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NASLOVNA STRAN

0-VODILNA MAPA
INVESTITOR
OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23, 5213 Kanal
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)

OBJEKT
MRLIŠKA VEŽICA NA POKOPALIŠČU V GORENJEM POLJU
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI Projekt za izvedbo
(IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del)

ZA GRADNJO
Odstranitev objekta, nova gradnja
(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti)

PROJEKTANT
BIRO PROSTOR d.o.o.
Brunov drevored 11, Tolmin
ki ga zastopa direktor Božidar Rustja univ.dipl.inž.arh.
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Božidar Rustja univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0900 A
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpisi)

ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA
105-16/15, Tolmin, maj 2017
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)
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(neustrezno izpusti ali dodaj)
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KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0

Vodilna mapa

št. 105-16/15
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Načrt arhitekture

št. 105-16/15

3/1

Načrt odstranitvenih del

št. 105-16/15

3/2

Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti

št. S 16/16-3

4

Načrt električnih inštalacij in električne opreme

št. 27/2016

Elaborat

Varnostni načrt

150/16-VN
(neustrezno izpusti ali dodaj)
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SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH - nova gradnja

zahtevnost objekta
klasifikacija
celotnega objekta
klasifikacija
posameznih delov
objekta
druge klasifikacije

Manj zahteven objekt
1 Stavbe
delež v skupni uporabni površini objekta
100%

šifra podrazreda
12722 Pokopališke stavbe

 Požarno manj zahtevna stavba (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Ur. list
RS 12/2013)
 Zasnova požarne varnosti stavbe izdelana na podlagi teh. smernice TSG-1-001:2010
Požarna varnost v stavbah
 Načrt električnih inštalacij izdelan na podlagi teh. smernice TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne inštalacije in teh. smernice TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele
 Zaščita stavbe pred hrupom izdelana na podlagi teh. smernice TSG-1-005 Zaščita
pred hrupom v stavbah

navedba
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči
prostorskega akta
(Uradni list RS 98/12, 76/14)
lokacija
naselje Gorenje Polje; Občina Kanal ob Soči
seznam zemljišč z nameravano gradnjo
144, 159 k.o. Anhovo
seznam zemljišč preko katerih potekajo
priključek na NN elektr. omrežje: 159, 144 k.o. Anhovo
priključki na gospodarsko javno
priključek na kanalizacijo: 144, 159 k.o. Anhovo
infrastrukturo
seznam zemljišč preko katerih poteka
priključek na javno pot: 159, 3150 k.o. Anhovo
priključek na javno cesto
navedba soglasij in
soglasja v območju  varovalni pas plinovoda
soglasij za
varovalnih pasov
Plinovodi d.o.o., C. Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana
priključitev
št. S16-040/R-MP/RKP, 3.2.2016
 varovalni pas javnega vodovoda:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal
št. 3512-0001/2016-2, 14.1.2016
 varovalni pas javne kanalizacije:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal
št. št. 3512-0001/2016-2, 14.1.2016
 varovalni pas NN električnega omrežja:
Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica
št. 1045907, 2.2.2016
soglasja v varovanih  varovano območje kulturne dediščine:
območjih
ZVKD, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
št. 35106-0002-9/2016-M/L, 14.9.2016
soglasja za
 priključitev na občinsko javno cesto:
priključitev
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal
št. 3512-0001/2016-3, 31.8.2016
 priključitev na javno kanalizacijo:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal
št. št. 3512-0001/2016-2, 14.1.2016
način zagotovitve
oskrba s pitno vodo / (objekt ne potrebuje oskrbe s pitno vodo)
minimalne
oskrba z elektriko
obstoječ priključek na NN električno omrežje
komunalne oskrbe
odvajanje odpadnih meteorne odpadne vode v javno kanalizacijo;
voda
fekalnih odpadnih vod v objektu ni
dostop do javne
obstoječ priključek na občinsko javno pot
ceste

velikost objekta

oblikovanje objekta

odstotek zelenih
površin
faktor zazidanosti
faktor izrabe
zemljišča
odmiki od sosednjih
zemljišč

druge značilnosti
objekta

zazidana površina
bruto tlorisna površina
neto tlorisna površina
bruto prostornina
neto prostornina
število etaž
tlorisna velikost stavbe na stiku z
zemljiščem
tlorisna velikost projekcije najbolj
izpostavljenih delov objekta na zemljišče
absolutna višinska kota
relativne višinske kote etaž
najvišja višina objekta
število stanovanjskih enot
število ležišč
število parkirnih mest

