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Zakon o pridobivanju in presaditvi delov
človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o pridobivanju in presaditvi
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
(ZPPDČT)
Razglašam Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-21
Ljubljana, dne 23. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike slovenije

ZAKON
O PRIDOBIVANJU IN PRESADITVI DELOV
ČLOVEŠKEGA TELESA ZARADI ZDRAVLJENJA
(ZPPDČT)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja pogoje za odvzem delov človeškega
telesa (v nadaljnjem besedilu: deli telesa) od žive ali umrle
osebe in pogoje za presaditev delov telesa v telo druge osebe
zaradi zdravljenja, ob spoštovanju svobode osebnosti in drugih
osebnostnih pravic.
(2) Ta zakon ureja tudi standarde kakovosti in varnosti
za človeške organe (v nadaljnjem besedilu: organi), ki so namenjeni za presaditev v človeško telo, da se zagotovi visoka
raven varovanja zdravja ljudi, v skladu z Direktivo 2010/53/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih
za presaditev (UL L št. 207 z dne 6. 8. 2010, str. 14) in njenim
popravkom (UL L št. 243 z dne 16. 9. 2010, str. 68) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/53/EU), ter izmenjavo organov
v skladu z Izvedbeno direktivo Komisije 2012/25/EU z dne
9. oktobra 2012 o postopkih za pošiljanje informacij pri izme-
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njavi človeških organov za presaditev med državami članicami
(UL L št. 275 z dne 10. 10. 2012, str. 27; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2012/25/EU).
2. člen
(področje uporabe in izjeme)
(1) Ta zakon se na področju kakovosti in varnosti organov uporablja za darovanje, testiranje, določanje značilnosti,
pridobivanje, konzerviranje, prevoz in presajanje organov
zaradi zdravljenja ter raziskav na organih, namenjenih za
presaditev.
(2) Ta zakon se ne uporablja za odvzem krvi in krvnih pripravkov, standarde kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic,
namenjenih za zdravljenje, ter darovanje, odvzem, shranjevanje in uporabo reproduktivnih celic, ki so urejeni v posebnih
predpisih.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »čakalni seznam prejemnikov« je seznam oseb, ki
čakajo na presaditev;
2. »darovalec ali darovalka« (v nadaljnjem besedilu: darovalec) je oseba, ki daruje del telesa, ne glede na to, ali do
darovanja pride za časa življenja te osebe ali po njeni smrti;
3. »darovanje« je darovanje dela telesa, namenjenega
za presaditev;
4. »deli telesa« so organi, tkiva in celice;
5. »dodeljevanje« je postopek, po katerem se izbere najustreznejšega prejemnika;
6. »določanje značilnosti darovalca« je zbiranje ustreznih
podatkov o značilnostih darovalca, ki so potrebni za oceno
njegove ustreznosti za darovanje organa, da se opravi pravilna
ocena tveganja, zmanjšajo tveganja za prejemnika in zagotovi
učinkovito dodeljevanje organov;
7. »določanje značilnosti organa« je zbiranje ustreznih podatkov o značilnostih organa, ki so potrebni za oceno njegove
ustreznosti, da se opravi pravilna ocena tveganja in zmanjšajo
tveganja za prejemnika ter zagotovi učinkovito dodeljevanje
organov;
8. »donorski center« je javni zdravstveni zavod ali enota
tega zavoda, ki izvaja dejavnost pridobivanja;
9. »država članica izvora« je država članica Evropske
unije, v kateri se odvzame organ, namenjen za presaditev;
10. »država članica prejemnica« je država članica Evropske unije, v katero se pošlje organ, namenjen za presaditev;
11. »evropska organizacija za izmenjavo organov« je
javna ali zasebna nepridobitna organizacija, ki se ukvarja z
nacionalno ali čezmejno izmenjavo organov, katere večina
članic so države članice Evropske unije;
12. »hud neželen dogodek« je kateri koli neželen in nepredviden dogodek v zvezi s katero koli stopnjo postopka od
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darovanja do presaditve, ki lahko povzroči prenos nalezljive bolezni, smrt, ogrozi življenje, povzroči invalidnost ali nezmožnost
za delo, katerega posledica je hospitalizacija ali obolevnost ali
ki podaljša hospitalizacijo ali obolevnost;
13. »huda neželena reakcija« je nenameren odziv, vključno s pojavom prenosljive bolezni, pri živem darovalcu ali prejemniku, ki bi lahko bil povezan s katero koli stopnjo postopka
od darovanja do presaditve, ki je smrten, smrtno nevaren,
ki povzroča invalidnost ali nezmožnost za delo, ali katerega
posledica je hospitalizacija ali obolevnost ali ki podaljša hospitalizacijo ali obolevnost;
14. »konzerviranje« je uporaba kemičnih snovi, spremenjenih okoljskih razmer ali drugih sredstev, da se prepreči ali
upočasni biološko ali fizično propadanje organov v obdobju od
odvzema do presaditve;
15. »možni prejemnik« je oseba, ki se pripravlja za uvrstitev na čakalni seznam prejemnikov;
16. »nacionalna identifikacijska številka darovalca oziroma prejemnika« je identifikacijska oznaka, ki jo v skladu z
nacionalnim sistemom identifikacije darovalcu ali prejemniku
dodeli Slovenija-transplant in služi kot povezovalni znak, prek
katerega se sledi darovalcu in prejemniku organa, zlasti pri
izmenjavi podatkov med donorskimi centri, transplantacijskimi
centri in drugimi državami članicami Evropske unije;
17. »nesorodna presaditev« je presaditev celic, odvzetih
eni osebi in uporabljenih pri drugi osebi;
18. »odvzem« je operativni poseg, s katerim se odvzame
del telesa od darovalca;
19. »organ« je diferenciran del človeškega telesa, ki je
sestavljen iz različnih tkiv, ter ima lastno strukturo, žilje in sposobnost razvoja fizioloških funkcij s precejšnjo stopnjo avtonomije; za organ se šteje tudi del organa, če je njegova funkcija
taka, da se v človeškem telesu uporabi za enak namen kot cel
organ ter ohrani zahteve glede strukture in žilja;
20. »operativni postopki« so pisna navodila, ki določajo
faze posameznega postopka, vključno z materialom in metodami, ki se uporabljajo, ter pričakovanim končnim izidom;
21. »osebe, ki so bile umrlemu blizu« so: zakonec ali
zunajzakonski partner, partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, starši, stari starši, druge polnoletne osebe,
ki so: otroci, vnuki, bratje in sestre ter osebe, ki so bile z umrlim
v zaupnem razmerju in to lastnost vsaj verjetno izkažejo;
22. »prejemnik ali prejemnica« (v nadaljnjem besedilu:
prejemnik) je oseba, ki prejme del telesa za presaditev ali je
uvrščena na čakalni seznam prejemnikov;
23. »presaditev« je postopek, namenjen ponovni vzpostavitvi nekaterih funkcij človeškega telesa s prenosom dela telesa
darovalca v telo prejemnika;
24. »preskrba z organi« je darovanje, testiranje, določanje
značilnosti, pridobivanje, konzerviranje, prevoz in presaditev
organov zaradi zdravljenja ter raziskav na organih, namenjenih
za presaditev;
25. »pridobivanje« je postopek s katerim darovani organi
postanejo razpoložljivi in vključuje zaznavo možnega darovalca, pogovor z osebami, ki so bile umrlemu blizu, ohranjanje vitalnosti delov telesa mrtvega darovalca ter odvzem in privolitev
pri živem darovalcu;
26. »sledljivost« je možnost, da se najde in identificira
organ v vseh fazah preskrbe z organi ali uničenja, vključno z
možnostjo, da se identificirata darovalec in donorski center, poiščejo prejemniki pri transplantacijskem centru ter identificirajo
vsi pomembni neosebni podatki v zvezi s proizvodi in materiali
v stiku z organom;
27. »sorodna presaditev« je presaditev celic, odvzetih in
uporabljenih pri isti osebi;
28. »specifikacija organa« je:
– anatomski opis organa, ki vključuje vrsto organa (npr.
srce, jetra),
– po potrebi položaj organa v telesu (levo ali desno),
– podatek o tem, ali gre za cel organ ali njegov del, z
navedbo režnja, krila ali dela;
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29. »transplantacijski center« je javni zdravstveni zavod
ali enota tega zavoda, ki izvaja dejavnost presaditve organov;
30. »tretja država« je država, ki ni članica Evropske unije;
31. »uničenje« je končna usoda organa, kadar ta ni bil
uporabljen za presaditev.
(2) Izraz »tkiva in celice« pomeni enako, kot je določeno
v zakonu, ki ureja kakovost in varnost človeških tkiv in celic,
namenjenih za zdravljenje.
4. člen
(načela, ki urejajo darovanje)
(1) Darovanje temelji na načelih prostovoljnosti, neplačanosti in altruizma, v skladu s katerimi za odvzete dele telesa
ni dopustno dati oziroma prejeti nobenega plačila niti druge
premoženjske ali nepremoženjske koristi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so dopustni plačilo zdravstvenih storitev in nadomestilo plače darovalcu med začasno
zadržanostjo od dela ter povračilo potnih stroškov, v skladu s
predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja.
(3) Oglaševanje potrebe po delih telesa in razpoložljivosti
delov telesa, če je namen oglaševanja ponujanje ali iskanje
dobička ali podobnih koristi, je prepovedano.
5. člen
(Etična komisija za presaditve)
(1) Predsednika in osem članov Etične komisije za presaditve iz tretjega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 7. člena
tega zakona imenuje minister oziroma ministrica, pristojna za
zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) med izkušenimi in
uglednimi strokovnjaki s področja medicinskih, psiholoških,
socioloških in pravnih ved ter s področja etike in deontologije
za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka za svoje delovanje
sprejme poslovnik, h kateremu da soglasje minister.
II. POGOJI ZA PRIDOBIVANJE
IN PRESADITEV DELOV TELESA
1. Pridobivanje delov telesa živega darovalca
6. člen
(osebe, ki se jim lahko odvzamejo deli telesa)
(1) Deli telesa se lahko odvzamejo samo osebi, starejši
od 18 let, pod pogojem, da je vse do odvzema sposobna za
razsojanje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko iz posebno
upravičenih razlogov deli telesa, ki se obnavljajo, odvzamejo
tudi osebi, mlajši od 18 let oziroma osebi, ki ni sposobna za
razsojanje, če gre za presaditev osebi, s katero je genetsko,
družinsko ali čustveno povezana.
(3) Za odvzem po prejšnjem odstavku je potrebno predhodno pisno soglasje Etične komisije za presaditve.
7. člen
(deli telesa, ki se lahko odvzamejo živemu darovalcu)
(1) Iz telesa živega darovalca se lahko praviloma odvzamejo samo deli telesa, ki se obnavljajo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, je mogoče odvzeti iz
telesa živega darovalca posamezno ledvico, del jeter ali del
pljuč zaradi presaditve osebi, s katero je genetsko, družinsko
ali čustveno povezan, če ni mogoče v razumnem času dobiti
organa umrlega darovalca ali če uporaba organa živega darovalca zagotavlja bistveno boljše možnosti zdravljenja kot druge
oblike nadomestnega zdravljenja končne odpovedi ledvic, jeter
ali pljuč.
(3) Za odvzem po prejšnjem odstavku je potrebno predhodno pisno soglasje Etične komisije za presaditve.
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(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko, s
privolitvijo ženske, ki je rodila otroka, zbirajo in shranjujejo
krvotvorne matične celice in tkiva iz oddvojene popkovnice
živorojenega otroka ter tkiva in celice, ki bi bile sicer po rojstvu
otroka uničene. Tako zbrane celice se lahko uporabljajo za
sorodno ali nesorodno presaditev.
(5) Postopke zbiranja, shranjevanja in uporabe celic iz
prejšnjega odstavka predpiše minister.
8. člen
(privolitev živega darovalca)
(1) Odvzem delov telesa živega darovalca je dovoljen
samo, če darovalec v to pisno privoli in če je tveganje za njegovo zdravje po medicinskih merilih v mejah sprejemljivega.
Tveganje ne sme biti nesorazmerno v primerjavi s pričakovano
koristjo za prejemnika.
(2) Privolitev darovalca se mora nanašati na načrtovani
odvzem. Privolitev mora biti svobodna in zavestna ter izoblikovana na podlagi primernega pojasnila o naravi, namenu in
poteku odvzema, verjetnosti njegovega uspeha, običajnih tveganjih, evidentiranju in varstvu osebnih podatkov ter nadaljnjem
spremljanju. Pojasnilo ne sme biti sugestivno.
(3) Privolitev je lahko vezana na pogoj, da se presaditev
opravi določeni osebi.
(4) Darovalec ima pred privolitvijo pravico do posveta in
drugega mnenja glede tveganj za svoje zdravje z zdravnikom,
ki ne bo udeležen pri odvzemu ali presaditvi dela telesa in ni
izbrani osebni zdravnik prejemnika.
(5) Privolitev lahko darovalec v pisni obliki prekliče kadarkoli do začetka odvzema.
(6) Če je darovalec oseba, mlajša od 18 let ali oseba, ki ni
sposobna za razsojanje, da privolitev zakoniti zastopnik. Kljub
privolitvi zakonitega zastopnika se odvzem ne sme opraviti, če
oseba temu izrecno nasprotuje.
(7) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za obveščenost darovalca, pojasnilno dolžnost, pravico do drugega
mnenja, privolitev darovalca in uveljavljanje pravic darovalca,
ki ni sposoben za razsojanje, smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja pacientove pravice.
2. Pridobivanje delov telesa umrlega
9. člen
(spoštovanje dostojanstva umrlega in oseb, ki so bile
umrlemu blizu)
Pri odvzemu delov telesa umrle osebe je treba ravnati z
dolžnim spoštovanjem do osebnega dostojanstva umrlega in
oseb, ki so bile umrlemu blizu ter z upoštevanjem načel etike
in deontologije.
10. člen
(odvzem delov telesa umrlega)
(1) Deli telesa umrlega se lahko odvzamejo zaradi presaditve po smrti darovalca.
(2) Smrt darovalca je možganska smrt ali smrt po dokončni zaustavitvi srca, potem ko je po medicinskih merilih in na
predpisan način ugotovljena z gotovostjo.
(3) Možgansko smrt ugotovi komisija za ugotavljanje smrti,
ki jo sestavljata najmanj dva zdravnika. Odločitev članov komisije
mora biti samostojna in soglasna. O ugotovitvi možganske smrti
se sestavi zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije.
(4) Člani komisije za ugotavljanje smrti ne smejo biti
zdravniki, ki bodo sodelovali pri odvzemu ali presaditvi ali so
kakorkoli zainteresirani za presaditev ali z njo povezani.
(5) Pri osebi, ki je umrla po dokončni zaustavitvi srca, se
ugotovi smrt po postopku, ki ga predpiše minister. Zdravnik,
ki ugotovi smrt, ne sme sodelovati pri odvzemu ali presaditvi.
(6) Podrobna medicinska merila, način in postopek ugotavljanja možganske smrti ter sestavo komisije za ugotavljanje
smrti iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister.
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11. člen
(opredelitev v zvezi z darovanjem delov telesa po smrti)
(1) Vsakdo, ki je po zakonu, ki ureja pacientove pravice,
sposoben samostojno odločati o zdravljenju, lahko za časa
življenja pisno privoli v darovanje ali nasprotuje darovanju delov
telesa po smrti (v nadaljnjem besedilu: opredelitev).
(2) Opredelitev se lahko poda pri Slovenija-transplant,
pri izbranem osebnem zdravniku ali pred pooblaščeno osebo
organa ali organizacije, ki s Slovenija-transplant sklene pisni
dogovor za zbiranje opredelitev.
(3) Opredelitev se poda na obrazcu, ki vsebuje:
1. podatke o identiteti osebe, ki podaja opredelitev: osebno ime, rojstni datum, prebivališče in ZZZS številka ali izjemoma drug osebni podatek, ki osebo nedvoumno določa;
2. osebno ime in drug podatek, ki nedvoumno določa priče, pred katerimi je podana opredelitev v primeru iz devetega
odstavka tega člena;
3. podatke o pooblaščeni osebi, pred katero je podana
opredelitev (osebno ime in organ ali organizacija, v okviru
katere je dana privolitev);
4. vsebino opredelitve;
5. pojasnila o pomenu darovanja po smrti;
6. pojasnilo, da oseba lahko opredelitev kadarkoli prekliče;
7. datum opredelitve;
8. podpis osebe, ki daje opredelitev, razen v primeru iz
devetega odstavka tega člena;
9. druge sestavine, ki so potrebne glede na naravo in
okoliščine opredelitve, ali jih določa drug zakon.
(4) Opredelitev lahko oseba poda tudi elektronsko, v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski
podpis.
(5) Opredelitev se evidentira v zbirki podatkov iz drugega
odstavka 43. člena tega zakona, ki jo upravlja Slovenija-transplant.
(6) Podatki o opredelitvi so po smrti darovalca dostopni
bolnišničnemu transplantacijskemu koordinatorju donorskega centra in centralnim transplantacijskim koordinatorjem iz
38. člena tega zakona z vpogledom v zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka.
(7) Obrazec za opredelitev, način in postopek opredelitve,
postopek zapisa in izbrisa podatkov v zbirki podatkov iz petega
odstavka tega člena ter postopek seznanitve z opredelitvijo
predpiše minister.
(8) Opredelitev lahko oseba kadarkoli prekliče na način,
kakor je predviden za opredelitev.
(9) Če oseba ne more podati pisne opredelitve, se lahko
opredeli tudi ustno v prisotnosti izbranega osebnega zdravnika
in dveh polnoletnih prič, skupaj z navedbo razloga nezmožnosti, kar je treba dokumentirati na obrazcu iz tretjega odstavka
tega člena tako, da izjavo podpišejo izbrani osebni zdravnik te
osebe in priči.
12. člen
(odvzem delov telesa po predhodni pisni privolitvi)
Na podlagi pisne privolitve iz prejšnjega člena, se lahko
umrlemu po smrti odvzame del telesa, potem ko se o tem
predhodno obvesti eno od oseb, ki so bile umrlemu blizu, če
so te osebe dosegljive.
13. člen
(odvzem delov telesa brez predhodne opredelitve)
(1) Deli telesa umrlega, ki je državljan Republike Slovenije
in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče, se lahko odvzamejo zaradi presaditve tudi, kadar umrli ni podal opredelitve o
darovanju po smrti v skladu z 11. členom tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se odvzem delov telesa
umrlega ne opravi, če oseba, ki je bila umrlemu blizu, odvzemu
nasprotuje. Če so take osebe dosegljive, je vsaj eno od njih
treba obvestiti o nameravanem odvzemu in o njihovi pravici,
da ga zavrnejo. Tej osebi je treba dati razumen čas, da se
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odloči. Če oseb, ki so bile umrlemu blizu, ni mogoče dobiti, se
odvzema ne sme opraviti.
(3) Deli telesa umrlega, ki ni državljan Republike Slovenije
ali v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, se lahko
odvzamejo zaradi presaditve, kadar v to izrecno privoli oseba,
ki je bila umrlemu blizu s pisno izjavo, da ji ni znano, da je umrli
darovanju nasprotoval.
14. člen
(odvzem delov telesa mrtvega splavljenega zarodka)
(1) Deli telesa mrtvega splavljenega zarodka se lahko
odvzamejo za presaditev pod pogojem, da je ženska, ki je zarodek nosila, v to pisno privolila, ko je dobila izčrpna pojasnila
o namenu nameravanega odvzema.
(2) Tkiva zarodka se lahko odvzamejo in uporabijo z odobritvijo Komisije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje.
(3) Zdravnik, ki opravi prekinitev nosečnosti, ne sme sodelovati pri odvzemu ali presaditvi iz tega člena in ne sme biti
povezan s temi postopki ali kakorkoli zainteresiran zanje. Zaradi nameravanega odvzema ni dopustno spreminjati odločitve,
postopkov, časa in drugih okoliščin, povezanih s prekinitvijo
nosečnosti.
15. člen
(odvzem delov telesa umrle mladoletne osebe
in umrle polnoletne osebe, ki ji je s sklepom sodišča odvzeta
poslovna sposobnost)
(1) Deli telesa umrle mladoletne osebe, ki ni pridobila
popolne poslovne sposobnosti, in polnoletne osebe, ki ji je
s sklepom sodišča odvzeta poslovna sposobnost, se lahko
odvzamejo zaradi presaditve, samo če v to pisno privoli njen
zakoniti zastopnik.
(2) Privolitev zakonitega zastopnika ni potrebna, če je
mladoletna oseba iz prejšnjega odstavka, starejša od 15 let,
za časa življenja privolila v odvzem v skladu z 11. členom tega
zakona, in če je bila sposobna razumeti pomen svoje izjave.
16. člen
(odvzem delov telesa z dovoljenjem preiskovalnega sodnika)
Če iz okoliščin, ki so povzročile smrt, izhaja, da bo zahtevana sodna obdukcija, se odvzem, ob izpolnjenih pogojih
za odvzem iz tega zakona, lahko opravi samo z dovoljenjem
pristojnega preiskovalnega sodnika.
3. Presaditev
17. člen
(obveščenost in privolitev prejemnika)
(1) Presaditev se lahko opravi le, če je prejemnik pred
presaditvijo v to pisno privolil.
(2) Privolitev mora biti svobodna in zavestna ter izoblikovana na podlagi primernega pojasnila o naravi, namenu in
poteku presaditve, verjetnosti njegovega uspeha in običajnih
tveganjih.
(3) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za obveščenost prejemnika, pojasnilno dolžnost, privolitev prejemnika
in uveljavljanje pravic prejemnikov, ki niso sposobni odločanja
o sebi, uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravice pacientov.
(4) Če je prejemnik oseba, mlajša od 18 let oziroma oseba,
ki ni sposobna za razsojanje, se kljub privolitvi zakonitega zastopnika presaditev ne sme opraviti, če prejemnik temu izrecno
nasprotuje in če je sposoben razumeti pomen svoje izjave.
18. člen
(dostopnost presaditve)
(1) Odvzete dele telesa umrle osebe je treba uporabiti
v skladu s pravili medicinske stroke. Pri tem je treba ravnati
po načelih enakosti in pravičnega dostopa do tega načina
zdravljenja v skladu s predpisom, ki ureja vodenje čakalnih
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seznamov prejemnikov. V čakalnih seznamih se vodijo tudi
podatki iz 42. člena tega zakona, podatki o izpolnjevanju meril,
posebnih okoliščinah na strani prejemnika in začasnem umiku
iz čakalnega seznama. Podatki v čakalnih seznamih se hranijo
pet let od presaditve.
(2) Način izbire pacientov za zdravljenje s presaditvijo
delov človeškega telesa, način vodenja čakalnih seznamov ter
imunogenetska in medicinska merila za dodeljevanje predpiše
minister.
(3) V primeru sklenitve sporazuma z evropsko organizacijo za izmenjavo organov se glede načina izbire pacientov za
zdravljenje s presaditvijo, načina vodenja čakalnih seznamov
ter meril za dodeljevanje organov, smiselno uporabljajo določbe
prejšnjega odstavka.
III. KAKOVOST IN VARNOST ORGANOV
19. člen
(sistem kakovosti in varnosti organov)
(1) Donorski in transplantacijski center vzpostavita, vzdržujeta in posodabljata sistem kakovosti in varnosti preskrbe z
organi ali uničenje, ki temelji na načelih dobre prakse.
(2) Standarde in tehnične zahteve sistema kakovosti in
varnosti preskrbe z organi ali uničenja predpiše minister.
20. člen
(določitev značilnosti organov in darovalcev)
(1) Za zagotavljanje kakovosti in varnosti donorski center
pred presaditvijo določi in v zbirko podatkov o darovalcih iz
41. člena tega zakona vpiše naslednje značilnosti vseh odvzetih organov in njihovih darovalcev:
1. osebno ime, datum rojstva, prebivališče, ZZZS številka
ali izjemoma drug osebni podatek, ki osebo nedvoumno določa, in nacionalna identifikacijska številka,
2. donorski center in drugi splošni podatki,
3. vrsta darovalca,
4. krvna skupina,
5. spol,
6. vzrok smrti,
7. datum smrti,
8. datum rojstva ali ocenjena starost,
9. teža,
10. višina,
11. intravenozna uporaba drog (sedaj ali v preteklosti),
12. maligna neoplazija (zdaj ali v preteklosti),
13. druge prenosljive bolezni (zdaj),
14. testi za HIV, HCV in HBV,
15. osnovni podatki za oceno delovanja darovanega organa.
(2) Če to zahtevajo posebne okoliščine primera, kot so
klinično stanje prejemnika ali nejasni rezultati preiskav, se
lahko zdravstveni delavci in zdravstvene delavke (v nadaljnjem
besedilu: zdravstveni delavci), ki sodelujejo pri odvzemu ali
presaditvi (zdravstveni tim), odločijo za pridobitev naslednjih
dodatnih podatkov, če so ti na razpolago:
1. kontaktni podatki donorskega centra, v katerem poteka
odvzem, ki so potrebni za dodelitev in sledljivost organov od
darovalcev do prejemnikov in obratno;
2. podatki o darovalcu: demografski (kot so: obolevnost,
smrtnost in drugi povezani podobni podatki) in antropometrični
(kot so: obseg in mere telesa darovalca in drugi povezani
podobni podatki) podatki, ki so potrebni za potrditev ujemanja
med darovalcem oziroma organom in prejemnikom;
3. zdravstvena anamneza darovalca: zdravstvena anamneza darovalca, zlasti stanj, ki bi lahko vplivala na primernost
določenega organa za presaditev in pomenila tveganje prenosa
bolezni;
4. fizični in klinični podatki: podatki kliničnega pregleda,
ki so potrebni za oceno fiziološkega stanja morebitnega daro-
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valca, ter kakršna koli odkrita stanja, ki so ostala neopažena
med pregledom zdravstvene anamneze darovalca in ki bi lahko
vplivala na primernost organov za presaditev ali bi lahko pomenila tveganje za prenos bolezni;
5. laboratorijski podatki: podatki, ki so potrebni za oceno
funkcionalnih značilnosti organov in za odkrivanje potencialno
prenosljivih bolezni in možnih kontraindikacij v zvezi z darovanjem organa;
6. slikovne preiskave: uporaba slikovnih preiskav, potrebnih za oceno anatomskega stanja določenega organa za
presaditev;
7. zdravljenje: zdravljenje, ki ga prejme darovalec in je
pomembno za oceno delovanja določenega organa ter primernost organa za darovanje, zlasti uporaba antibiotikov, inotropne
podpore ali zdravljenje s transfuzijo.
(3) Če je v skladu z analizo tveganj in koristi v posameznem primeru v življenjsko nevarnih nujnih primerih pričakovana korist za prejemnika večja od tveganja, ki ga predstavljajo
nepopolni podatki, je mogoče organ za presaditev uporabiti
tudi, kadar niso na voljo vsi najnujnejši podatki iz prvega odstavka tega člena.
(4) Donorski centri in laboratoriji, vključeni v določanje
značilnosti organa in darovalca, sprejmejo ustrezne operativne
postopke za zagotovitev, da transplantacijski center pravočasno prejme podatke o značilnostih organa in darovalca.

