo razvidne poplavne razmere na obravnavanem območju.
Poplavna presoja mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o
metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja
zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS 60107, v nadaljevanju
Pravilnik). Glede na višine poplavnih vod je v dokumentaciji za posege
potrebno opredeliti omilitvene ukrepe. Z ukrepi se ne sme poslabšati
obstoječe poplavne varnosti območja.
Poplavna ogroženost mora biti navedena v prostorskem aktu,
predvidene ureditve pa usklajene s prepovedmi in omejitvami.
Ureditve in objekti, predvideni s prostorskim dokumentom so lahko
ogroženi zaradi erozijskega delovanja. Za erozijska območja se določijo
zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in
bočne erozije vode. Na erozijskem območje morajo biti načrtovani
posegi in raba omejeni v skladu z 87. členom ZV-1.
Za plazljivo območje se določijo zemljišča, ,kjer je zaradi pojava vode in
geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih
sestojev. Na plazljivem območju morajo biti načrtovani posegi in raba
omejeni v skladu z 88. členom ZV-1 B.
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora
biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja:
- Uredbo o odvajanju in Čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list
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12.

13.

14.

15.
Opredelitev

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

RS, št. 98/15) in
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 9~/15)
- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
(Uradni list RS, št.
47/05).
Odtok iz 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 loviIca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in
vzdrževanje je skladna s standardom SIST EN 858-2.
Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti
speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen če gre za
objekt premostitve zaradi javne prometne infrastrukture (most, propust
na javnih cestah in poteh).
Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih
ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.
/
Zunanja meja priobalnih zemljišč je prikazana v Ureditveni situaciji na
grafičnem prikazu št. 4, in 6. ter v grafičnem prikazu št. 9, kjer so
prikazana varovanja.
SiD OPPN Dovžanova soteska ne predvideva dejavnosti in posegov, ki
bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobaina zemljišča,
ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost
pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in
plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih
organizmov.
84. in 68. člen ZV-1 sta upoštevana že v osnovnem veljavnem OPPN.
Na priobalnem zemljišču je bil že v osnovnem veljavnem prostorskem
aktu predviden objekt – info točka. Objekt še ni zgrajen. SiD OPPN
Dovžanova soteska predvideva le spremembo lokacije info točke in
sicer bližje cesti, dlje strran od roba vodnega zemljišča.
Vodno in priobalno zemljišče, poplavno, erozijsko in pazljivo območje
so prikazani v grafičnem delu št. 9, ki govori o varovanjih. Vodno in
priobalno zemljišče sta prikazana tudi na karti 4 in 6.
Vodna in priobalna zemljišča so prikazana na kartah 4, 6 in 9.
Pripravljavec zagotovi zahtevano strokovno podlago – Poplavna
presoja
Erozijska območja so prikazana na karti št. 9a.
Plazljiva območja so prikazana na karti 9a.
Za odvajanje odpadnih voda se predvidijo MČN. MČN grafično niso
opredeljene.
O ureditvi parkirišča govori 17. člen osnovnega akta, ki se v tem delu ne
spreminja.
/
Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni predvideno.
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15.
Upoštevanje

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

38. člen opredeljuje varstvo voda in zaščitne ukrepe. V SID OPPN
Dovžanova soteska se ta člen ne spreminja.
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Pripravljavec zagotovi zahtevano strokovno podlago
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva

Številka

15

NUP

OBČINA TRŽIČ
Trg svobode18, 4290 Tržič
3502-26/2017/2 (204)
12.04.2017
Pri pripravi OPPN OS je potrebno upoštevati možnost rekonstrukcije
dostopne poti, katere geometrijski in konstrukcijski elementi ceste
zagotavljajo varno in funkcionalno uporabo.
Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur. 1. RS, št. 109/10) je
potrebno je zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi
izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo voziščni izvedbi skladno z
veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, je potrebno
zagotoviti obračališče.
V 24. členu se doda šesta točka, ki se glasi:
»(6) Rekonstrukcija ceste v zaselku Na Jamah: Skladno s področnimi
predpisi je potrebno je zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z
lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo voziščni izvedbi
skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, se
zagotovi obračališče.«
V grafičnem delu na karti 6 je shematsko prikazano obračališče.
Smernica se upošteva
Smernica se upošteva

Št.
Datum
Smernice

1.

Opredelitev

1.