23,57 m2
23,57 m2
18,11 m2
89,57 m3
46,18 m2
1
23,57 m2
34,56 m2

±0,00 = 153,45m n.v.
P: ±0,00
3,97 m (od kote ±0,00)
/
/
/ (uporabijo se obstoječa parkirišča
pokopališča
fasada
gladko ometana, svetle barve
orientacija slemena
zahod - vzhod
naklon strehe
20°
kritina
opečna kritina rdeče barve
Prostorski akt ne določa pogojev glede odstotka zelenih površin.
Prostorski akt ne določa pogojev glede faktorja zazidanosti zemljišča.
Prostorski akt ne določa pogojev glede faktorja izrabe zemljišča.
na S od parcele 143/1: 23,53m
na SZ od parcele 142: 1,89m
na Z od parcele 148/1: 0,39m
na JZ od parcele 148/2: 0,72m
na J od parcele 159: 0,17m
na J - napušč v zračni prostor parcele 159: 0,42m
na V od parcele 143/2: 6,01m
na V od parcele 143/1: 6,75m
Umestitev nove mrliške vežice v prostor obstoječega pokopališča ohranja
izvorno ureditev prostorskega konteksta in lokacijo stavbe v njem, druge
ureditve ter obstoječo stavbno strukturo. Prav tako se ohranjajo obstoječe
vedute na pokopališče in sosednjo cerkev z zvonikom.
Objekt nove mrliške vežice je tlorisnih dimenzij 6,16 x 3,76m in pritlične višine.
Stavbni volumen je enoten in enostaven, zaključen z dvokapno simetrično
streho naklona 20° s slemenom v vzdolžni smeri. Streha je krita z opečno
kritino, fasada objekta je gladko ometana in svetle barve.
(neustrezno izpusti ali dodaj)
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PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0 Vodilna mapa:
Odgovorni vodja
projekta:

1 Načrt arhitekture:

Projektant:

Odgovorni projektant:
3/1 Načrt odstranitvenih del Projektant:

Odgovorni projektant:

Božidar Rustja univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0900 A

BIRO PROSTOR d.o.o.
Brunov drevored 11, Tolmin
tel. 05 3811413

Božidar Rustja univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0900 A
BIRO PROSTOR d.o.o.
Brunov drevored 11, Tolmin
tel. 05 3811413

Božidar Rustja univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0900 A

3 Načrt gradbenih
konstrukcij in drugi
gradbeni načrti:

Projektant:

Odgovorni projektant:

DIA d.o.o.
Vojkova cesta 5, Solkan
tel. 05 3028855

Damijan Štolfa univ.dipl.inž.grad. G-0769

4 Načrt električnih inštalacij
in opreme:

Projektant:

ELEKTROINŽENIRING URŠIČ
Aleksander Uršič s.p., Trg maršala Tita 7,
Tolmin
tel 05 3811326

Odgovorni projektant:
Aleksander Uršič inž.el. E-9085
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LOKACIJSKI PODATKI