– izjava, da je v vsebniku organ z navedbo vrste organa
in, kadar je potrebno, ali gre za levo ali desno stran ter opomba
»RAVNAJ PREVIDNO«;
– priporočeni pogoji prevoza, vključno z navodili glede
primerne temperature, na kateri mora biti vsebnik, in položaja,
v katerem mora biti vsebnik;
3. organi so opremljeni s poročilom o značilnostih organov
in darovalcev.
(3) Način konzerviranja in postopke prevoza določi minister.

21. člen

(sledljivost)

(zbiranje podatkov od živih darovalcev in oseb,
ki so bile umrlemu blizu)
(1) Pri pridobivanju organov živih darovalcev si mora
donorski center prizadevati od darovalcev pridobiti podatke iz
prejšnjega člena, potrebne za izpolnitev zahtev glede kakovosti
in varnosti ter jim v ta namen nuditi vse podatke, ki jih potrebujejo za razumevanje posledic darovanja.
(2) Pri pridobivanju organov umrlih darovalcev je treba,
kadar je to mogoče, podatke iz prejšnjega člena za izpolnitev
zahtev glede kakovosti in varnosti pridobiti od oseb, ki so bile
umrlemu blizu.
(3) Zdravstveni tim ali zdravnik, ki zbira podatke iz tega
člena, vse osebe, od katerih se podatki pričakujejo, seznani s
pomenom hitrega posredovanja podatkov.
22. člen
(testiranje organov)
Testiranje, ki je potrebno za določanje značilnosti organa
in darovalca, se izvede v laboratoriju, ki izpolnjuje pogoje za
izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, ima
kvalificirano in usposobljeno osebje ter prostore v skladu s
predpisom, ki ga izda minister in ki določa pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine.
23. člen
(konzerviranje in prevoz organov)
(1) Zdravnik, ki opravi odvzem, poskrbi za konzerviranje
organa.
(2) Za prevoz organov, razen za premeščanje organa
znotraj istega donorskega ali transplantacijskega centra, je
treba izpolnjevati naslednje pogoje:
1. organizacije, ki opravljajo prevoze organov, zagotovijo,
da se organ med prevozom ne poškoduje in da je čas prevoza
primeren glede na vrsto organa;
2. vsebniki za prevoz organov so označeni z naslednjimi
podatki:
– navedba donorskega centra, v katerem je potekal odvzem organov, vključno z njegovim naslovom in telefonsko
številko;
– navedba namembnega transplantacijskega centra,
vključno z njegovim naslovom in telefonsko številko;