Upoštevanje

1.
2.
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OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
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 nadaljevanju SiD OPPN Dovžanova soteska).
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 SiD OPPN Dovžanova soteska 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).
POSTOPEK PRIPRAVE
Dosedanje faze priprave:
- Župan Občine Tržič je dne 04.11.2016 sprejel Sklep o o pričetku priprave sprememb in
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega
spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska. Sklep je bi objavljen v Uradnem
listu št 74/2016 iz dne 25.11.2016.
- Domplan d.d., Kranj je v februarju in marcu 2017 izdelal osnutek OPPN, pod št. projekta
UD/479-108/16.
- V skladu z določili Sklepa o začetku priprave je občina 24.03.2017 nosilce urejanja
prostora (NUP) in druge udeležence z dopisom pozvala, da k osnutku podajo svoje
smernice.
- Do vključno 17.05.2017 so smernice poslali vsi NUP, razen Komunale Tržič; Ministrstvo
za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, pa za izdajo smernic ni
pristojen.
- Občina Tržič v nadaljevanju razgrne dopolnjen osnutek SiD OPPN Dovžanova soteska.
OBMOČJE IN NAMENSKA RABA
Območje SiD OPPN Dovžanova soteska se nahaja v Dovžanovi soteski, ki leži nekaj kilometrov
severno od naselja Tržič, c Karavankah. Meja območja SiD OPPN Dovžanova soteska je
usklajena z mejo širšega območja zavarovanja in je grafično opredeljena glede na parcelne
meje, ki izhajajo iz geodetskega načrta. Velikost območja, ki je predmet OPPN-ja je 148,50ha.
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Namen prostorske ureditve je uskladitev podrobnega načrta z nadrejenim aktom, določitev
podrobnih izvedbenih pogojev za območja razpršene poselitve (A), ter uskladitev z aktom o
zavarovanju, ki se prav tako spreminja.
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.
Na območju naravnega spomenika, se bile v fazi osnutka predlagane manjše spremembe
oziroma popravki meje, natančneje na južnem delu območja zavarovanja v naselju Čadovlje pri
Tržiču. Meja območja bi se spremenila na delih parcel 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8,
850/12, 850/13, 850/14, 850/15, 850/16, 850/17, 889/1, 889/3, 850/11, 998/13, 998/15, 999/11,
1026/14 K.o. Lom pod Storžičem, v skupni površini 1000 m2. Navedena zemljišča ne
predstavljajo naravnega okolja pač pa strnjeno poselitev naselja Čadovlje, ki je pozidano z
dvema stanovanjskima stavbama in dvema pomožnima kmetijskima objektoma. Celotno
poselitveno območje naselja Čadovlje se ureja enotno, skladno z kulturno varstvenimi pogoji
glede na profano stavbno dediščino v naselju in v vplivnem območju. Meja naravnega
spomenika bi na tem delu potekala po meji stavbnega zemljišča oziroma po meji med
zazidanimi in kmetijskimi površinami. Potek predlagane spremembe meje je usklajen z
območjem Natura 2000- Karavanke.
Iz smernic Zavoda za varstvo narave izhaja, da meje ni dopustno spreminjati, zato v
dopolnjenem osnutku meja širšega in ožjega zavarovanega območja ostajata nespremenjeni.
Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje podrobne rabe:
EUP
OPIS
NRP
DOL 01 Dolina- Dolžanova soteska K2
Druga kmetijska zemljišča
DOL 01 Dolina- Dolžanova soteska G
Gozdna
DOL 01 Dolina- Dolžanova soteska VC
Celinske vode
DOL 01 Dolina- Dolžanova soteska A
Površine razpršene poselitve
DOL 01 Dolina- Dolžanova soteska PC
Površine cest
DOL 01 Dolina- Dolžanova soteska PO
Ostale prometne površine

POVRŠINA (m2)
45202
1396395
22669
4015
15580
914

OBRAZLOŽITEV
SiD OPPN Dovžanova soteska za območje oznake DOL 1 – Dovžanova soteska vsebuje
TEKSTUALNI DEL in GRAFIČNI DEL ter PRILOGE. Poleg obveznih prilog, spremembe in
dopolnitve vključujejo še:
- Priloga 8: Dopustni posegi na objektih v zaselku Na Jamah.

