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IZJAVA O SKLADNOSTI NAČRTOV IN IZPOLNJEVANJU
BISTVENIH LASTNOSTI

odgovorni projektant načrta arhitekture št. 59/17

Barbara Oblak, u.d.i.a.

I Z J A V L J A M,

1. da je načrt arhitekture skladen s prostorskim aktom,
2. da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

Št. načrta:

59/17

Kraj in datum:

Idrija, december 2017

Barbara Oblak u.d.i.a. ZAPS 1571
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TEHNIČNO POROČILO

Investitor se je odločil za novogradnjo NADSTREŠKA. Enostavni objekt se gradi k obstoječi, legalno
zgrajeni, mrliški vežici. Postavitev nadstreška predstavlja novogradnjo enostavnega objekta,
nadstrešek pred vhodom v mrliško vežico, ki deluje podrejeno proti cerkvi.

1. OBLIKOVANJE IN FUNKCIONALNA ZASNOVA OBJEKTA »NADSTREŠEK«
zahtevnost objekta

Enostaven objekt
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Ur.l.RS, št. 18/13, 24/13, 26/13)

klasifikacija celotnega
objekta

Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave

(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali
prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Ur.l.RS, št. 18/13, 24/13, 26/13), priloga 2

navedba prostorskega
akta
lokacija
seznam zemljišč z
nameravano gradnjo
seznam zemljišč preko
katerih potekajo
priključki na GJI
seznam zemljišč preko
katerih poteka priklj. na
javno cesto
Navedba soglasij in
soglasij za priključitev

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu občine Idrija (Ur.l.RS, št. 38/11,
107/13, 12/14-popr., 53/14, 70/16)
Idrija
parc. št. 1180 k.o. Vojsko
objekt nima lastnih priključkov na GJI
obstoječi dostop z JP 630101 na zemljišče z obstoječim parkiriščem na parc.
št. 119/6 in 3/6 obe k.o. Vojsko
Soglasja v območju
varovanih pasov
Soglasja v varovanih
območjih

način zagotovitve
minimalne komunalne
oskrbe

odvajanje odpadnih voda

velikost objekta

zazidana površina
bruto tlorisna površina
neto tlorisna površina
število etaž
relativne višinske kote etaž

oblikovanje objekta

absolutne višinske kote etaž
najvišja višina objekta
tlorisna velikost stavbe v
stiku z zemljiščem
tlorisna velikost projekcije
najbolj izpostavljenih delov
objekta na zemljišče
fasada
orientacija slemena
naklon strehe

/
območje enote kulturne dediščine EŠD 4110:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
ekološko pomembno območje:
MOP, ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Meteorne vode s strehe se odvajajo v obstoječi
jašek obstoječega sistema na parc. št. 1180 k.o.
Vojsko.
9,76 m2
9,76 m2
9,62 m2
1 (P)
pritličje ±0,00 m
vrh atike: + 3,02 m
pritličje: 1086,66 mnv
3,02 m
3,30m x 2,96m
4,23m x 3,20m
/
ravna streha
2%

kritina
odmiki od sosednjih
zemljišč

parc. št. 2/1 k.o. Vojsko
parc. št. *39 k.o. Vojsko

prosojna kritina iz polikarbonatnih plošč,
odpornih na UV žarke in točo
4,32 m
0,16 m

2. KONSTRUKCIJA
Temelji
Pod stebri se bodo izvedli točkovni temelji, položeni na podložni nearmiran beton.
Vertikalna nosilna konstrukcija
Vertikalna nosilna konstrukcija bo izvedena z betonskima podstavkoma Ø30, višine 38cm in lesenih
stebrov dim. 16/16.
Streha in strešna konstrukcija
Streha bo ravna nepohodna streha naklona 2%. Konstrukcija bo lesena, lesene lege in špirovci, s
prosojno kritino iz polikarbonatnih plošč, odpornih na UV žarke in točo. Po obodu strehe se bo izvedla
atika iz barvane pločevine.
Zunanja ureditev
Zunanja ureditev se ne spremni. Na obstoječem dvorišču, kjer je izveden tlak iz betonskih tlakovcev, ki se
ga ohrani.
Infrastruktura
V času del se obstoječo GJI varuje. Prestavitve niso potrebne. Meteorne vode s strehe se odvajajo v
obstoječi jašek obstoječega sistema na parc. št. 1180 k.o. Vojsko.