24. člen
(kontrola v transplantacijskem centru)
Transplantacijski center pred začetkom presaditve organa
preveri, ali:
– so značilnosti organa in darovalca pripravljene v skladu
z 20. členom tega zakona,
– so bili način konzerviranja in postopki prevoza organov
iz prejšnjega člena upoštevani.
25. člen
(uničenje)
Odvzeti organi, ki niso bili presajeni, se uničijo in uničenje
dokumentira na način, ki ga predpiše minister.
26. člen
(1) Donorski center, transplantacijski center in Slovenija-transplant, zaradi varnosti prejemnika in preprečevanja zlorab,
zagotovijo sledljivost tako, da hranijo vse potrebne podatke o
preskrbi z organi ali uničenju, vključno s podatki o značilnostih
organa in darovalca iz 20. člena tega zakona, v skladu z roki iz
41., 42. in 43. člena tega zakona. Navedeni podatki se lahko
hranijo v elektronski obliki.
(2) Sistem sledljivosti predpiše minister.
27. člen
(poročanje in obvladovanje hudih neželenih dogodkov
in hudih neželenih reakcij)
(1) Donorski in transplantacijski centri Slovenija-transplant
takoj sporočijo vsak hud neželen dogodek ali hudo neželeno
reakcijo, ki se nanaša na določenega darovalca ali prejemnika.
(2) Sistem za poročanje, raziskovanje, registracijo in pošiljanje podatkov o hudih neželenih dogodkih, ki lahko vplivajo na
kakovost in varnost organov in so posledica preskrbe z organi
ter o ugotavljanju hudih neželenih reakcij med presaditvijo ali
po njej, določenih v 35. členu tega zakona, predpiše minister.
(3) Slovenija-transplant zagotovi povezavo med sistemom
za poročanje iz prejšnjega odstavka in sistemom za poročanje,
vzpostavljenim na podlagi Direktive 2004/23/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja,
predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic (UL L št. 102 z dne 7. 4. 2004, str. 48), zadnjič
spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih
aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe,
Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s
pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom
– Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14).
28. člen
(zdravstveno osebje, prostori, materiali in oprema)
(1) Zdravstveno osebje, ki izvaja postopke preskrbe z
organi ali uničenja, mora biti ustrezno kvalificirano in usposobljeno s pravočasnimi in rednimi programi izobraževanja in
usposabljanja.
(2) Vsebino programov izobraževanja in usposabljanja za
posamezne postopke preskrbe z organi ali uničenja predpiše
minister.
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(3) Donorski center zagotovi:
– da se postopki izbire in ocene darovalca in organa izvajajo s svetovanjem in pod vodstvom zdravnika,
– da se odvzem organov izvaja v operacijskih dvoranah,
ki so oblikovane, zgrajene, vzdrževane in upravljane v skladu
s standardi in najboljšo medicinsko prakso, da se zagotovita
kakovost in varnost odvzetih organov,
– da sta material in oprema, ki se uporabljata pri odvzemu
organov, v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 37. člena
tega zakona ter s standardi in smernicami o sterilizaciji medicinskih pripomočkov.
29. člen
(varstvo osebnih podatkov, zaupnost in varnost obdelave)
(1) Podatki o darovalcu in prejemniku so poklicna skrivnost. Podatkov o umrlem darovalcu ni dovoljeno sporočiti prejemniku, podatkov o prejemniku pa ne družini in sorodnikom
umrlega darovalca.
(2) Zdravnik, ki zdravi prejemnika, in centralni transplantacijski koordinator imata dostop do podatkov o zdravstvenem
stanju darovalca, kadar je to potrebno iz zdravstvenih razlogov.
(3) Z namenom varstva osebnih podatkov in sledljivosti,
se pri posredovanju podatkov o darovalcih in prejemnikih uporablja nacionalna identifikacijska številka.
(4) Podrobno ureditev nacionalne identifikacijske številke
predpiše minister.
30. člen
(spremljanje živih darovalcev in prejemnikov)
Donorski center in transplantacijski center vzpostavita
zbirki podatkov iz 41. in 42. člena tega zakona tudi z namenom
nadaljnjega spremljanja zdravstvenega stanja živih darovalcev,
ter identifikacije, poročanja in nadzora vseh hudih neželenih
dogodkov, ki bi lahko vplivali na kakovost in varnost prejemnika,
kot tudi kakršnihkoli hudih neželenih reakcij pri živem darovalcu, ki so lahko posledica darovanja.
IV. IZMENJAVA ORGANOV IN PODATKOV
31. člen
(izmenjava podatkov)
(1) Slovenija-transplant, donorski center, transplantacijski
center in pristojni ali pooblaščeni organi države članice Evropske unije si med seboj izmenjujejo podatke iz 20., 33., 34. in
35. člena tega zakona po naslednjem postopku:
– nemudoma v pisni obliki elektronsko ali po telefaksu,
– v jeziku, ki ga razumeta pošiljatelj in prejemnik, ali če to
ni mogoče, v medsebojno dogovorjenem jeziku ali v angleščini,
– z navedbo datuma in uro prenosa podatkov, ki so evidentirani in na zahtevo razpoložljivi,
– skupaj s kontaktnimi podatki o odgovorni osebi za
pošiljanje podatkov in opozorilom: »Vključuje osebne podatke, ki jih je treba zaščititi pred nepooblaščenim razkritjem ali
dostopom.«.
(2) V nujnih primerih se podatki lahko izmenjujejo v ustni
obliki, zlasti podatki iz 33. in 35. člena tega zakona. Ustnemu posredovanju podatkov mora slediti prenos podatkov v pisni obliki.
(3) Pristojni ali pooblaščeni organi držav članic Evropske
unije morajo potrditi prejem podatkov iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Imenovano osebje v pristojnih ali pooblaščenih organih držav članic Evropske unije mora biti v nujnih primerih
za prejem in posredovanje podatkov dosegljivo 24 ur na dan,
sedem dni na teden.
32. člen
(izmenjava organov s tretjimi državami)
(1) Če za posamezen organ v Republiki Sloveniji ali
evropski organizaciji za izmenjavo organov, s katero je sklenjen
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sporazum, ni mogoče najti ustreznega prejemnika, se lahko
organ ponudi ustrezni organizaciji v državi članici Evropske
unije ali v tretji državi s katero je vzpostavljeno vzajemno
sodelovanje pri izmenjavi organov.
(2) Slovenija-transplant lahko z namenom nadzora nad
izmenjavo organov s tretjimi državami sklene sporazume s
pristojnimi in pooblaščenimi organi v tretjih državah.
(3) Za nadzor nad izmenjavo organov s tretjimi državami
lahko Slovenija-transplant pooblasti evropsko organizacijo za
izmenjavo organov.
(4) Izmenjava organov iz prvega odstavka tega člena je
dovoljena, če:
– je organe mogoče slediti od darovalca do prejemnika
in obratno;
– organi izpolnjujejo zahteve glede kakovosti in varnosti,
kot jih določa ta zakon.
33. člen
(podatki o značilnostih organa in darovalca
pri izmenjavi organa)
(1) Slovenija-transplant pred izmenjavo organa pošlje
pristojnemu ali pooblaščenemu organu države članice prejemnice podatke o značilnostih odvzetega organa in darovalca
v skladu z 20. členom tega zakona, ki jih je zbral donorski
center. Če je Republika Slovenija država članice prejemnica,
Slovenija-transplant navedene podatke pridobi od pristojnega
ali pooblaščenega organa države članice izvora.
(2) Kadar določeni podatki iz prejšnjega odstavka ob
prvem pošiljanju niso na voljo in se pridobijo naknadno, se
zagotovi pravočasen prenos teh podatkov, da se lahko upoštevajo pri medicinskih odločitvah, in sicer tako, da jih Slovenija-transplant posreduje pristojnemu ali pooblaščenemu
organu države članice prejemnice ali jih, če je Republika
Slovenija država članica prejemnica, od tega organa pridobi.
Izmenjava podatkov lahko poteka tudi neposredno med donorskim centrom države članice izvora in transplantacijskim
centrom države članice prejemnice.
34. člen
(podatki o sledljivosti organa pri izmenjavi organa)
(1) Kadar je Republika Slovenija država članica izvora,
Slovenija-transplant obvesti pristojni ali pooblaščeni organ
države članice prejemnice o:
– specifikaciji organa;
– nacionalni identifikacijski številki darovalca;
– datumu odvzema organa;
– naslovu in kontaktnih podatkih donorskega centra;
ter od pristojnega ali pooblaščenega organa pridobi podatke o:
– nacionalni identifikacijski številki prejemnika ali, če
organ ni bil presajen, o končni uporabi organa;
– datumu presaditve organa;
– naslovu in kontaktnih podatkih transplantacijskega
centra države članice prejemnice.
(2) Kadar je Republika Slovenija država članica prejemnica, Slovenija-transplant od pristojnega ali pooblaščenega
organa države članice izvora pridobi podatke o:
– specifikaciji organa;
– nacionalni identifikacijski številki darovalca;
– datumu odvzema organa;
– naslovu in kontaktnih podatkih donorskega centra države članice prejemnice;
ter obvesti pristojni ali pooblaščeni organ države članice izvora o:
– nacionalni identifikacijski številki prejemnika ali, če
organ ni bil presajen, o končni uporabi organa;
– datumu presaditve organa;
– naslovu in kontaktnih podatkih transplantacijskega
centra v Republiki Sloveniji.
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35. člen
(poročanje o hudih neželenih dogodkih
in hudih neželenih reakcijah)
Pri izmenjavi organov pristojni ali pooblaščeni organi držav članic Evropske unije izvedejo naslednji postopek:
1. kadar je Slovenija-transplant obveščen o hudem neželenem dogodku ali hudi neželeni reakciji, za katero sumi, da je
povezana z organom, ki ga je prejemnik prejel iz druge države
članice Evropske unije, o tem takoj obvesti pristojni ali pooblaščeni organ države članice izvora in mu pošlje prvo poročilo z
naslednjimi podatki:
– podatek, da je poročevalka Republika Slovenija,
– identifikacijska številka poročila: država (ISO)/nacionalna številka,
– kontaktni podatki Slovenija-transplant: telefon, e-pošta
in telefaks, če je na voljo,
– center/organizacija, ki poroča,
– kontaktni podatki kontaktne osebe (transplantacijski
center/donorski center): telefon, e-pošta in telefaks, če je na
voljo,
– datum in ura poročila,
– država članica izvora,
– nacionalna identifikacijska številka darovalca,
– vse države članice prejemnice (če so znane),
– nacionalne identifikacijske številke prejemnikov,
– datum in čas pojava hudega neželenega dogodka ali
hude neželene reakcije,
– datum in čas ugotovitve hudega neželenega dogodka
ali hude neželene reakcije,
– opis hudega neželenega dogodka ali hude neželene
reakcije,
– takojšnji/predlagani ukrepi.
2. če je Slovenija-transplant obveščen o hudem neželenem dogodku ali hudi neželeni reakciji, za katero obstoja sum,
da je povezana z darovalcem organov, ki so bili poslani tudi v
druge države članice Evropske unije, o tem takoj obvesti pristojne ali pooblaščene organe vseh držav članic prejemnic in
jim pošlje prvo poročilo s podatki iz prejšnje točke;
3. če so po poslanem prvem poročilu iz 1. točke tega
člena na voljo dodatni podatki, se ti takoj pošljejo;
4. Slovenija-transplant v treh mesecih po prvem poročilu,
poslanem v skladu s 1. in 2. točko tega člena, pošlje pristojnim ali pooblaščenim organom vseh držav članic prejemnic
ali držav članic izvora, skupno končno poročilo z naslednjimi
podatki:
– podatek, da je poročevalka Republika Slovenija,
– identifikacijska številka poročila: država (ISO)/nacionalna številka,
– kontaktni podatki o poročevalcu: telefon, e-pošta, telefaks, če je na voljo,
– datum in ura poročila,
– identifikacijske številke prvih poročil,
– opis primera,
– udeležene države članice Evropske unije,
– rezultat preiskave in končne ugotovitve,
– sprejeti preventivni in popravni ukrepi,
– zaključek in po potrebi nadaljnji ukrepi.
36. člen
(evropske organizacije za izmenjavo organov)
Slovenija-transplant lahko sklene sporazum z evropskimi
organizacijami za izmenjavo organov pod pogojem, da takšne
organizacije zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz tega zakona,
in te organizacije med drugim pooblasti za:
– izvajanje dejavnosti, ki jih predvideva okvir za kakovost
in varnost organov iz tega zakona;
– posebne naloge v zvezi z izmenjavo organov v države
članice Evropske unije in tretje države ter iz njih v Republiko
Slovenijo.
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V. ORGANIZACIJSKE DOLOČBE
37. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti pridobivanja
in presaditve)
(1) Dejavnosti pridobivanja in presaditev lahko izvajajo
donorski centri in transplantacijski centri, ki imajo za to dejavnost dovoljenje Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(2) Donorski center lahko izvaja dejavnost pridobivanja,
transplantacijski center pa dejavnost presaditev le v obsegu
in pod pogoji, določenimi s tem zakonom in izdanim dovoljenjem.
(3) Če inšpekcijski nadzor pokaže, da donorski center
ali transplantacijski center ne izpolnjuje zahtev, določenih s
tem zakonom in izdanim dovoljenjem, ministrstvo odvzame
že izdano dovoljenje. O izdanih in odvzetih dovoljenjih ministrstvo obvešča Slovenija-transplant.
(4) Kadrovske, prostorske, tehnične in druge pogoje
za izvajanje dejavnosti pridobivanja in presaditev predpiše
minister.
38. člen
(transplantacijski koordinatorji)
(1) Minister na predlog donorskega centra in s soglasjem Slovenija-transplant med zdravniki z izkušnjami s področja dejavnosti pridobivanja in presaditve imenuje odgovorno
osebo − bolnišničnega transplantacijskega koordinatorja, ki
organizira in usklajuje delo znotraj donorskega in transplantacijskega centra, skrbi za povezavo s Slovenija-transplant
in je odgovoren, da se preskrba z organi in uničenje izvajata
v skladu z zakonom.
(2) Za usklajevanje postopkov med donorskimi in transplantacijskimi centri ter postopkov v zvezi z izmenjavo organov in uničenjem Slovenija-transplant med zdravstvenimi
delavci in zdravstvenimi sodelavci izbere centralne transplantacijske koordinatorje ter poskrbi za njihovo izobraževanje
in usposabljanje s področja dejavnosti pridobivanja in presaditve.
(3) Transplantacijski center med zdravstvenimi delavci
z izkušnjami s področja dejavnosti pridobivanja in presaditve
imenuje kliničnega transplantacijskega koordinatorja, ki skrbi
za organizacijo priprave prejemnikov, za vpis na čakalni seznam prejemnikov ter redne zdravstvene preglede možnih
prejemnikov in prejemnikov.
(4) Natančnejše naloge transplantacijskih koordinatorjev iz tega člena predpiše minister.
39. člen
(Slovenija-transplant)
(1) Slovenija-transplant je javni zavod, ki v zvezi s
preskrbo z organi in uničenjem na državni ravni kot pristojni
organ opravlja naloge iz 40. člena tega zakona in v skladu z
aktom o ustanovitvi zavoda.
(2) Ustanoviteljica Slovenija-transplant je Republika
Slovenija, ustanoviteljske pravice pa uresničuje Vlada Republike Slovenije.
(3) Sredstva za delovanje Slovenija-transplant se zagotovijo iz državnega proračuna in drugih virov v skladu z aktom
o ustanovitvi zavoda.
40. člen
(naloge Slovenija-transplant)
(1) Slovenija-transplant opravlja naslednje naloge:
1. strokovni nadzor s svetovanjem donorskim in transplantacijskim centrom v zvezi z vzpostavitvijo in posodabljanjem sistema za kakovost in varnost organov;
2. imenovanje pooblaščenih oseb iz drugega odstavka
11. člena tega zakona za zbiranje opredelitev darovalcev za
časa življenja;
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3. upravljanje sistema za poročanje o hudih neželenih
dogodkih in hudih neželenih reakcijah ter obvladovanje takih
primerov, v skladu s predpisom iz drugega odstavka 27. člena tega zakona;
4. vodenje čakalnih seznamov prejemnikov iz 18. člena
tega zakona;
5. izdajanje ustreznih strokovnih smernic donorskim
in transplantacijskim centrom, ki so vključeni v katerokoli
stopnjo postopka od darovanja do presaditve ali uničenja;
6. nadzor nad izmenjavo organov z drugimi državami
članicami Evropske unije in tretjimi državami;
7. vzpostavitev in upravljanje centralnega registra iz
prvega odstavka 43. člena tega zakona;
8. vodenje evidence o dejavnosti donorskih in transplantacijskih centrov, vključno s številom živih in mrtvih darovalcev, o vrstah in številu odvzetih in presajenih ali drugače
odstranjenih organov v skladu s tem zakonom in predpisi o
varstvu osebnih podatkov;
9. vzpostavitev sistema dodeljevanja in uporabe nacionalne identifikacijske številke;
10. vzpostavitev in upravljanje zbirke podatkov o opredeljenih darovalcih iz drugega odstavka 43. člena tega zakona;
11. vzpostavitev in upravljanje evidence o izdanih dovoljenjih donorskim in transplantacijskim centrom ter evidence o
bolnišničnih transplantacijskih koordinatorjih, centralnih transplantacijskih koordinatorjih in kliničnega transplantacijskega
koordinatorja iz četrtega odstavka 43. člena tega zakona;
12. usklajevanje delovanja donorskih in transplantacijskih centrov ter transplantacijskih koordinatorjev;
13. dograjevanje in vzdrževanje osrednjega informacijskega sistema za dejavnost pridobivanja, presaditve in
uničenja;
14. zagotavljanje dograjevanja registra nesorodnih darovalcev kostnega mozga v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino;
15. sodelovanje pri proučevanju medicinskih, pravnih,
etičnih, ekonomskih in socialnih vprašanj pridobivanja in
presaditve;
16. koordinacija dejavnosti pridobivanja, presaditve in
uničenja med donorskimi in transplantacijskimi centri, laboratoriji, izvajalci prevoza organov, evropsko organizacijo za
izmenjavo organov, s katero je sklenjen sporazum, in mednarodnimi organizacijami za izmenjavo organov;
17. zagotavljanje 24 urne dosegljivosti centralnih transplantacijskih koordinatorjev;
18. seznanjanje javnosti s pomenom darovanja za časa
življenja in po smrti zaradi presaditve drugi osebi;
19. priprava in objava letnega poročila o dejavnostih
preskrbe z organi na državni ravni in poročanje pristojnim organom Evropske unije ali državam članicam Evropske unije.
(2) Naloge iz 1. točke prejšnjega odstavka izvaja Slovenija-transplant kot javno pooblastilo, njihovo izvajanje pa
nadzira ministrstvo.
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3. privolitvi ali preklicu privolitve živega darovalca v
skladu z 8. členom tega zakona;
4. opredelitvi darovalca v skladu z 11. členom tega
zakona;
5. morebitnem soglasju Etične komisije za presaditve in
ugotovitvah komisije za ugotavljanje možganske smrti;
6. razgovoru z osebo, ki je umrlemu blizu (osebno ime,
naslov, telefon, razmerje do umrlega, vsebina razgovora) v
skladu 12. in 13. členom tega zakona;
7. osebno ime, naslov in telefon izbranega osebnega
zdravnika umrlega darovalca;
8. odvzemu, konzerviranju in prevozu organa;
9. transplantacijskem centru, ki je opravil presaditev;
10. spremljanju zdravstvenega stanja živega darovalca
po odvzemu, in so podatki v neposredni zvezi z odvzemom
organa;
11. hudih neželenih dogodkih in hudih neželenih reakcijah z analizo vzroka in posledic;
12. uničenju;
13. druge zdravstvene podatke, ki so potrebni za zagotavljanje sledljivosti organa.
(3) Donorski center pridobiva podatke o zdravstvenem
stanju neposredno od darovalca, ali od izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki razpolagajo s temi podatki.
(4) Podatki iz tega člena se hranijo 30 let od odvzema
organa.
42. člen
(zbirka podatkov v transplantacijskem centru)

VI. EVIDENCE NA PODROČJU PRIDOBIVANJA
IN PRESADITVE

(1) Transplantacijski center za izvajanje presaditev in
zagotavljanje sledljivosti organov vodi zbirko podatkov o
prejemnikih.
(2) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
1. identifikaciji prejemnika (osebno ime, datum rojstva,
prebivališče, ZZZS številka ali izjemoma drug osebni podatek, ki nedvoumno določa posameznika, podatek o veljavnosti zdravstvenega zavarovanja in nacionalna identifikacijska
številka);
2. starosti, spolu, zdravstveni in družinski anamnezi ter
vedenju v preteklosti, v obsegu, ki zadošča za uporabo meril
za vključitev na čakalni seznam prejemnikov;
3. uvrstitvi na čakalni seznam prejemnikov;
4. rezultatih telesnega pregleda;
5. kliničnih podatkih, rezultatih laboratorijskih testov in
rezultatih drugih opravljenih testov;
6. privolitvi za presaditev v skladu s 17. členom tega
zakona;
7. presajenih organih;
8. spremljanju zdravstvenega stanja prejemnika po
presaditvi, in so podatki v neposredni zvezi s presaditvijo
organa;
9. uničenju;
10. hudih neželenih dogodkih in hudih neželenih reakcijah z analizo vzroka in posledic.
(3) Podatki iz tega člena se hranijo 30 let od presaditve
ali uničenja organa.