1. Uvod
Pokopališče v naselju Gorenje Polje ni opremljeno z mrliško vežico, zato želi občina Kanal ob Soči
opravljanje pogrebne dejavnosti na tem območju dopolniti z zgraditvijo nove vežice.
Zaradi utesnjene lokacije pokopališča je lokacija mrliške vežice predvidena ob vhodu na pokopališče,
na mestu današnjega manjšega pomožnega objekta za shrambo pokopališke opreme. Navedeni
objekt, ki je starejši in dotrajan, se v celoti odstrani. Nova vežica je iz istega razloga prav tako manjših
dimenzij, vendar bo skupaj z že obstoječim objektom, v katerem so urejene sanitarije in dodatna
shramba, omogočala ustrezno opravljanje pogrebne dejavnosti.
2. Lega objekta v prostoru in njegova arhitekturna zasnova
Opis lokacije in obstoječega objekta
Lokacija mrliške vežice se nahaja na območju strnjene gradnje v podeželskem naselju Gorenje Polje,
na robu vaškega jedra, ob vhodu na pokopališče oziroma v jugozahodnem vogalu pokopališča, na
zemljiški parceli 144k.o. Anhovo. Severno in vzhodno od lokacije se nahajajo grobna polja
pokopališča, na zahodu omejuje lokacijo obstoječ pokopališki zid (nad katerim je zemljišče cca 3m
višje od vhoda na pokopališče), na južni strani pa pokopališki zid z vhodom na pokopališče in dvorišče
okrog cerkve Sv. Mihaela z manjšim spomenikom župniku Izidorju Zavadlavu. Ob vzhodnem robu
dvorišča je postavljen manjši pritličen objekt s sanitarijami in shrambo, ob katerem so nameščeni tudi
zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov iz pokopališča.
Na lokaciji vežice je trenutno postavljen starejši in dotrajan pomožni objekt za shranjevanje
pokopališke opreme, tlorisnih dimenzij 4,75 x 3,27m in pritlične višine.
Obstoječ dostop do vhoda na pokopališče in s tem tudi lokacije vežice poteka iz zahoda iz občinske
javne poti preko severnega dela dvorišča ob cerkvi Sv. Mihaela.
Varovalni režimi na lokaciji
Lokacija mrliške vežice se nahaja na južnem robu varovanega območja kulturne dediščine arheološkega območja Grad EŠD 23319. Območje predstavlja glede na ledinsko ime Grad in slučajno
najdbo novca iz 4. stol. potencialno arheološko najdišče poznorimskodobne in zgodnjesrednjeveške
postojanke (morda s pripadajočim grobiščem). Gradnja nove vežice je omejena na lokacijo
obstoječega pomožnega objekta, tako da se z njo ne bo posegalo v preostali (še nepozidan) del
arheološkega območja.
Lokacija poleg tega z obstoječim dostopom in predvideno zunanjo ureditvijo posega v varovano
območje sakralne stavbne dediščine - dvorišče okrog cerkve Sv. Mihaela EŠD 3657, ki je bila z
Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
občine Nova Gorica (Ur. glasilo občin 8/85) razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Cerkev sestavljajo gotski prezbiterij z napisom o začetku graditve cerkve 1484 ter centralno
zasnovana ladja in zakristija iz sredine 19. stol.
Lokacija posega tudi v varovalni pas javnega vodovoda in javne meteorne kanalizacije, ki potekata v
parceli 159 k.o. Anhovo do obstoječega objekta s sanitarijami in shrambo. Vzhodno od lokacije
potekata še nadzemni TK vod in v oddaljenosti cca 90m tudi distribucijski plinovoda MMRP Šempeter
NG - MRP Anhovo, na katera pa nameravana gradnja ne vpliva.
Projektirano stanje
Obstoječ pomožni objekt za shranjevanje pokopališke opreme, ki je trenutno postavljen na lokaciji
vežice, se v celoti odstrani. Sočasno se odstrani tudi del pokopališkega zidu zahodno ob vhodu na

pokopališče v dolžini cca 3m ter del nižjega opornega zidu proti zvoniku v dolžini cca 4m, tako da se
omogoči ureditev vhoda v novo vežico neposredno iz dvorišča ob cerkvi.
Obstoječ pokopališki zdi se na mestu vzdolž odstranjenega pomožnega objekta sanira (izravna in
obbetonira). Na mestu odstranjenega pomožnega objekta se zatem zgradi nov objekt mrliške vežice
tlorisnih dimenzij 6,16 x 3,76m in pritlične višine. Stavbni volumen vežice je enoten in enostaven,
zaključen z dvokapno simetrično streho naklona 20° s slemenom v vzdolžni smeri. Streha je krita z
opečno kritino in se na zahodni strani zaključi v nadzidanem pokopališkem zidu. Fasada objekta je
izvedena kot kontaktna tankoslojna toplotnoizolacijska fasada z zaključnim ometom zrnavosti 1,5mm
in svetle barve.
Vhod v vežico je urejen na južni fasadi, neposredno iz dvorišča ob cerkvi. Nad vhodom je izveden
kovinski nadstrešek, krit s steklom.
Vhod na pokopališče se ohrani na istem mestu. Obstoječ vhodni portal se odstrani in nadomesti z
novim portalom s kovinskimi vrati, ki je postavljen v podaljšku stebrov vhoda v mrliško vežico.
Obstoječ spomenik župniku Izidorju Zavadlavu se iz osrednjega dela dvorišča pred vhodom na
pokopališče prestavi na rob dvorišča (ob stransko -severno- fasado cerkve), tako da se vzpostavi
enoten zunanji prostor pred vežico, ki bo omogočal zadrževanje ljudi ob pogrebih in začetek
pogrebnih slovesnosti pred vežico. Prestavitev spomenika ter tudi ureditev prostora okrog cerkve Sv.
Mihaela (ureditev odvodnjavanja površinskih vod, tlakovanje…) niso predmet te projektne
dokumentacije, ampak se bodo ta dela izvedla kot vzdrževalna dela, za katera ni potrebna pridobitev
gradbenega dovoljenja. Navedena dela so obdelana v projektu za izvedbo vzdrževalnih del št. 10505/16.
Podatki o zemljiških parcelah
Lokacija nove vežice se nahaja na zemljiški parceli 144 k.o. Anhovo. Nadstrešek nad vhodom poleg
tega posega še v zračni prostor parcele 159 k.o. Anhovo.
3. Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo
Priključek na javno cesto
Ohrani se obstoječ priključek na občinsko javno pot jugozahodno od lokacije mrliške vežice ter
obstoječ dostop na pokopališče (in s tem tudi mrliške vežice) po dvorišču ob cerkvi Sv. Mihaela.
Priključek na javni vodovod
Objekt mrliške vežice ne bo priključen na javni vodovod.
Sanitarije za potrebe pokopališča so urejene v obstoječem pomožnem objektu vzhodno od vhoda na
pokopališče.
Priključek na javno kanalizacijo
V objektu mrliške vežice ne bo fekalnih odpadnih vod.
Sanitarije za potrebe pokopališča so urejene v obstoječem pomožnem objektu vzhodno od vhoda na
pokopališče.
Meteorne vode iz strehe objekta in drenaže se preko meteorne kanalizacije odvedejo v obstoječo
javno kanalizacijo. Mesto priključka na kanalizacijo je na vzhodnem robu dvorišča ob cerkvi.
Priključek na NN omrežje
Obstoječ pomožni objekt, ki se nahaja na mestu nove mrliške vežice, je priključen na NN omrežje
preko obstoječega NN voda, ki poteka iz zidne konzole na stavbi cerkve nadzemno do obstoječega
droga s svetilko javne razsvetljave, ter nato v drogu navzdol in podzemno do pomožnega objekta.
Priključno-merilna (PMO) omarica je vzidana na vhodno (vzhodno) fasado pomožnega objekta.
Zmogljivost obstoječega NN priključka je 1x20A.