3. POPIS ZEMLJIŠKIH PARCEL NA KATERIH JE PREDVIDENA GRADNJA
Lega: Predvideni poseg se nahaja na Vojskem v občini Idrija, na zemljišču parc. št. 1180 k.o. Vojsko, ob
obstoječi mrliški vežici.
Prostorski akt: ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu občine Idrija (Ur.l.RS, št. 38/11, 107/13, 12/14popr., 53/14, 70/16)
prostorska enota: VP_2/2_ZK
osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč
podrobnejša namenska raba: pokopališča (ZK)
Vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, vrste dopustnih objektov
glede na namen: Enostavni objekt, nadstrešek, se bo gradil na funkcionalnem zemljišču legalno zgrajene
mrliške vežice. Na zemljišču ne stoji še noben objekt za lastne potrebe te vrste. Na parceli so izmed
nezahtevnih in enostavnih objektov dovoljeni objekti, ki so dopustni za namensko rabo ZK, pokopališke
stavbe s spremljajočimi objekti, med katere spada tudi mrliška vežica, h kateri se gradi nadstrešek in bo
služil njej.
Prostorsko izvedbeni pogoji: Objekt je pritličen. Streha je ravna nepohodna z naklonom ustreznim za
odvodnjavanje meteorne strešne vode 2%. Maksimalna višina objekta je 3,02 m. Nadstrešek je oblikovan
tako, da je podrejen mrliški vežici in cerkvi sami. Konstrukcija deluje vitko in ne ovira pogleda na cerkev,
ki je monument in predstavlja dominanto v prostoru.
Lega objekta: Postavitev nadstreška ne ruši obstoječe ureditve. Postavi se ga pred vhodom v mrliško
vežico. Nadstrešek bo v prostor postavljen glede na postavitev obstoječe mrliške vežice, cerkve, zunanjo
ureditev in ostalih omejitev prostoru. Nadstrešek ne približa parc. št. *39 k.o. Vojsko na 0,16 m. Na
samem območju cerkve in pokopališča, so obstoječi objekti postavljeni do parcelne meje.

Skladnost:
(1) Poseg v prostor je prilagojen kvalitetnim objektom regionalne arhitekture in ureditvam v bližini, po
naslednjih kriterijih: sestavi osnovnih stavbnih mas; višini in gradbeni liniji; naklonu streh podrejenih
objektov; Uporabi se lokalen, avtohton material.
(2) Poseg v prostor ne predstavlja oblikovalskega poudarka.
(3) Postavitev nadstreška upošteva obstoječo morfologijo, tlorisne gabarite oziroma obstoječe
prostorninske mase, ki se jim podreja, da ostane anonimen in služi le svojemu namenu.
(4) Pri postavitvi nadstreška je zagotovljeno, da je objekt v gabaritih in oblikovanju usklajen z mrliško
vežico
Varovalni pasovi in varovana območja:
1. Poseg leži na območju enote kulturne dediščine EŠD 4110:
Pri zasnovi nadstreška ob mrliški vežici, v neposredni bližini cerkve, ki predstavlja poseg v spomenik
Vojsko pri Idriji - Cerkev sv. Jožefa, EŠD 4110, se izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Med nadstreškom pred vhodom v mrliško vežico in cerkvijo sv. Jožefa bo zadosten odmik, ki bo
zagotavljal prehodnost tako v vizualnem, kot tudi v funkcionalnem smislu, kar je prikazano s
fotomontažno nadstreška na fotografiji obstoječega stanja.
2. Da se zagotovi podrejenost in anonimnost nadstreška, se predlaga ravna streha, s čimer je volumen
nadstreška najmanjši. S podaljšanjem dvokapne strehe mrliške vežice, postane objekt prevelikih
dimenzij, izgublja se vizualna prehodnost med objekti in obenem podrejenost objekta proti cerkvi.
3. Vlogi je priložen tloris, prerez, fasade, situacija in fotomontaža objekta.
II. V primeru, da se med gradbenim posegom najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni
vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi
pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS /prvi odstavek 26. člena ZVKD-1/.
2. Poseg leži na območju z naravovarstvenim statusom:
- območje Natura 2000: pSCI, SAC Trnovski gozd - Nanos, SI3000255, (Uredba o posebnih varstvenih
območjih, območjih Natura 2000, Ur. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13OdIUS in 3/14);
- ekološko pomembnih območjih: Trnovski gozd in Nanos, ID 51300 in Osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri, ID 80000, (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS št. 48/4, 33/13
in 99/13).
Predvideni poseg nahaja v delu poselitvenega območja s strnjeno pozidavo in se izvaja na podlagi
projektnih pogojev iz občinskega prostorskega načrta/občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Pri posegi v prostor se bo upoštevalo:
- V času gradnje je potrebno zagotoviti vse tehnične ukrepe za preprečitev k akršnegakoli
onesnaženja tal in okolice (npr. z odplakami, naftnimi derivati ... );

- Z odpadnim gradbenim materialom je treba ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo.
Predviden poseg ne bo imel povečanega vpliva na naravo.
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RISBE