41. člen

43. člen

(zbirka podatkov v donorskem centru)

(sporočanje podatkov v centralni register)

(1) Donorski center za zagotavljanje pridobivanja in
sledljivosti organov vodi zbirko podatkov o darovalcih.
(2) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
1. identifikaciji darovalca (osebno ime, datum rojstva,
prebivališče, ZZZS številka ali izjemoma drug osebni podatek, ki osebo nedvoumno določa, podatek o veljavnosti
zdravstvenega zavarovanja in nacionalna identifikacijska
številka);
2. značilnostih organa in darovalca v skladu z 20. členom
tega zakona;

(1) Vse podatke o darovalcih in prejemnikih, odvzetih,
presajenih in uničenih organih, donorski centri in transplantacijski centri sporočajo Slovenija-transplant, ki za potrebe
splošnega usklajevanja te dejavnosti pridobivanja, presaditve
in uničenja ter usklajevanja konkretnega odvzema in presaditve, vodenja čakalnih seznamov prejemnikov, dodeljevanja
in izmenjave organov, zagotavljanja sledljivosti, obvladovanja
hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij, nadzora
nad dejavnostjo pridobivanja in presaditve ter v statistične
namene vzpostavi in upravlja centralni register:
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– darovalcev s podatki iz 41. člena tega zakona;
– prejemnikov s podatki iz prejšnjega člena.
(2) Slovenija-transplant za namen odvzema po smrti
darovalca vzpostavi in upravlja tudi zbirko podatkov o opredeljenih darovalcih s podatki iz tretjega odstavka 11. člena
tega zakona.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka pridobi Slovenijatransplant neposredno od darovalcev, na katere se podatki
nanašajo ali od oseb, pri katerih lahko darovalec poda pisno
opredelitev iz 11. člena tega zakona.
(4) Slovenija-transplant zaradi nadzora nad izvajanjem
postopkov pridobivanja, presaditve in uničenja vzpostavi in
upravlja evidenco o izdanih dovoljenjih donorskim centrom
in transplantacijskim centrom ter evidenco o bolnišničnih
transplantacijskih koordinatorjih, centralnih transplantacijskih
koordinatorjih in kliničnega transplantacijskega koordinatorja
iz 38. člena tega zakona s podatki o identifikaciji (osebno ime,
delodajalec, delovno mesto), kontaktnimi podatki (telefon in
elektronski naslov), podatki o strokovni izobrazbi in datumu
imenovanja.
(5) Podatki iz centralnega registra iz prvega odstavka
tega člena se hranijo še deset let po smrti ali 100 let od rojstva darovalca in prejemnika.
(6) Slovenija-transplant za potrebe notranje obdelave
in izmenjave osebnih podatkov darovalcev in prejemnikov
uporablja le nacionalno identifikacijsko številko.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
44. člen
(nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona
opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, razen
v delu, ki se nanaša na varstvo ali obdelavo osebnih podatkov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov,
nad katerim opravlja inšpekcijski nadzor Informacijski pooblaščenec.
(2) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije izvaja
redni nadzor nad donorskimi in transplantacijskimi centri pri
izvajanju dejavnosti preskrbe z organi ali uničenja, da se
preveri izpolnjevanje zahtev iz tega zakona.
(3) Če inšpekcijski nadzor pokaže, da niso izpolnjene
zahteve iz tega zakona, lahko Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije donorskim in transplantacijskim centrom:
– odredi odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri izvajanju
inšpekcijskega nadzora;
– prepove nedovoljeno oglaševanje potrebe po delih
telesa in razpoložljivosti delov telesa;
– prepove izvajanje dejavnosti v delu, v katerem so
ugotovljene nepravilnosti.
45. člen
(prekrškovni organ)
(1) Prekrškovni organ po tem zakonu je Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča organ iz
prejšnjega odstavka na podlagi predpisov, ki urejajo njegovo delovanje v okviru pristojnosti, ki jih ima v skladu s tem
zakonom.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 600 do 6.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena tega
zakona;
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1. izvede testiranje v nasprotju s pogoji iz 22. člena
tega zakona;
2. opravi prevoz in konzerviranje organov v nasprotju s
prvim in drugim odstavkom 23. člena tega zakona;
3. ne uniči odvzetih organov, ki niso bili presajeni, na
način, določen v 25. členu tega zakona;
4. ne zagotavlja sledljivosti v skladu s prvim odstavkom
26. člena tega zakona;
5. takoj ne sporoči Slovenija-transplant vsakega hudega
neželenega dogodka ali hude neželene reakcije v skladu s
prvim odstavkom 27. člena tega zakona;
6. ne izvaja postopkov preskrbe z organi v skladu s
tretjim odstavkom 28. člena tega zakona;
7. posreduje podatke o darovalcih in prejemnikih v nasprotju s tretjim odstavkom 29. člena tega zakona;
8. pri izmenjavi organov ne izvede postopka v skladu s
1., 2. in 3. točko 35. člena tega zakona;
9. opravlja dejavnost pridobivanja in presaditev organov v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 37. člena tega
zakona;
10. vseh podatkov o darovalcih in prejemnikih ter o odvzetih ali uničenih organih ne sporoča Slovenija-transplant v
skladu s prvim odstavkom 43. člena tega zakona.
(2) Z globo od 200 do 2.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.
(3) Z globo od 200 do 2.000 eurov se za prekršek iz
1. točke prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
(1) Minister izda podzakonske predpise po tem zakonu
v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Do uveljavitve podzakonskih predpisov iz prejšnjega
odstavka se, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, uporabljajo naslednji podzakonski predpisi:
1. Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku
ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti (Uradni list RS, št. 70/01),
2. Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki
pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi
presaditve (Uradni list RS, št. 85/01),
3. Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih
za delovanje Etične komisije za presaditve (Uradni list RS,
št. 30/02),
4. Pravilnik o načinu vodenja čakalnih seznamov ter
imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega
reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa (Uradni list
RS, št. 70/03 in 121/04),
5. Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa (Uradni list
RS, št. 70/03),
6. Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in
mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega
telesa z drugimi državami (Uradni list RS, št. 70/03),
7. Pravilnik o načinu delovanja in pogojih za razvoj
nacionalnega programa zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic in načinu delovanja registra nesorodnih
dajalcev krvotvornih matičnih celic (Uradni list RS, št. 75/03),
8. Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev
in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
(Uradni list RS, št. 75/03),
9. Pravilnik o postopkih zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih matičnih celic (Uradni list RS, št. 104/03),
10. Pravilnik o načinu shranjevanja in prevoza delov
človeškega telesa, namenjenih za presaditev (Uradni list
RS, št. 70/03),
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11. Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju
pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve (Uradni list RS, št. 131/03).
48. člen
(spremembe Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv
in celic, namenjenih za zdravljenje)
(1) V Zakonu o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07) se v
četrtem odstavku 2. člena točka c) spremeni tako, da se glasi:
»c) organe ali dele organov, če se uporabljajo za isti
namen kot cel organ v človeškem telesu, kar ureja zakon,
ki ureja pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja«.
(2) V prvem odstavku 3. člena se kratici »ZOPDCT«
in »ZOPCDT« nadomestita z besedilom »zakon, ki ureja
pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja« v ustreznem sklonu.
(3) V 19. točki 4. člena, prvem odstavku 12. člena, drugem odstavku 14. člena, tretjem odstavku 15. člena in v sedmi alineji prvega odstavka 39. člena se kratica »ZOPDCT«
nadomesti z besedilom »zakon, ki ureja pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja« v ustreznem sklonu.
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
Pravilnik o natančnejših pogojih za izvajanje odvzema in
presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni
list SRS, št. 21/86 in 28/86 − popr.).

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-19
Ljubljana, dne 23. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP-G)
1. člen
V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) se
v drugem odstavku 1. člena na koncu sedme alineje beseda
»ter« nadomesti z vejico.
Na koncu osme alineje se črta pika, doda beseda »ter« in
doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– Direktiva 2012/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (UL L št. 299 z dne 27. 10. 2012, str. 5).«.
2. člen
V 32.a členu se besedilo »ali da se delo pošlje posamezniku na podlagi ponudbe, ki je namenjena javnosti« črta.

50. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti)
(1) Šteje se, da donorski centri in transplantacijski centri, ki že do sedaj izvajajo dejavnost pridobivanja in presadit
ve organov, opravljajo to dejavnost po tem zakonu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek donorski centri in
transplantacijski centri uskladijo dejavnost pridobivanja in
presaditve organov z določbami tega zakona v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
51. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tretji odstavek 29. člena
in 8. točka prvega odstavka 46. člena tega zakona pa se
začneta uporabljati šest mesecev od dneva uveljavitve tega
zakona.
Št. 501-08/15-1/16
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EPA 434-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2358.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

3. člen
47.a člen se črta.
4. člen
V prvem odstavku 48. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Za namen obveščanja javnosti je prosto:«.
5. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»Invalidne osebe
48.a člen
V korist invalidnih oseb je prosto reproduciranje in distribuiranje dela ter javno recitiranje, če to delo ni na voljo v zahtevani obliki in je uporaba neposredno povezana z invalidnostjo
teh oseb, omejena na njen obseg ter ni namenjena doseganju
neposredne ali posredne gospodarske koristi.«.
6. člen
V prvem odstavku 49. člena se v 1. točki za besedo »izvajanje« doda besedilo »in priobčitev javnosti«.
7. člen
Za 49.a členom se doda nov 49.b člen, ki se glasi:
»Priobčitev javnosti na zaslonih
49.b člen
Za namene raziskave ali individualnega pridobivanja znanja lahko javno dostopni arhivi, knjižnice, muzeji ter izobraževalne ustanove prosto priobčijo javnosti dela iz svojih zbirk po
temu namenjenih zaslonih, ki se nahajajo v njihovih prostorih,
če s pogodbo o prenosu materialnih avtorskih pravic ni drugače
določeno.«.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Za 50. členom se dodajo novi 50.a, 50.b, 50.c, 50.č in
50.d člen, ki se glasijo:
»Prosto reproduciranje in dajanje na voljo javnosti
osirotelega dela
50.a člen
(1) Javno dostopni arhivi, knjižnice, muzeji, izobraževalne ustanove, ustanove filmske ali avdio dediščine ter javne
RTV-organizacije lahko za izvajanje nalog v javnem interesu, zlasti ohranjanje in obnovo njihovih zbirk ter zagotovitev
kulturnega in izobraževalnega dostopa do njih, vključno z
digitalnimi zbirkami, osirotelo delo iz svojih zbirk prosto dajo
na voljo javnosti in ga za njegovo digitalizacijo, razpolaganje,
označevanje, katalogiziranje, ohranjanje ali obnavljanje prosto reproducirajo.
(2) Pravne osebe iz prejšnjega odstavka lahko z uporabo
osirotelih del ustvarijo prihodke izključno za kritje stroškov
reproduciranja in dajanja na voljo javnosti osirotelega dela.
(3) Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena lahko
izvedbo reproduciranja ali dajanja na voljo javnosti s pogodbo
prenesejo na drugo osebo.
(4) Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena pri uporabi osirotelega dela navedejo avtorja dela in njegovega pravnega naslednika, če sta znana.
Osirotela dela
50.b člen
(1) Za osirotelo delo iz prvega odstavka prejšnjega člena
se šteje delo, katerega avtorjev tudi po skrbnem iskanju ni bilo
mogoče najti ali opredeliti in ki je varovano s tem zakonom ter
je bilo v državi članici Evropske unije prvič izdano, oziroma če ni
bilo izdano, prvič priobčeno javnosti, ali delo, ki v državi članici
Evropske unije ni bilo nikoli izdano ali priobčeno javnosti, če ga je
pravna oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena s soglasjem
avtorja objavila in je mogoče upravičeno domnevati, da avtor ne
nasprotuje njegovi uporabi po prvem odstavku prejšnjega člena.
(2) Za osirotelo delo po prejšnjem odstavku je mogoče
šteti le:
– knjigo, revijo, časopis ali drugo besedilo, avdiovizualno
delo in fonogram ter drugo avtorsko delo, ki je njihov sestavni
del ali je vanje vključeno, iz zbirk javno dostopnih arhivov,
knjižnic, muzejev, izobraževalnih ustanov ali ustanov filmske
ali avdio dediščine in
– avdiovizualno delo in fonogram ter drugo avtorsko delo,
ki je njihov sestavni del ali je vanje vključeno, ki ga je ustvarila
javna RTV-organizacija do vključno 31. decembra 2002 ali je
bilo do tega datuma ustvarjeno po njenem naročilu za izključno
uporabo te ali druge javne RTV-organizacije v koprodukciji in
se nahaja v njenih arhivih.
(3) Če ima delo iz prejšnjega odstavka več kot enega avtorja, je njegova uporaba v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena mogoča tudi takrat, ko niti po skrbnem iskanju ni bilo
mogoče opredeliti ali najti vseh avtorjev, vendar so opredeljeni
in najdeni avtorji uporabo dovolili.
Skrbno iskanje
50.c člen
(1) Skrbno iskanje se izvede za vsako delo iz prejšnjega
člena pred njegovo uporabo v dobri veri in s pregledom vsaj tistih virov, ki so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega zakona.
Če obstajajo dokazi, iz katerih se sklepa, da bi lahko pomembne informacije o avtorju našli v drugih državah, se opravi tudi
pregled virov informacij v teh drugih državah.
(2) Skrbno iskanje se izvede v državi članici Evropske unije, v kateri je bilo delo prvič izdano, oziroma če ni bilo izdano,
prvič priobčeno javnosti.
(3) V primeru avdiovizualnega dela se skrbno iskanje
izvede v državi članici Evropske unije, v kateri ima producent
svoj sedež ali stalno prebivališče.
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(4) V primeru dela, ki v državi članici Evropske unije ni bilo
izdano ali priobčeno javnosti, a ga je pravna oseba iz prvega
odstavka 50.a člena tega zakona s soglasjem avtorja objavila,
se skrbno iskanje izvede v državi članici Evropske unije, v
kateri ima ta pravna oseba sedež.
(5) Pravne osebe iz prvega odstavka 50.a člena tega
zakona lahko izvedbo skrbnega iskanja prenesejo na drugo
osebo.
Evidenca skrbnega iskanja
50.č člen
(1) Pravne osebe iz prvega odstavka 50.a člena tega
zakona vodijo evidenco svojih skrbnih iskanj, v kateri hranijo:
– natančno oznako avtorskega dela, ki se po rezultatih
skrbnega iskanja šteje za osirotelo delo,
– podatke o načinu uporabe osirotelega dela,
– vsako spremembo statusa osirotelega dela po 50.d
členu tega zakona in
– dokumente, iz katerih je razvidno, da je bilo skrbno
iskanje izvedeno v skladu s prejšnjim členom.
(2) Pravne osebe iz prvega odstavka 50.a člena tega zakona ministrstvu, pristojnem za kulturo, po namenski aplikaciji
brez odlašanja pošljejo podatke iz prve, druge in tretje alineje
prejšnjega odstavka in svoje kontaktne podatke. Ministrstvo,
pristojno za kulturo, takoj po prejemu teh podatkov le-te po namenski aplikaciji posreduje v spletno podatkovno bazo urada,
pristojnega za usklajevanje na notranjem trgu Evropske unije.
(3) Skrbnega iskanja ni treba izvesti za avtorsko delo, ki
je v javno dostopni spletni podatkovni zbirki urada, pristojnega
za usklajevanje na notranjem trgu Evropske unije že vpisano
kot osirotelo delo.
Konec statusa osirotelega dela in pravično nadomestilo
50.d člen
(1) Če je avtor dela, ki se po tem zakonu šteje za osirotelo
delo, najden ali opredeljen, pravne osebe iz prvega odstavka
50.a člena tega zakona takoj, ko za to izvejo, to delo prenehajo
uporabljati.
(2) Avtor osirotelega dela ima pravico do pravičnega nadomestila za dotedanjo uporabo svojega dela, ki ga lahko
zahteva od pravne osebe iz prvega odstavka 50.a člena tega
zakona, ki je njegovo delo uporabljala.
(3) Pri določitvi višine pravičnega nadomestila se upoštevajo stroški izvedbe skrbnega iskanja, stroški in prihodki,
povezani z dajanjem osirotelega dela na voljo javnosti, stroški
reproduciranja in stroški morebitnega oškodovanja imetnikov
pravic. Upošteva se tudi javni interes na področju kulture, kot
ga določa zakon, ki ureja uresničevanje javnega interesa za
kulturo ter poslanstvo posameznega javnega zavoda oziroma
javne agencije, kot je določeno v njihovem ustanovitvenem aktu.
(4) Način izračuna višine pravičnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena in način njegovega plačila določi
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za
kulturo.«
9. člen
V 123. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar je izvajalec na proizvajalca fonogramov prenesel pravico dajanja v najem fonogramov s svojo izvedbo,
mu mora proizvajalec fonogramov plačati pravično nadomestilo. Izvajalec se pravici do pravičnega nadomestila ne more
odpovedati.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Akt iz četrtega odstavka 50.d člena zakona sprejme vlada
v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
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11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 120-01/15-2/19
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EPA 551-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
5. za neizdana dela (ustrezna zbirka podatkov glede
na gradivo):
a) dejanski in prvotni lastniki dela;
b) nacionalni registri zapuščine;
c) iskalna knjiga državnih arhivov;
č) podatkovne zbirke muzejskih fondov;
d) datoteke z informacijami in telefonski imeniki;
e) katalogi in drugi podatki v Narodni in univerzitetni
knjižnici o pridobitvi literarnih in skladateljskih zapuščin.«

2359.