Obstoječ NN priključek in drog s svetilko javne razsvetljave se odstranita. Nov NN priključek za mrliško
vežico se izvede iz obstoječe zidne konzole na stavbi cerkve podometno po fasadi cerkev v tla ter
nato podzemno v kabelski kanalizaciji Ø110mm do južne fasade obstoječega objekta s sanitarijami.
Ob južni fasadi objekta se izvede nova NN PMO omarica, ki se obzida in omeče z gladkim ometom,
enakim fasadi pomožnega objekta. Za uvlek NN kabla se ob fasadi cerkve in pod novo PMO omarico
izvedeta dva jaška Ø60cm, vzdolž vkopanega dela NN priključka se položi tudi ozemljitveni trak. Iz
nove NN PMO omarice se izvede vkopan napajalni NN kabel v kabelski kanalizaciji do novega objekta
mrliške vežice. Zmogljivost NN priključka se ohrani 1x20A.
Na jugovzhodnem robu dvorišča (ob vogalu cerkve) se postavi nov drog s svetilko javne razsvetljave.
Varovanje obstoječih omrežij gospodarske javne infrastrukture
Pred izvedbo nove meteorne kanalizacije in novega NN priključka je potrebno zakoličiti potek
obstoječega vodovodnega priključka do pomožnega objekta s sanitarijami. Gradbena dela v tem
območju je potrebno izvajati z večjo previdnostjo, da ne bi prišlo do nepotrebnega poškodovanja
obstoječega vodovoda.
4. Grafične priloge
V nadaljevanju so priložene naslednje grafične priloge:
Prikaz lokacije na DOF in DKN posnetku
1. Prikaz lege objekta na zemljišču, značilnih prerezov in zunanje ureditve, prikaz priključkov na
infrastrukturo in prometne ureditve M1:200

20 m
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http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 29. december 2015 17:30:36; uporabnik: bozidar.rustja@gmail.com
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KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA
PRIKLJUČITEV

Priložena so naslednja soglasja ter soglasja za priključitev:
1. Soglasja v območju varovalnih pasov:
 varovalni pas plinovoda
Plinovodi d.o.o., C. Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana, št. S16-040/R-MP/RKP, 3.2.2016
 varovalni pas javnega vodovoda:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, št. 3512-0001/2016-2, 14.1.2016
 varovalni pas javne kanalizacije:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, št. št. 3512-0001/2016-2, 14.1.2016
 varovalni pas NN električnega omrežja:
Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica, št. 1045907, 2.2.2016
2. Soglasja v varovanih območjih:
 varovano območje kulturne dediščine:
ZVKD, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica, št. 35106-0002-9/2016-M/L, 14.9.2016
3. Soglasja za priključitev:
 priključitev na občinsko javno cesto:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, št. 3512-0001/2016-3, 31.8.2016
 priključitev na javno kanalizacijo:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, št. št. 3512-0001/2016-2, 14.1.2016