124

Spr. in dop. OPPN Dovžanova soteska
D O P O L N J E N O S N U T E K - Priloga 5: Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
_________________________________________________________________________
Spremembe in dopolnitve v območju stavbnih zemljišč dopuščajo naslednje dejavnosti:
- bivanje,
- trgovina,
- gostinstvo,
- turizem,
- storitve,
- razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
- svobodni poklici: proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje.
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.
- 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.
Spremembe in dopolnitve podrobneje opredelijo prostorske izvedbene pogoje za naselje Dolina
znotraj območja OPPN:
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.
To na primer pomeni, da je posamezno stavbo dopustno obnoviti, v kolikor to ni mogoče, jo je
dopustno porušiti in na njenem mestu zgraditi novo in da je dopustno poleg sedanjega
začasnega bivanja v stavbi vzpostaviti na primer turistično dejavnost – namestitvene kapacitete.
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.
Gre za to, da se pri obnovi stavb zazidana površina le te lahko enkratno poveča za do 20%.
Enako velja pri ponovnih gradnjah. Iz terenskega ogleda je namreč razvidno, da je tlorisna
površina razmeroma majhna; večina stavb nima primernih prostorov, tudi ne sanitarij, zato je
povečanje v primeru tovrstne funkcionalne izboljšave dopustno. Dozidava in nadzidava, pa ne
smeta porušiti razmerja stranic in višinskega gabarita. Člen tudi govori o višini pritličja pri vhodu
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do 1,00m, saj je iz strokovnih podlag in prikaza stanja prostora razvidno, da gre za vodnato
območje.
Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot
so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni
arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem
verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru
polno/prazno.
Ker je pomembno, da stavbe kljub rekonstrukciji, dozidavi, nadzidavi ali ponovni gradnji
ohranjajo čim bolj avtentično oblikovanje Spremembe in dopolnitve navedejo nekatere
značilnosti in prepovedi.
Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno, z
uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti
ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso
dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah
se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.
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.
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne
stavbe, Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se
streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v istem
naklonu, kot ga ima osnovna streha.
Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso. V
ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo
presegati 1.20 m.
Glede na terenski ogled je ugotovljeno, da v prostoru ni zaznati na primer živih meja, zato so
dopustne le tiste ograje, ki so v prostoru že prisotne.
Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2m,
kamniti in ozelenjeni. Dopustne so kašte.
Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni gradnji
locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št. 606 je
pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od vodotoka.
Pri ponovni gradnji naj bodo novi objekti locirani na istem mestu, kot odstranjeni. Stavba št. 606
(Dolina 1) imam glede na druge prostorske danosti možnost premika stran od vodotoka, zato se
ta premik dopusti, vendar le do največ 0,50m.
Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št.
odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno
urediti eno parkirno mesto.

126

Spr. in dop. OPPN Dovžanova soteska
D O P O L N J E N O S N U T E K - Priloga 5: Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
_________________________________________________________________________
Parkiranje se dopušča kot eno parkirno mesto ob vsaki stavbi. V primeru turističnih dejavnosti,
so parkirišča za druge avtomobile urejena ob lokalni cesti Slap (križišče za Lom) – Jelen.
Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in
drsečih materialov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz lokalnega okolja.
Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih ob stavbah se
ohranjajo.
Ciprese niso rastlinske vrste iz lokalnega okolja.
Opremljenost z gospodarsko infrastrukturo:
- Predvidi se izgradnja vodovodnega omrežje ustreznih dimenzij do zaselkov v Dolini v
ožjem zavarovanem območju.
- Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov v zaselku Na Jamah.
Rekonstrukcija ceste v zaselku Na Jamah: Skladno s področnimi predpisi je potrebno je
zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo
voziščni izvedbi skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, se zagotovi
obračališče.
V NADALJEVANJU
V nadaljevanju občina Tržič javno razgrne SiD OPPN Dovžanova soteska in zagotovi izdelavo
poplavne presoje, ki jo je v smernicah zahtevala Direkcija za vode.
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POVZETEK ZA JAVNOST
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OKOLJSKO POROČILO, OZ. ODLOČBA IZ KATERE JE RAZVIDNO, DA OKOLJSKO
POROČILO NI POTREBNO
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OKOLJSKO POROČILO
Pristojni organ je z odločbo št. 35409-78/2017/9 iz dne 09.05.2017, prejeto 17.05.2017 odločil,
da izdelava okoljskega poročila in izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje ni
potrebna.
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