»Priloga
Viri skrbnega iskanja
Viri skrbnega iskanja iz prvega odstavka 50.c člena
tega zakona so:
1. za izdane knjige:
a) obvezni izvod;
b) katalog Narodne in univerzitetne knjižnice, normativne datoteke ter drugi knjižnični katalogi, ki jih vodijo knjižnice
in druge ustanove;
c) informacije združenj založnikov in avtorjev;
č) obstoječe podatkovne zbirke in registri, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), ISBN (International
Standard Book Number), register knjig v tisku in register
knjig na trgu;
d) podatkovne zbirke ustreznih kolektivnih organizacij;
e) viri, ki povezujejo več podatkovnih zbirk in registrov, vključno z VIAF (Virtual International Authority Files)
in ARROW (Accessible Registries of Rights Information and
Orphan Works);
2. za časnike, revije, časopise in drugo periodiko:
a) ISSN (International Standard Serial Number);
b) kazala in katalogi knjižničnih fondov in zbirk, zlasti
katalog Narodne in univerzitetne knjižnice in druge podatkovne zbirke revij (npr. CORES);
c) obvezni izvod;
č) podatkovne zbirke ustreznih kolektivnih organizacij;
3. za vizualna dela, vključno z likovnim delom, fotografijo, ilustracijo, oblikovanjem, arhitekturo (tudi skicami) in
druga podobna dela, vsebovana v knjigah, revijah, časopisih
ali drugih delih:
a) viri, navedeni v 1. in 2. točki te priloge;
b) podatkovne zbirke ustreznih agencij, kjer je to primerno;
4. za avdiovizualna dela in fonograme:
a) obvezni izvod, zbirke Slovenskega filmskega arhiva
pri Arhivu Republike Slovenije in akcesijska knjiga;
b) informacije strokovnih združenj s področja avdiovizualnih dejavnosti;
c) podatkovne zbirke in katalogi ustanov, ki so dejavne
na področju avdiovizualne dediščine,
č) podatkovne zbirke z ustreznimi standardi in identifikatorji, kot so ISAN (International Standard Audiovisual Number) za avdiovizualno gradivo, ISWC (International
Standard Music Work Code) za glasbena dela in ISRC (International Standard Recording Code) za fonograme;
d) podatkovne zbirke ustreznih kolektivnih organizacij;
e) navedba sodelujočih in druge informacije, ki se pojavijo na ovitku dela ali v njegovi uvodni in odjavni špici;
f) podatkovne zbirke drugih ustreznih združenj, ki zastopajo določeno kategorijo imetnikov pravic, kot so združenja režiserjev, avtorjev scenarijev, skladateljev filmske
glasbe, skladateljev, gledaliških založb, gledaliških in opernih združenj;
g) filmska enciklopedija in leksikon;
h) podatkovne zbirke na medmrežju (IMDb, Wikipedia);

Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1G)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 15. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-17
Ljubljana, dne 23. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
(ZVO-1G)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12 in 92/13) se v 172. členu črtata tretji in četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13) se v drugem odstavku
84. člena besedilo »spremenjenega 77. ali spremenjenega
78. člena« nadomesti z besedilom »1. ali 2. točke tretjega
odstavka spremenjenega 77. člena ali iz 2. do 6. točke prvega
odstavka spremenjenega 78. člena«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/15-11/13
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EPA 612-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2360.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-18
Ljubljana, dne 23. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VODAH (ZV-1E)
1. člen
V Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13
in 40/14) se v 4. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Opravljanje posameznih upravnih nalog varstva
voda, urejanja voda in odločanja o rabi voda ter upravljanja
vodnih in priobalnih zemljišč v pristojnosti države se organizira
v izpostavah organa v sestavi ministrstva, pristojnega za opravljanje posameznih nalog upravljanja voda.«.
2. člen
Deveti odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za razpolaganje z vodnimi in priobalnimi zemljišči,
ki jim je prenehal status naravnega vodnega javnega dobra,
pridobivanje vodnih in priobalnih zemljišč ter obremenjevanje
vodnih in priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva s stvarnimi pravicami se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo stvarno
premoženje države.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki
se glasi:
»(10) Minister predpiše metodologijo za določanje vrednosti zemljišč in višine nadomestil v postopkih pridobivanja,
razpolaganja in obremenjevanja s stvarnimi pravicami iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen
Za 96. členom se doda nov 96.a člen, ki se glasi:
»96.a člen
(naloge države v zvezi z izrednimi ukrepi po naravni nesreči
zaradi škodljivega delovanja voda)
(1) Če po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja
voda še obstaja povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, država zagotovi izvedbo izrednih ukrepov
kot obvezno gospodarsko javno službo urejanja voda.
(2) Izredni ukrepi iz prejšnjega odstavka so ukrepi za
odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi
ali premoženja in so zlasti:
1. dokončanje interventnih ukrepov iz prvega odstavka
prejšnjega člena,
2. ukrepi na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter
vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic
škodljivega delovanja voda,
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3. celodnevna dežurna služba pri izvajalcu javne službe
iz 93. člena tega zakona,
4. povečan nadzor nad vodno infrastrukturo na vodovarstvenih in ogroženih območjih,
5. odstranjevanje plavja in omogočanje pretočnosti
struge tekočih voda,
6. izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrambnih
nasipov, nasutij, prebojev).
(3) Pri izvedbi izrednih ukrepov iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati največjo mogočo mero zavarovanja
vodnih in priobalnih zemljišč ter vodne infrastrukture in v
največji mogoči meri ohraniti značilnosti vodnih in obvodnih
ekosistemov ter naravnih vrednot. Izredni ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo le za čas obstoja povečane
stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.
(4) Minister predpiše pogoje za nastanek in prenehanje
obstoja povečane stopnje ogroženosti po naravni nesreči
zaradi škodljivega delovanja voda, podrobnejše ukrepe iz
drugega odstavka tega člena, način in obdobje njihovega
izvajanja ter delovanja javne službe.«.
4. člen
Prvi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vodna pravica se lahko v celoti ali deloma prenese
na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje in
merila, predpisana za njeno pridobitev. V primeru koncesije
se vodna pravica prenese z izdajo nove odločbe. V primeru
vodnega dovoljenja pa se vodna pravica prenese z izdajo
odločbe, s katero se vodno dovoljenje razveljavi in nadomesti v delu, v katerem je določen imetnik vodne pravice.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dosedanji imetnik vodne pravice izvaja vodno
pravico do dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega
člena.«.
5. člen
Za petim odstavkom 125. člena se dodata nova šesti in
sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja
kot gospodarska javna služba, vodno dovoljenje pridobita
občina ali država.
(7) Vodno dovoljenje za rabo vode iz 1. točke prvega
odstavka tega člena lahko vključuje tudi pripravo pitne vode
s postopkom razsoljevanja, vodno dovoljenje za rabo vode
iz 2. točke prvega odstavka tega člena pa lahko vključuje
tudi pripravo tehnološke vode s postopkom razsoljevanja.«.
6. člen
V 135. členu se naslov člena spremeni tako, da se
glasi: »(prenehanje vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem)«.
V prvem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »Vodna pravica, podeljena z vodnim dovoljenjem, preneha:«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. v primeru lastne oskrbe s pitno vodo z nastankom
obveznosti priključitve na javni vodovod po predpisih, ki
urejajo oskrbo s pitno vodo, razen v primerih lastne oskrbe
s pitno vodo, ki se jo pridobiva po postopku priprave pitne
vode z razsoljevanjem na območjih, kjer prihaja do motenj
oskrbe s pitno vodo,«.
V 6. točki se za besedilom »kmetijskih zemljišč,« doda
beseda »ali«.
Na koncu 7. točke se beseda »ali« nadomesti s piko.
8. točka se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primerih iz 1., 3., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka izda ministrstvo odločbo o prenehanju vodne pravice.
V primerih iz 4. točke prejšnjega odstavka se o prenehanju
vodne pravice odloči z odločbo iz 132. člena tega zakona.«.
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7. člen
V drugem odstavku 142. člena se v 1. točki za besedo
»naplavin« doda besedilo »ali v primerih prilagoditev izvajanja
posebne rabe vode iz 112. člena tega zakona.
V 4. točki se za besedo »urejajo« doda besedilo »ekonomsko vrednotenje varstva in urejanja voda ter rabe vodnega ali
morskega dobra in načrte upravljanja voda,«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
8. člen
V drugem odstavku 154. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. firmo, sedež in davčno številko ali osebno ime, naslov
in davčno ter matično številko imetnika vodne pravice ali firmo in
sedež ali osebno ime ter naslov pridobitelja vodnega soglasja,«.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Podatki o matični številki fizične osebe se
lahko vodijo in hranijo v vodni knjigi, če sta vodna pravica oziroma vodno soglasje pridobljena v okviru opravljanja registrirane
dejavnosti.«.
9. člen
V prvem odstavku 157.a člena se za besedilom »matično
številko« doda beseda »fizične osebe v zvezi z opravljanjem
njene registrirane dejavnosti in matično številko«.
10. člen
Prvi odstavek 160. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Inštitut za vode opravlja naslednje naloge:
1. sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z izdelavo načrtov upravljanja voda,
2. sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z določanjem ekološko sprejemljivega pretoka,
3. v skladu z ustanovitvenim aktom lahko opravlja dejavnosti za druge naročnike v obsegu, ki ne ovira izvajanja nalog
Inštituta za vode, če so te dejavnosti skladne z nameni, zaradi
katerih je ustanovljen, ter če omogočajo smotrnejšo in gospodarnejšo izrabo delovnih sredstev.«.
11. člen
V drugem odstavku 161. člena se za 3. točko doda nova
4. točka, ki se glasi:
»4. izvedba izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi
škodljivega delovanja voda (prvi odstavek 96.a člena).«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
12. člen
Drugi odstavek 162. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Viri sklada so namenski prejemki proračuna in so:
– sredstva od prodaje vodnih in priobalnih zemljišč, ki jim je
prenehal status naravnega vodnega javnega dobra,
– nadomestila za ustanovljene stvarne služnosti ali stavbne
pravice v skladu s tem zakonom in
– plačila za vodne pravice v delu, ki pripada državi, in
vodna povračila.«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. izvajanja posamičnih strokovnih nalog ministrstva, povezanih z izdelavo načrtov upravljanja voda, strokovnih nalog v
zvezi s podeljevanjem vodnih pravic in izdajanjem vodnih soglasij, določanjem meje vodnih in priobalnih zemljišč ter strokovnih
nalog, povezanih z določitvijo parcele vodnega zemljišča,«.
13. člen
V prvem odstavku 181. člena se na koncu 33. točke pika
nadomesti s podpičjem in doda nova 34. točka, ki se glasi:
»34. v roku iz tretjega odstavka 199.r člena tega zakona ne
posreduje ali posreduje napačne podatke iz prvega in drugega
odstavka 199.r člena (199.r člen).«.
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14. člen
Za 199.j členom se dodajo novi 199.k do 199.š člen, ki se
glasijo:
»199.k člen
(nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015)
(1) Pravna ali fizična oseba iz prvega in četrtega odstavka
199.b člena tega zakona, ki v letu 2014 in 2015 rabi vodo in ji ni
podeljena vodna pravica, mora plačati nadomestilo za rabo vode
za leti 2014 in 2015.
(2) Nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015 mora
plačati tudi pravna ali fizična oseba iz prvega in četrtega odstavka 199.b člena tega zakona, ki v letu 2014 in 2015 rabi vodo in ji
je vodna pravica podeljena v obdobju med 22. decembrom 2013
in 31. decembrom 2015.
(3) Nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015 se plača:
– v primeru iz prvega odstavka tega člena za obdobje od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2015 oziroma do prenehanja
dejanske rabe vode, če to nastopi pred 31. decembrom 2015,
– v primeru iz prejšnjega odstavka za obdobje od 1. januarja 2014 do podelitve koncesije oziroma do dokončnosti vodnega
dovoljenja.
199.l člen
(način plačila nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015)
(1) O plačilu nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015
v primeru vodnega dovoljenja odloči ministrstvo z odločbo, v
primeru koncesije pa se plačilo nadomestila za rabo vode za leti
2014 in 2015 uredi s koncesijsko pogodbo. Če je bila za rabo
vode, za katero se plača nadomestilo za rabo vode za leti 2014
in 2015, pobuda oziroma vloga za izdajo koncesijskega akta
ali vodnega dovoljenja umaknjena ali ni bila vložena, o plačilu
nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 odloči po uradni
dolžnosti ministrstvo z odločbo.
(2) Obveznost plačila nadomestila za rabo vode za leti
2014 in 2015 se plača v enkratnem znesku za vsako posamezno leto posebej in nastopi v 60 dneh od dokončnosti odločbe
iz prejšnjega odstavka oziroma v 60 dneh od izdaje računa na
podlagi sklenjene koncesijske pogodbe.
(3) Prihodki od plačila nadomestila za rabo vode so prihodek Sklada za vode iz 162. člena tega zakona.
(4) Nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015 se plačuje na podračune, določene s predpisom, ki ureja podračune
ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinačnih
prihodkov.
(5) Za nepravočasno plačano nadomestilo za rabo vode za
leti 2014 in 2015 je treba plačati zamudne obresti.
(6) Odločbo o plačilu nadomestila za rabo vode za leto
2014 je treba izdati najpozneje do 31. decembra 2015, za leto
2015 pa do 15. marca 2016.
199.m člen
(izračun višine nadomestila za leti 2014 in 2015 za rabo vode
za proizvodnjo pijač)
Višina nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 za
proizvodnjo pijač se za posamezno leto izračuna za pivo kot
zmnožek 6 eurov na m³ prodanega piva in skupne količine
prodanega piva v posameznem letu, izražene v m³, oziroma
za vode in brezalkoholne pijače kot zmnožek 2 eurov na m³
prodane mineralne, izvirske, namizne vode ali brezalkoholne
pijače ter skupne količine prodane mineralne, izvirske, namizne
vode in brezalkoholne pijače v posameznem letu, izražene v m³.
199.n člen
(izračun višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in
2015 za potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi
ineralna, termalna ali termomineralna voda)
Višina nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 za
potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna,
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termalna ali termomineralna voda, se za posamezno leto
izračuna po naslednji enačbi:
P2014, 2015 = 0,005×Pčisti-prihodek + 0,03 × C × Q × ∆T × 4,2
pri čemer so:
– P2014, 2015: višina nadomestila za posamezno leto v
obdobju 2014 in 2015, izražena v eurih;
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi
iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz spodnje kurilne
vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in
cene ekstra lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, za leti
2014 in 2015; povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža
v eurih na 1 MJ toplote in znaša 0,02685;
– Q: letna količina izčrpane podzemne vode, izražena
v 1.000 litrih, oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode;
– Pčisti-prihodek: čisti letni prihodek od izvajanja kopališke
dejavnosti in dejavnosti naravnega zdravilišča, ki je izkazan v
izkazu poslovnega izida upravljavca kopališča in naravnega
zdravilišča za leto, za katero se določa plačilo za koncesijo;
– ∆T: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na ustju vrtine iz vrtine in 12 °C.
199.o člen
(plačilo za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj
za leti 2014 in 2015)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bilo že izdano vodno
dovoljenje za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki se odvzema
iz objektov in naprav, namenjenih za oskrbo s pitno vodo, ali
ji je bilo izdano vodno dovoljenje za rabo mineralne, termalne
ali termomineralne vode za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč po predpisih o zdravstveni dejavnosti, pa ji ni bilo
odmerjeno plačilo za vodno pravico, mora poravnati plačilo
za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti
2014 in 2015.
(2) Plačilo za vodno pravico v primeru izdanih vodnih
dovoljenj za leti 2014 in 2015 za rabo vode za proizvodnjo
pijač, ki se odvzema iz objektov in naprav, namenjenih za
oskrbo s pitno vodo, se plača za leti 2014 in 2015 oziroma do
prenehanja dejanske rabe vode, če to nastopi pred 31. decembrom 2015.
(3) O plačilu za vodno pravico v primeru izdanih vodnih
dovoljenj za leti 2014 in 2015 odloči ministrstvo z odločbo.
(4) Za določitev načina plačila za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 se smiselno
uporabljajo določbe 199.l člena tega zakona.
(5) Za določitev višine plačila za vodno pravico v primeru
izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 se smiselno uporabljajo določbe 199.m in 199.n člena tega zakona.
(6) V primeru iz drugega stavka drugega odstavka 199.e
člena tega zakona se ne glede na peti odstavek 199.e člena
tega zakona za določitev višine plačila za vodno pravico v
primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 smiselno
uporabljajo določbe 199.n člena tega zakona.
(7) Za nepravočasno plačano plačilo za vodno pravico v
primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 je treba
plačati zamudne obresti.
199.p člen
(postopek obračuna razlike plačil za leti 2014 in 2015
oziroma skupne razlike plačil)
(1) Pravne ali fizične osebe iz drugega in tretjega odstavka 199.b člena tega zakona, ki so pridobile koncesijo na
podlagi 199. člena tega zakona ali 140. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in
41/04 – ZVO-1), lahko zahtevajo vračilo razlike plačil za leti
2014 in 2015 med že plačanim zneskom plačila za koncesijo
za leti 2014 in 2015 in zneskom nadomestila za rabo vode za
leti 2014 in 2015, izračunanim v skladu s 199.m ali 199.n čle-
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nom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: razlika plačil za leti
2014 in 2015).
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
podatke iz četrte alinee drugega odstavka 199.r člena tega
zakona in se ga pošlje ministrstvu.
(3) Če ministrstvo na podlagi podatkov iz drugega odstavka 199.r člena tega zakona ugotovi, da je že plačani znesek plačila za koncesijo za leti 2014 in 2015 višji od zneska
nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015, izračunanega
v skladu s 199.m ali 199.n členom tega zakona, se razlika
vrne na podlagi sklenjenega aneksa h koncesijski pogodbi.
(4) Razlika plačil za leti 2014 in 2015 se vrne osebam
iz prvega odstavka tega člena s podračuna državnega proračuna »Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno
pravico, ki pripadajo državi«. Vračilo razlike plačil za leti 2014
in 2015 se vrne v enkratnem znesku za vsako posamezno leto
posebej, in sicer v 60 dneh po izdanem dobropisu na podlagi
sklenjenega aneksa iz prejšnjega odstavka.
199.r člen
(podatki za izračun višine nadomestila za rabo vode za leti
2014 in 2015, plačila za vodno pravico v primeru izdanih
vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 in za obračun razlike
plačil za leti 2014 in 2015)
(1) Pravna ali fizična oseba iz 199.k člena tega zakona
in prvega odstavka 199.o člena tega zakona mora poslati
ministrstvu podatke, potrebne za izračun nadomestila za rabo
vode za leti 2014 in 2015 in plačila za vodno pravico za leti
2014 in 2015 v primeru izdanih vodnih dovoljenj, oziroma
lahko pošlje zahtevek za obračun razlike plačil v skladu s
prejšnjim členom.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so za izračun:
– višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015
za proizvodnjo pijač: količina prodanega piva v posameznem letu, izražena v m³, oziroma skupna količina prodane
mineralne, izvirske, namizne vode in brezalkoholne pijače v
posameznem letu, izražena v m³, količina načrpane vode v m³
po posameznih vrtinah ter podatek o začetku in morebitnem
prenehanju izvajanja dejanske rabe vode;
– višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015
za potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda ali za rabo termalne
vode za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč po predpisih o zdravstveni dejavnosti: povprečna letna temperatura
podzemne vode na ustju vrtine (T) in letna količina izčrpane
podzemne vode iz posamezne vrtine, izražena v 1000 litrih,
oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni na
razpolago meritev načrpane podzemne vode, čisti letni prihodek od izvajanja kopališke dejavnosti in dejavnosti naravnega
zdravilišča, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida upravljavca kopališča in naravnega zdravilišča za leti 2014 in 2015
ter podatek o začetku in morebitnem prenehanju izvajanja
dejanske rabe vode;
– višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015
in izračun višine plačila za vodno pravico v primeru izdanih
vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki se odvzema iz objektov in naprav, namenjenih
za oskrbo s pitno vodo: količina prodanega piva v posameznem letu, izražena v m³, oziroma skupna količina prodane
mineralne, izvirske, namizne vode in brezalkoholne pijače v
posameznem letu, izražena v m³, ter podatek o začetku in
morebitnem prenehanju izvajanja dejanske rabe vode;
– razlike plačil za leti 2014 in 2015 v primeru izdane koncesije: podatki o dejanski rabi vode pred podelitvijo koncesije
za leti 2014 in 2015 in podatki o številki koncesijske pogodbe
ter podatki iz prve in druge alinee tega odstavka.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba predložiti za
leto 2014 najpozneje do 15. oktobra 2015, za leto 2015 pa do
31. januarja 2016 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani
ministrstva.
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(postopek ugotavljanja pravilnosti podatkov)
Postopek ugotavljanja pravilnosti predloženih podatkov iz
prejšnjega člena se izvede ob smiselni uporabi določb 199.h
člena tega zakona. Za preveritev resničnosti podatkov se uporabijo tudi podatki, ki so jih pravne ali fizične osebe poslale na
podlagi tretjega odstavka 199.g člena tega zakona.
199.š člen
(odvzem vodne pravice)
(1) Če pravna ali fizična oseba iz prvega in drugega odstavka 199.k člena tega zakona ne plača nadomestila za rabo
vode za leti 2014 in 2015, se koncesija odvzame v skladu s
147. členom tega zakona oziroma se po uradni dolžnosti odvzame vodno dovoljenje v skladu s 133. členom tega zakona.
(2) Če pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka
199.o člena tega zakona ne poravna plačila za vodno pravico v
primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015, se vodno
dovoljenje odvzame po uradni dolžnosti v skladu s 133. členom
tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(prevzem uslužbencev, nalog, opreme in dokumentacije)
(1) Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest ter Odlok o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta,
družbe za gospodarjenje z vodami, d.o.o., v javni zavod "Inštitut
za vode Republike Slovenije" (Uradni list RS, št. 26/03 in 6/12)
se morajo uskladiti z določbami spremenjenega 160. člena
zakona najpozneje do 1. januarja 2016.
(2) Ministrstvo najpozneje do 1. januarja 2016 od Inštituta
za vode prevzame:
– naloge, povezane z izdelavo načrtov upravljanja voda,
naloge v zvezi s podeljevanjem vodnih pravic in izdajanjem
vodnih soglasij, določanjem meje vodnih in priobalnih zemljišč
ter naloge, povezane z določitvijo parcele vodnega zemljišča;
– javne uslužbence, ki v Inštitutu za vode do prevzema na
ministrstvo opravljajo naloge iz prejšnje alinee;
– vse nepremičnine, s katerimi upravlja;
– opremo, dokumentacijo (študije, strokovne podlage,
arhiv), zbirke podatkov in evidence, ki so se financirali iz Sklada
in proračuna Republike Slovenije.
(3) Javnim uslužbencem iz druge alinee prejšnjega odstavka z dnem prevzema preneha delovno razmerje v Inštitutu
za vode. Naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja v Inštitutu za vode prevzeti javni uslužbenci brez objave ali javnega
natečaja sklenejo delovno razmerje na ministrstvu za delovna
mesta, ki so določena v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji, za katera izpolnjujejo pogoje. Prevzeti javni uslužbenci,
ki sklenejo delovno razmerje na uradniških delovnih mestih, se
ob prevzemu imenujejo v uradniški naziv.
16. člen
(poraba sredstev Sklada)
Določba tretjega odstavka 162. člena zakona se začne
uporabljati 1. januarja 2016. Do takrat se uporablja določba
tretjega odstavka 162. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13 in 40/14).
17. člen
(predpisa ministra)
(1) Minister izda predpis iz desetega odstavka 21. člena
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se
uporablja Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za
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služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11, 18/13 in 59/14).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 802-01/15-9/31
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EPA 554-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2361.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega
blaga (ZPNB-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-22
Ljubljana, dne 23. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ZPNB-D)
1. člen
V Zakonu o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 97/10) se prvi
odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Embalažo za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi
odobri organ, pristojen za jedrsko varnost, ali organizacija, ki
jo določi ta organ.«.
V šestem odstavku se besedilo »Minister, pristojen za
okolje« nadomesti z besedilom »Organ, pristojen za jedrsko
varnost«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Minister, pristojen
za okolje« nadomesti z besedilom »Organ, pristojen za jedrsko
varnost«.
3. člen
V 9. členu se besedilo »obvestiti ministra, pristojnega za
okolje« nadomesti z besedilom »obvesti organ, pristojen za
jedrsko varnost«.
4. člen
Osma alineja 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– so tovorki ustrezno zavarovani proti premikanju,«.
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5. člen
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »natovarjanje ali
raztovarjanje« nadomesti z besedilom »pakiranje, nakladanje,
polnjenje ali razkladanje«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, katerih dejavnost obsega prevoz manjših količin nevarnega blaga in nevarnega blaga v omejenih ali izvzetih količinah v skladu s predpisi
iz 3. člena tega zakona po cesti ali železnici, ali pa s temi
prevozi povezano pakiranje, nakladanje ali razkladanje, ni treba
imenovati svetovalca.«.
6. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister, pristojen za promet, predpiše podrobnejše
naloge svetovalca.«.
7. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(strokovno usposabljanje svetovalcev)
Strokovno usposabljanje svetovalcev se opravlja po programu in zahtevah, ki so določene v predpisih iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega zakona. Preverjanje in potrjevanje
strokovne usposobljenosti svetovalcev potekata po določbah
predpisov, ki urejajo področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
in sicer za nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja varnostnega svetovanja za prevoz nevarnega blaga.«.
8. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Strokovno usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, se opravlja po programu in zahtevah,
ki so določene v predpisih iz prvega in drugega odstavka
3. člena tega zakona. Preverjanje in potrjevanje strokovne
usposobljenosti oseb lahko potekata po določbah predpisov,
ki urejajo področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer za
nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja izvajanja prevoza
nevarnega blaga (operater).«.
9. člen
Peta alineja 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– so tovorki ustrezno zavarovani proti premikanju,«.
10. člen
Za četrtim odstavkom 35. člena se dodajo novi peti do
deveti odstavek, ki se glasijo:
»(5) Pooblaščena organizacija iz prejšnjega odstavka,
ki izvaja redne in vmesne preglede ter preglede za izdajo
certifikata o ustreznosti vozila v skladu s predpisom iz prvega
odstavka 3. člena tega zakona, izkazuje usposobljenost z
veljavno akreditacijo za kontrolo v skladu s standardom SIST
EN ISO/IEC 17020, ki se nanaša na opravljanje navedenih
pregledov.
(6) Ministrstvo, pristojno za promet, vodi evidenco izdanih
potrdil (certifikatov), ki jih izdajo pooblaščene organizacije iz
četrtega odstavka tega člena, v elektronski obliki. Evidenca
vsebuje podatke, ki morajo biti vneseni v potrdilo (certifikat) na
podlagi predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, in
sicer identifikacijske in tehnične podatke o vozilu, vrsti opravljenih pregledov, veljavnosti pregleda ter pooblaščeni organizaciji,
ki je opravila pregled. Podatke v evidenco vpisujejo pooblaščene organizacije iz prejšnjega odstavka, ki postopek pregleda
vozila začnejo z vnosom podatkov o vozilu v evidenco in ga
končajo z izpisom potrdila (certifikata) iz evidence.
(7) Pooblaščena organizacija mora izvajati preglede
ustreznosti vozil v skladu z določbami tega člena in predpisi
iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. Če pooblaščena
organizacija ne izvaja pregledov ustreznosti vozil v skladu z

Št.

56 / 29. 7. 2015 /

Stran

6555

navedenimi določbami, lahko minister, pristojen za promet,
na predlog organa, pristojnega za nadzor, začasno odvzame
pooblastilo za obdobje treh mesecev. Če pooblaščena organizacija v roku enega leta po poteku začasnega odvzema pooblastila ponovno ne izvaja pregledov ustreznosti vozil v skladu
z navedenimi določbami, minister, pristojen za promet, trajno
odvzame pooblastilo.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
minister, pristojen za promet, odvzame pooblastilo, če pooblaščena organizacija ne izpolnjuje več pogojev iz petega
odstavka tega člena. Pooblaščena organizacija mora ministrstvo, pristojno za promet, obveščati o morebitnih spremembah
v obsegu akreditacije najpozneje v 15 dneh po spremembi.
(9) Minister, pristojen za promet, na podlagi javnega razpisa določi pooblaščene organizacije iz četrtega odstavka tega
člena. Pooblastilo izda minister z odločbo v upravnem postopku
na zahtevo stranke organizaciji, ki izpolnjuje pogoje iz tega
člena in predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega zakona.«.
11. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(strokovno usposabljanje voznikov)
(1) Strokovno usposabljanje voznikov se opravlja po
programu in zahtevah, ki so določene v predpisu iz prvega
odstavka 3. člena tega zakona. Strokovnost predavateljev se
dokazuje z izpolnjevanjem pogojev za članstvo v izpitni komisiji za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije s področja
izvajanja prevoza nevarnega blaga (operater).
(2) Strokovno usposabljanje voznikov iz prejšnjega odstavka izvajajo organizacije, ki jih na podlagi javnega razpisa
določi minister, pristojen za promet. Pooblastilo izda minister z
odločbo v upravnem postopku, če organizacija izpolnjuje pogoje, določene v predpisu iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, v odločbi pa določi pogoje, pod katerimi se mora izvajati
strokovno usposabljanje. Pooblaščene organizacije, ki izvajajo
strokovno usposabljanje voznikov, kandidatom, ki izpolnijo vse
predpisane zahteve, izdajo certifikat o usposobljenosti v skladu
s predpisom iz prvega odstavka 3. člena tega zakona.
(3) Pooblaščena organizacija iz prejšnjega odstavka mora
izvajati strokovno usposabljanje v skladu z določbami tega
člena, izdanim pooblastilom in predpisi iz prvega odstavka
3. člena tega zakona.
(4) Minister, pristojen za promet, lahko na podlagi predloga organa, pristojnega za nadzor, začasno odvzame pooblastilo za obdobje treh mesecev, če pooblaščena organizacija
ne izvaja strokovnega usposabljanja v skladu s prejšnjim odstavkom, in sicer:
– če strokovnega usposabljanja ne izvaja po predpisanem
programu ali ga ne izvede v celoti,
– če strokovno usposabljanje izvajajo osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– če strokovno usposabljanje ni izvedeno v skladu z izdanim pooblastilom.
(5) Če pooblaščena organizacija v roku enega leta po
poteku začasnega odvzema pooblastila ponovno ne izvaja
strokovnega usposabljanja v skladu s tretjim odstavkom tega
člena, minister, pristojen za promet, na predlog organa, pristojnega za nadzor, trajno odvzame pooblastilo.
(6) Preizkus znanja voznikov o usposobljenosti v skladu
s predpisi iz prvega odstavka 3. člena tega zakona opravlja
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za promet. Člani komisije morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni za članstvo v
izpitni komisiji, kot so določeni za področje izvajanja prevoza
nevarnega blaga (operater) s predpisi o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah ali imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri pripravi predpisov s področja prevozov nevarnega blaga oziroma
preverjanju pogojev za izdajo pooblastil na podlagi tega zakona. Minister, pristojen za promet, določi stroške dela komisije z
aktom o imenovanju komisije.
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(7) Komisija iz prejšnjega odstavka deluje v skladu s poslovnikom, v katerem določi način dela komisije. Komisija sprejme poslovnik s soglasjem večine članov.«.
12. člen
V tretjem odstavku 38. člena se besedi »notranje zadeve«
nadomestita z besedo »promet«.
13. člen
V 52. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pristojni
organ po predpisih iz 3. člena tega zakona za radioaktivne in jedrske snovi organ, pristojen za jedrsko varnost, če v tem zakonu
ni določeno drugače.
(4) Pristojni organ iz prejšnjega odstavka za radioaktivne
snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, je organ,
pristojen za varstvo pred sevanji.«.
14. člen
Tretji odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri vnosu nevarnega blaga na carinsko območje
Evropske unije ali iznosu z njega, pri postopkih za odobritev
carinsko dovoljene rabe ali uporabe nevarnega blaga ter v okviru
finančnega nadzora na cesti nadzoruje izvajanje tega zakona in
na njegovi podlagi izdane izvršilne predpise organ, pristojen za
carinske zadeve.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga v
cestnem prometu, nadzoruje tudi inšpekcija, pristojna za področje prometa, in sicer nadzoruje izvajanje določb prvega odstavka
3. člena (razen določb, ki se nanašajo na zahteve za izdelavo in
preizkušanje embalaže), 18., 19., 27., 28., 29. in prvega odstavka 31. člena ter določb IV. poglavja (razen določb četrtega do
šestega odstavka 37. člena, 38., 39. in 41. člena) tega zakona.«.
15. člen
V 54. členu se doda podnaslov člena »(prekrški)«.
V 36. točki prvega odstavka se beseda »policiji« nadomesti
z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za promet,«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki
kot pooblaščena organizacija izvaja preglede in izdaja potrdila
(certifikate) v nasprotju s 35. členom tega zakona ali ne izvaja
strokovnega usposabljanja voznikov v skladu s 37. členom tega
zakona.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane sedmi odstavek, se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Z globo 400 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Minister, pristojen za promet, v petih letih od uveljavitve tega zakona določi pooblaščene organizacije za preglede
ustreznosti vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajo potrdil
(certifikatov) v skladu z devetim odstavkom 35. člena zakona.
(2) Pooblastila, ki so bila do uveljavitve tega zakona izdana
organizacijam za opravljanje pregledov ustreznosti vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajo potrdil (certifikatov), veljajo do določitve pooblaščenih organizacij v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, vzpostavi evidenco
izdanih potrdil (certifikatov) najkasneje v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona. Pooblaščena organizacija iz četrtega
odstavka 35. člena zakona začne vnašati podatke v evidenco iz
novega šestega odstavka 35. člena zakona in jo uporabljati za izpis potrdil (certifikatov) v treh mesecih od vzpostavitve evidence.
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17. člen
(1) Minister, pristojen za promet, v petih letih od uveljavitve tega zakona določi pooblaščene organizacije za izvajanje
strokovnega usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga in izdajo certifikatov o usposobljenosti iz drugega odstavka
37. člena zakona.
(2) Pooblastila, ki so bila do uveljavitve tega zakona
izdana organizacijam za izvajanje strokovnega usposabljanja
voznikov za prevoz nevarnega blaga, preverjanja usposobljenosti in izdajo certifikatov o usposobljenosti, veljajo do določitve
pooblaščenih organizacij iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri odvzemu pooblastil pooblaščenim organizacijam
na podlagi sedmega odstavka 35. člena ter četrtega in petega
odstavka 37. člena zakona se upoštevajo kršitve, ki so bile
storjene po uveljavitvi tega zakona.
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-01/15-5/12
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EPA 476-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

VLADA
2362.

Uredba o strokovnem usposabljanju
in preverjanju znanja naravovarstvenih
in prostovoljnih nadzornikov

Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja naravovarstvenih in prostovoljnih
nadzornikov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa program strokovnega usposabljanja,
preverjanje znanja, način in postopek za izdajo pooblastila o
usposobljenosti za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike
(v nadaljnjem besedilu: nadzornik) ter način vodenja evidence
izdanih pooblastil o usposobljenosti.
(2) Ta uredba se uporablja za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike, razen če je s to uredbo drugače določeno.
II. STROKOVNO USPOSABLJANJE
IN PREVERJANJE ZNANJA
2. člen
(organiziranje strokovnega usposabljanja
in preverjanja znanja)
(1) Strokovno usposabljanje in preverjanje znanja za
nadzornika organizira ministrstvo, pristojno za ohranjanje
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narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), neposredno ali
drug pooblaščeni izvajalec ministrstva (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec).
(2) Izvajalec skrbi za:
1. organizacijo strokovnega usposabljanja in preverjanja
znanja,
2. pripravo in objavo časovnega razporeda za opravljanje
strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja,
3. opravljanje administrativno-tehničnega dela za izvajalce in izpitnih komisij iz 10. člena te uredbe,
4. zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev ter
opreme za izvajalce strokovnega usposabljanja in izpitnih komisij iz 10. člena te uredbe,
5. spremljanje in usklajevanje dela izvajalcev in izpitnih
komisij iz 10. člena te uredbe ter
6. nemoten potek preverjanja znanja.
3. člen
(program strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja)
(1) Program strokovnega usposabljanja je sestavljen iz
naslednjih področij:
1. temeljna načela ohranjanja narave;
2. zgodovina varstva narave;
3. varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
4. organiziranost na področju varstva narave v Republiki
Sloveniji;
5. splošno poznavanje zavarovanih območij v Republiki
Sloveniji in posameznega zavarovanega območja;
6. neposredni nadzor v naravi;
7. sodelovanje s prekrškovnimi organi in osnove inšpekcijskega postopka;
8. naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki.
(2) Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi podrobnejše vsebine programa iz prejšnjega odstavka, seznam strokovne literature, predpisov in katalog vprašanj za preverjanje
znanja.
(3) Ministrstvo skrbi za sprotno posodabljanje vsebin iz
prejšnjega odstavka.
(4) V okviru strokovnega usposabljanja se izvaja tudi dopolnilno izpopolnjevanje, ki se izvede ob bistvenih spremembah
predpisov iz drugega odstavka tega člena.
4. člen
(izvedba strokovnega usposabljanja)
(1) Za področja iz 1. do 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko strokovno usposablja oseba, ki ima:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih
druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po
študijskih programih druge stopnje, ter
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ohranjanja
biotske raznovrstnosti, varstva naravnih vrednot ali varstva
naravnih dobrin.
(2) Seznam oseb iz prejšnjega odstavka določi minister,
pristojen za ohranjanje narave, izmed oseb, zaposlenih na
ministrstvu, oseb, zaposlenih pri upravljavcih zavarovanih območjih, oziroma zunanjih strokovnjakov.
(3) Za izvedbo strokovnega usposabljanja kandidatov
za področje iz 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena je
pristojna organizacijska enota Generalne policijske uprave,
pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
po programu za to področje.
5. člen
(prijava na strokovno usposabljanje)
(1) Ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh naziv izvajalca in časovni razpored izvedbe strokovnega usposabljanja
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najmanj šest tednov pred predvideno izvedbo strokovnega
usposabljanja ter določi rok za prijavo.
(2) Na strokovno usposabljanje kandidata za nadzornika (v nadaljnjem besedilu: kandidat) prijavi pravna oseba, ki
v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, zagotavlja
neposredni nadzor v naravi (v nadaljnjem besedilu: pravna
oseba), ali se kandidat prijavi sam.
(3) Prijava na strokovno usposabljanje mora vsebovati
naslednje podatke o kandidatu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča, in
4. stopnja in vrsta izobrazbe.
(4) Prijava iz prejšnjega odstavka se pošlje pisno po pošti
ali na elektronski naslov izvajalca.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
dopolnilno strokovno izpopolnjevanje.
6. člen
(trajanje strokovnega usposabljanja)
(1) Strokovno usposabljanje obsega največ 44 ur.
(2) Strokovno usposabljanje traja največ osem ur na dan.
(3) Vsakokratno dopolnilno strokovno izpopolnjevanje lahko obsega največ 20 ur.
7. člen
(preverjanje znanja)
(1) Strokovna usposobljenost kandidata za področja iz
programa strokovnega usposabljanja iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se ugotovi s preverjanjem znanja.
(2) Kraj, datum in uro preverjanja znanja določi izvajalec
najmanj šest tednov prej ter o tem obvesti kandidata.
8. člen
(pogoj za kandidata, ki se želi prijaviti k preverjanju znanja)
Kandidat za nadzornika se mora pred prijavo k preverjanju znanja iz 9. člena te uredbe udeležiti strokovnega usposabljanja iz 8. točke prvega odstavka 3. člena te uredbe.
9. člen
(prijava k preverjanju znanja)
(1) Kandidata prijavi k preverjanju znanja pravna oseba,
s katero ima kandidat sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma
drugo ustrezno pogodbo za naravovarstvenega ali prostovoljnega nadzornika ali takšno pogodbo namerava skleniti, ali pa
se kandidat prijavi sam.
(2) Prijava k preverjanju znanja mora vsebovati naslednje
podatke o kandidatu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča,
4. stopnja in vrsta izobrazbe,
5. naziv in naslov pravne osebe, s katero ima kandidat
sklenjeno pogodbo ali jo namerava skleniti,
6. ali namerava opravljati delo kot naravovarstveni nadzornik ali kot prostovoljni nadzornik,
7. datum uspešno opravljenega preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, če ga je opravil.
(3) Prijavo k preverjanju znanja je treba vložiti pri izvajalcu
najmanj dva tedna pred objavljenim terminom za preverjanje
znanja. Prijava se pošlje pisno po pošti ali na elektronski naslov
izvajalca.
(4) Kandidat se lahko odjavi od preverjanja znanja najpozneje tri dni pred preverjanjem znanja, sicer se šteje, da
preverjanja znanja ni opravil.
(5) Izvajalec zahteva od kandidata dopolnitev prijave iz
drugega odstavka tega člena, če je ta nepopolna. Če v osmih
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dneh od posredovanja zahteve za dopolnitev kandidat ne dopolni prijave, se šteje, da se kandidat na preverjanje znanja ni
prijavil.
(6) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega
dne ne opravlja preverjanja znanja ali če od njega odstopi, se
šteje, da preverjanja znanja ni opravil.
10. člen
(izpitna komisija)
(1) Za vsakokratno preverjanje znanja izvajalec določi
izpitno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov, od katerih je
eden predsednik izpitne komisije.
(2) Član izpitne komisije mora:
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe,
pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ohranjanja biotske
raznovrstnosti, varstva naravnih vrednot ali varstva naravnih
dobrin ali
– izobrazbo pravne smeri, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ter najmanj pet let
delovnih izkušenj s pravnega področja.
(3) Način dela izpitne komisije se lahko podrobneje uredi
s poslovnikom.
11. člen
(potek preverjanja znanja)
(1) Preverjanje znanja se opravlja ustno in lahko traja
največ 30 minut.
(2) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilnost poteka
preverjanja znanja.
12. člen
(ocena uspeha)
(1) Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija z oceno
»uspešno« ali »neuspešno«.
(2) Preverjanje znanja opravi kandidat, ki je prejel oceno
»uspešno«, če doseže najmanj 30 odstotkov možnih točk za
vsak sklop vprašanj in skupaj najmanj 60 odstotkov vseh možnih točk.
(3) Kandidatu, ki doseže skupaj najmanj 60 odstotkov
vseh možnih točk in le iz enega sklopa vprašanj doseže manj
kot 30 odstotkov točk, se zastavi dodatno ustno vprašanje iz
sklopa vprašanj, kjer je dosegel manj kot 30 odstotkov točk.
Preverjanje znanja uspešno opravi, če pri dodatnem vprašanju
doseže vsaj polovico točk.
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III. POOBLASTILO O USPOSOBLJENOSTI
ZA NADZORNIKA
15. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za nadzornika)
(1) Kandidatu za naravovarstvenega nadzornika, ki je
preverjanje znanja po tej uredbi uspešno opravil, se izda pooblastilo o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika na
obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Kandidatu za prostovoljnega nadzornika, ki je preverjanje znanja uspešno opravil, se izda pooblastilo o usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika na obrazcu iz priloge 2, ki
je sestavni del te uredbe.
(3) Prostovoljni nadzornik, ki želi pridobiti pooblastilo o
usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika, mora uspešno opraviti preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
16. člen
(evidenca izdanih pooblastil za nadzornika)
(1) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi elektronsko.
(3) Podatki iz evidence iz prvega odstavka tega člena se
hranijo trajno.
IV. PLAČILO STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
IN PREVERJANJA ZNANJA
17. člen
(plačilo strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja)
(1) Strokovno usposabljanje, preverjanje znanja in dopolnilno strokovno izpopolnjevanje je za kandidate oziroma
nadzornike brezplačno ter se financira iz sredstev državnega
proračuna.
(2) Stroške prvega ponovnega in nadaljnjih ponovnih
opravljanj preverjanja znanja za nadzornika krije kandidat sam.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(veljavnost pooblastil o usposobljenosti)
Pooblastila o usposobljenosti, izdana do uveljavitve te
uredbe na podlagi Uredbe o določitvi programa usposabljanja
za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Uradni list RS,
št. 30/03), se štejejo za pooblastila o usposobljenosti za nadzornika v skladu s to uredbo.

13. člen

19. člen

(ponovno opravljanje preverjanja znanja)

(prenehanje veljavnosti)

(1) Kandidat, ki ni uspešno opravil preverjanja znanja, ga
lahko ponovno opravlja.
(2) Kraj, datum in uro ponovnega opravljanja preverjanja
znanja določi izvajalec na način in po postopku iz 7. člena te
uredbe.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega
nadzora v naravi (Uradni list RS, št. 30/03).

14. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnik o poteku ustnega preverjanja znanja (v nadaljnjem besedilu: zapisnik) piše član izpitne komisije, ki ga
določi predsednik izpitne komisije.
(2) V zapisnik se vpišejo: osebni podatki kandidata,
sestava izpitne komisije, datum in kraj opravljanja preverjanja znanja, zastavljena vprašanja in navedba, ali je kandidat
preverjanje znanja opravil uspešno ali neuspešno, ter ime
zapisnikarja.
(3) Zapisnik podpišejo vsi člani izpitne komisije.

20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2550-0019
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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2363.

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna
telesa vodonosnikov na območju Slovenj
Gradca

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom
74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13
in 40/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o vodovarstvenem območju za vodna telesa
vodonosnikov na območju Slovenj Gradca
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodna
telesa vodonosnikov (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno
območje), ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
in je na območju občin Črne na Koroškem, Dravograda, Mislinje, Ribnice na Pohorju, Vuzenice in Mestne občine Slovenj
Gradec, ter vodovarstveni režim.
(2) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenega območja.
2. člen
(1) Vodovarstveno območje sestavljajo notranja območja
z območji zajetij, ki so prikazana na publikacijski karti v prilogi
1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Območja zajetij so določena okoli črpalnih vrtin in zajetih izvirov, ki so navedeni na seznamu v prilogi 4, ki je sestavni
del te uredbe. Na karti iz prejšnjega odstavka so območja
črpalnih vrtin prikazana z znakom, ki je krog modre barve, in
območja zajetih izvirov prikazana z znakom, ki je pravokotnik
modre barve.
(3) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom
in širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim
režimom.
(4) Notranja območja iz prejšnjega odstavka in območja
zajetij so prikazana na publikacijski karti iz prvega odstavka
tega člena in so označena na naslednji način:
– območje zajetja z belo barvo in oznako »VVO 0«,
– najožje območje z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
– ožje območje z rumeno barvo in oznako »VVO II« in
– širše območje z zeleno barvo in oznako »VVO III«.
3. člen
(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcela), ki so na vodovarstvenem območju, je naveden v prilogi
2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po
digitalnem zemljiškem katastru iz septembra 2013, ki ga vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije.
(3) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in
notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot
poseben sloj geografskega informacijskega sistema, dostopni
na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje in prikazani na karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za
vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Če se parcele na vodovarstvenem območju združujejo s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s
parcelami zunaj vodovarstvenega območja, se na novonastalih
parcelah določi vodovarstveni režim, ki je strožji.
(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.
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II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE
4. člen
(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je dovoljena
raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo,
za javno oskrbo s pitno vodo.
(2) Na najožjem vodovarstvenem območju je dovoljena
raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo,
tudi za lastno oskrbo s pitno vodo, če gre za oskrbo s pitno
vodo obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, ki
nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno
vodo, in se lahko podeli vodna pravica za rabo vode, če to ne
vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena
za javno oskrbo s pitno vodo.
(3) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko
podeli vodna pravica za rabo vode iz vodnih teles, ki se varujejo
s to uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se
uporablja ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.
III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO
5. člen
(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, določena v
skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: gradnja), razen gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo
prebivalcev s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje.
(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost
in zdravstveno ustreznost pitne vode, ali na delovanje sistema
oskrbe s pitno vodo, kot so: odlaganje odpadkov, skladiščenje
nevarnih snovi, uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), uporaba gnojil, soljenje utrjenih površin
zunaj urejenega območja odvajanja padavinske odpadne vode,
vzdrževanje vozil, parkiranje gradbenih strojev, razen če gre za
dejavnosti za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
6. člen
(1) Na notranjih območjih sta prepovedani gradnja in
izvedba gradbenih del, ki sta v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3
priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, označeni z oznako »–«.
(2) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je
v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z
oznako »pp«, če v postopku pridobivanja vodnega soglasja
analiza tveganja za onesnaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da tveganje
za onesnaženje zaradi te gradnje na notranjih vodovarstvenih
območjih ni sprejemljivo.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na notranjih
območjih dovoljena gradnja vojaških objektov, objektov za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter objektov
za varnost in se izda vodno soglasje, če se zaradi rekonstrukcije ne spremenita velikost in namembnost objekta oziroma
sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za
onesnaženje vodnega telesa in če so za gradnjo zagotovljeni
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena so na notranjih
območjih zaradi zagotavljanja varnosti, rednosti in nemotenosti
zračnega prometa dovoljeni gradnja in investicijska vzdrževalna dela na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega prometa ter redna vzdrževalna dela na sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega
prometa v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki
urejajo graditev objektov, ter vzdrževalna dela v javno korist na
elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki
urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike,
in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh
del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi s
katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in
podzemnih voda.
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(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na notranjih
območjih dovoljena odstranitev objektov.
7. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v
preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z
oznako »+«.
(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah
1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pd«, je
treba pridobiti vodno soglasje.
(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v
preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako
»pp«, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje
za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim
rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano
vodno soglasje.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek za gradnjo, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako
»pp« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo
na podlagi izsledkov analize tveganja preveri sprejemljivost
vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje
v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali
občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
8. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na najožjih vodovarstvenih območjih dovoljene gradnje nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če gre za izvajanje kmetijske ali dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v okviru obstoječih
kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in če:
1. gre za gradnje novih stavb, kadar rekonstrukcije obstoječih nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve
vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali pomenijo
nesorazmerno visoke stroške,
2. so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo
negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,
3. so upoštevani zahteve, prepovedi in pogoji glede odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi
pri odvajanju odpadnih voda,
4. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s
prostorskimi akti Mestne občine Slovenj Gradec in občin Dravograd, Mislinja, Ribnica na Pohorju ter Vuzenica,
5. gre za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v skladu s
predpisom, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
6. se zmogljivosti obstoječih nestanovanjskih stavb ne
povečajo,
7. gre za nestanovanjske stavbe, ki so stavbe za:
‒ rastlinsko pridelavo (vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med nezahtevne in enostavne objekte),
‒ rejo živali,
‒ spravilo pridelka,
‒ shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije in
‒ izvajanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, če so izpolnjene zahteve in pogoji iz predpisa, ki ureja vrste, obseg in
pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
(2) Za gradnjo stavbe za rejo živali na najožjih vodovarstvenih območjih je treba poleg zahtev iz prejšnjega odstavka
upoštevati še naslednje zahteve:
1. gradnja nove stavbe za rejo živali je dopustna, če se
prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost, in če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje
razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo. Sprememba namembnosti je dovoljena le za dejavnosti,
ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred uveljavitvijo
te uredbe, pri čemer se njihov obseg s tem ne poveča,
2. na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne sme presegati
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obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
3. skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu
z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
4. izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti
zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in
5. pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste
živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva.
9. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na najožjih vodovarstvenih območjih dovoljene gradnje stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb, ki niso stavbe iz prejšnjega člena, in se
izda vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji posebni pogoji:
1. gre za z gradnje novih stavb, kadar rekonstrukcije
obstoječih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in njihova
prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično niso
izvedljive ali pomenijo nesorazmerno visoke stroške,
2. gre za stanovanjske stavbe za obstoječe prebivalce ali
njihove pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred
uveljavitvijo te uredbe,
3. gre za nestanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti,
ki so se na teh območjih opravljale pred uveljavitvijo te uredbe,
4. se zmogljivosti obstoječih nestanovanjskih stavb ne
povečajo,
5. se po gradnji nove stavbe prejšnja stavba, ki je imela
enak namen, odstrani,
6. je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje nestanovanjskih stavb sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s
katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in
podzemnih voda,
7. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s
prostorskimi akti Mestne občine Slovenj Gradec in občin Dravograd, Mislinja, Ribnica na Pohorju ter Vuzenica, in
8. so upoštevane zahteve, prepovedi in pogoji glede
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadnih voda.
10. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih gradnja lokalnih cest, javnih poti,
nekategoriziranih cest in mostov dovoljena, če gre za komunalno opremljanje zemljišč za obstoječe stavbe na teh območjih
oziroma za stavbe, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, in
se zanje izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi,
s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih
in podzemnih voda.
11. člen
Na ožjih vodovarstvenih območjih je treba upoštevati
naslednje posebne pogoje:
1. gre za gradnje novih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, kadar rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali pomenijo
nesorazmerno visoke stroške,
2. so upoštevane zahteve, prepovedi in pogoji glede
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadnih voda,
3. gre za bivanje in opravljanje dejavnosti prebivalcev ali
njihovih pravnih naslednikov, ki so na teh območjih bivali ali
opravljali dejavnosti pred uveljavitvijo te uredbe, in
4. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s
prostorskimi akti Mestne občine Slovenj Gradec in občin Dravograd, Mislinja, Ribnica na Pohorju ter Vuzenica.
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12. člen
Na širših vodovarstvenih območjih je treba upoštevati
naslednje posebne pogoje:
1. so upoštevane zahteve, prepovedi in pogoji glede
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadnih voda,
2. gre za bivanje ali opravljanje dejavnosti prebivalcev ali
njihovih pravnih naslednikov, ki so na teh območjih bivali ali
opravljali dejavnosti pred uveljavitvijo te uredbe, in
3. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s
prostorskimi akti Mestne občine Slovenj Gradec in občine Črna
na Koroškem.
13. člen
Vodno soglasje za gradnjo gozdnih cest na notranjih
območjih in grajenih gozdnih vlak na najožjih vodovarstvenih
območjih se izda, če je za izvedbo te gradnje pridobljeno pozitivno mnenje izvajalca obvezne občinske gospodarske javne
službe za oskrbo s pitno vodo.
IV. PREPOVEDI, OMEJITVE IN ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI
Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI
14. člen
(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:
1. gnojiti brez gnojilnega načrta;
2. shranjevati organska gnojila, razen odlaganja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se
uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od
100 m od območja zajetja;
3. shranjevati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav
v kmetijstvu;
4. uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav
v kmetijstvu;
5. shranjevati kompost in pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določeno v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta
ali digestata;
6. uporabljati kompost in pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določeno v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta
ali digestata;
7. gnojiti z vsebino greznic, blatom komunalnih ali skupnih
čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;
8. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljino
ali polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
(2) Gnojilni načrt iz 1. točke prejšnjega odstavka mora
biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na
vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora
vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino
ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s
Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake
talne lastnosti na teh parcelah.
15. člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena
je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih
prepovedano tudi:
‒ gnojiti z gnojnico in gnojevko in
‒ preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje,
deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je
vključeno v kolobar.
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(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih
vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj
najožjih vodovarstvenih območij ne sme presegati 140 kg N/ha.
(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih
vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo, če so pri izdelavi
gnojilnega načrta in pri gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:
1. za okopavine največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
2. največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin
se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi
enkrat za eno vrsto okopavine. Preskus in vrednotenje rezultatov
preskusa se izvedeta v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
3. za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme
presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita
vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
4. za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne
sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo; za trajne nasade
enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60
kg N/ha;
5. za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni
vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati
60 kg N/ha.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z
nitrati iz kmetijskih virov.
16. člen
Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in so
ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji način:
‒ napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) morata biti urejena tako, da se korita lahko premeščajo po
pašni površini in se s tem zagotovi enakomerna porazdelitev
živalskih izločkov po zemljišču;
‒ pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna
ruša uniči zaradi gaženja, pri čemer se pašne steze ne štejejo
za uničenje pašnih površin.
17. člen
Kmetijska zemljišča se lahko z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, na ožjih in širših vodovarstvenih območjih gnojijo
tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem
gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg
N/ha.
18. člen
(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje
škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana
raba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama prepovedanih
aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).
(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje, in ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca
novembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS,
registriranih v Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o
možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih
ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi
na ravni Evropske unije ter na podlagi upoštevanja rezultatov
monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje, in
rezultatov monitoringa stanja voda za obravnavano območje
iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje.
(3) Seznam je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.
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(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega
člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljen seznam.
19. člen
(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih se škodljivi organizmi lahko zatirajo s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s
seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki
urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:
1. uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep drugim nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični
ukrepi),
2. prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in FFS,
ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo
ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,
3. med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS
(aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na
voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in
4. uporaba FFS se mora izvajati na kmetijskih zemljiščih
po setvi in vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po presajanju kmetijskih rastlin in vzniku plevela.
(2) Ne glede na 4. točko prejšnjega odstavka je uporaba
FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na najožjih
vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih brez zelene
odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in pred vznikov plevela
dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za
uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma po presajanju in
hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja podzemne vode
v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo.
20. člen
Na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih
območjih se lahko škodljivi organizmi zatirajo z uporabo FFS v
skladu s predpisi, ki urejajo FFS.
21. člen
Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:
1. gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih
stavbah;
2. uporabljati ali shranjevati vsebino greznic in blato komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;
3. gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati ali shranjevati blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede
na čas njegovega shranjevanja;
4. shranjevati organska gnojila, določena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov;
5. shranjevati kompost ali pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določeno v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta
ali digestata;
6. uporabljati kompost ali pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določeno v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta
ali digestata;
7. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljino
ali polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu in če
gre za vnos na najožjih vodovarstvenih območjih.
22. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljeno pogozdovanje in
obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo. Pred začetkom del
na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo
s pitno vodo.
(2) Na notranjih območjih se lahko izvajajo dela v gozdovih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov.
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(3) Pred sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda
na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo
s pitno vodo.
23. člen
Zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporaba FFS je na notranjih vodovarstvenih območjih prepovedana
v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne
infrastrukture.
V. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE
24. člen
(1) Na notranjih območjih sta poseganje v vodotoke ali
priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in priobalnih zemljišč prepovedana, razen če gre za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih
zemljišč ali za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali za posebno
rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica.
(2) Na notranjih območjih je poseganje na območjih zemeljskih, hribinskih in snežnih plazov prepovedano, razen če
gre za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem
voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
25. člen
(1) Promet vozil, ki prevažajo gorivo in druge nevarne snovi
po cestah čez notranja območja, je prepovedan, razen če gre za
oskrbo objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo.
(2) Skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi v objektih
na notranjih območjih je prepovedano, razen če gre za oskrbo
objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in
so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih
tekočin v nepremičnih skladiščnih prostorih.
(3) Na notranjih območjih je parkiranje vozil zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za parkiranje
lastnikov kmetijskih ali gozdnih zemljišč na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del.
(4) Na notranjih območjih je vožnja s štirikolesniki, motornimi kolesi, kolesi ali motornimi sanmi zunaj gozdnih, javnih
cest in poti prepovedana, razen če gre za opravljanje kmetijske
ali gozdarske dejavnosti.
26. člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih morajo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu
državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno
vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti
vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih
objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.
(2) Ukinitev oziroma odstranitev objektov za izvajanje
meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo izvajalec
obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno
vodo ali nosilec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa
jo z njune strani pooblaščeni izvajalec.
VI. NADZOR
27. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem
te uredbe v zvezi z:
– ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo
inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in gozdarstvo,
– prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za
zaščito lesa opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,
– prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov ter s
prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih
objektov opravljajo gradbeni inšpektorji,
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– prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
1. uporablja vodo v nasprotju s 4. členom te uredbe;
2. gradi ali opravlja dejavnosti v nasprotju s prepovedmi
5. člena te uredbe;
3. gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim
soglasjem iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 13. člena te uredbe;
4. ravna v nasprotju z 11. in 12. členom te uredbe;
5. gnoji brez ali v nasprotju z gnojilnim načrtom iz 1. točke
14. člena te uredbe;
6. shranjuje ali uporablja kompost ali pregnito blato 1. in
2. kakovostnega razreda v nasprotju s 14. členom te uredbe;
7. shranjuje ali uporablja blato iz čistilnih naprav v nasprotju s 14. členom te uredbe;
8. gnoji z vsebino greznic, blatom komunalnih ali skupnih
čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav v nasprotju s 14. členom te uredbe;
9. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali
polnila v nasprotju s 14. členom te uredbe;
10. gnoji z gnojnico in gnojevko, preorava trajno travinje,
gnoji z uležanim hlevskim gnojem, uporablja mineralna gnojila, ki
vsebujejo dušik, ali namaka v nasprotju s 15. členom te uredbe;
11. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 15. člena te
uredbe;
12. ravna v nasprotju s 16. členom te uredbe;
13. gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju s 17. členom te uredbe;
14. uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena te uredbe;
15. zatira škodljive organizme s FFS v nasprotju s 19. in
20. členom te uredbe;
16. gnoji s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju z 21. členom te uredbe;
17. gnoji z gnojnico in gnojevko ter uporablja ali shranjuje
blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica
komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na
čas njegovega skladiščenja v nasprotju z 21. členom te uredbe;
18. shranjuje organska gnojila, uporablja ali shranjuje
kompost ali pregnito blato 1. ali 2. kakovostnega razreda v
nasprotju z 21. členom te uredbe;
19. uporablja ali shranjuje vsebino greznic in blato komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav v
nasprotju z 21. členom te uredbe;
20. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine
ali polnila v nasprotju z 21. členom te uredbe;
21. ravna z gozdom v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 22. člena te uredbe;
22. zatira škodljive organizme v nasprotju s 23. členom
te uredbe;
23. ravna v nasprotju s 24. členom te uredbe;
24. ravna v nasprotju s 25. členom te uredbe;
25. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter
odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in
odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 26. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena posameznik.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Gnojilni načrti, pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe,
se lahko uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka
14. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili pripravljeni.
30. člen
Seznam iz 18. člena te uredbe se za rastno sezono
kmetijskih rastlin za leti 2015 in 2016 objavi na spletni strani
ministrstva, pristojnega za okolje, najpozneje en mesec po
uveljavitvi te uredbe.
31. člen
(1) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
za oskrbo s pitno vodo na vodovarstvenem območju, določenem s to uredbo, mora pripraviti načrt postavitve tabel za
označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom,
ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, najpozneje v
enem letu po uveljavitvi te uredbe.
(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti
območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v
dveh letih po uveljavitvi te uredbe.
32. člen
Mestna občina Slovenj Gradec in izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo morata zagotoviti namestitev ograj okoli zajetij v skladu s predpisom,
ki določa kriterije za določitev vodovarstvenega območja, v
enem letu od uveljavitve te uredbe.
33. člen
Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo
svoja ravnanja na kmetijskih zemljiščih uskladiti z določbami
15., 16., 18. in 19. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja
2018.
34. člen
(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo
po dosedanjih predpisih.
(2) Inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih
zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2015,
uvedeni pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to
uredbo.
35. člen
Določbe te uredbe se ne uporabljajo v primerih gradnje,
za katere je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:
– izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno
dovoljenje,
– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva
na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja, ali
– izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.
36. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-24/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2550-0087
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 2: Seznam zemljiških parcel
OBMOČJE ZAJETJA
IME: Bukovska vas
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Na parceli: 1027
IME: Grajska vas (Gmajna)
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Na parceli: 870
IME: Kremžarjev vrh
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Na parceli: 1037/1
IME: Lesnik
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Na parceli: 784
IME: MZ-2/91 (peskokop Jenina), MZ-4/95 (peskokop Jenina)
Šifra katastrske občine: 866 ŠENTVID NAD VALDEKOM
Na parceli: 1
IME: Nove Pameče 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Na parceli: 1686/1
IME: Nove Pameče 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Na parceli: 516
IME: Partizanski dom 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Na parceli: 1418/29
IME: Partizanski dom 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Na parceli: 1419/4
IME: RAD-1/96 (Raduše)
Šifra katastrske občine: 854 PODGORJE
Na parceli: 2043
IME: SD-1/90 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Na Parceli: 337/1
IME: SD-2/91 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Na parceli: 337/5
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IME: SD-5/92 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 854 PODGORJE
Na parceli: 2179/1
IME: SEL-1/96 (Sele)
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Na parceli: 650/1
IME: Smolška raven (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Na parceli: 329
IME: Stare Pameče
Šifra katastrske občine: 845 PAMEČE
Na parceli: 432/3
IME: Sv. Jedert
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Na parceli: 1011
IME: Šotl
Šifra katastrske občine: 861 DOBRAVA
Na parceli: 417/4
IME: Troblje 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Na parceli: 1687
IME: Troblje 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Na parceli: 242
IME: V-1/92 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Na parceli: 81/25
IME: Zgornji Razbor
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Na parceli: 87/2
IME: Žnidarjev mlin 1 (Suhi dol), Žnidarjev mlin 2 (Suhi dol), Žnidarjev mlin 3 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Na parceli: 81/20
IME: Žnidarjev mlin 4 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Na parceli: 81/19
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NAJOŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE (VVO I)
IME: Bukovska vas
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Parcela: 996/1, 1024, 1026, 1029, 1053
Del parcele: 996/2, 996/3, 996/5, 996/6, 1022, 1023, 1027, 1034/1, 1049, 1050/1, 1050/2, 1051/1,
1052, 1055/1, 1056, 1061/1
IME: Bukovska vas, Sv. Jedert
Šifra katastrske občine: 844 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Del parcele: 712
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Del parcele: 986/2, 1021, 1035/1
IME: Grajska vas (Gmajna)
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Del parcele: 870
IME: Kremžarjev vrh
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1034/1, 1037/1, 1126/3
IME: Lesnik
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Del parcele: 784, 792/1
IME: MZ-2/91 (peskokop Jenina), MZ-4/95 (peskokop Jenina)
Šifra katastrske občine: 866 ŠENTVID NAD VALDEKOM
Del parcele: 1
IME: Nove Pameče 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1683/2, 1684, 1685/1, 1685/2, 1686/1
IME: Nove Pameče 1, Troblje 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1645
IME: Nove Pameče 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: 513/1, 513/2, 514, 563/1, 564, 1628
Del parcele: 509, 512, 516, 517/2, 518, 587, 588, 589/1, 1555
IME: Partizanski dom 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1418/29
IME: Partizanski dom 1, Partizanski dom 2
Šifra katastrske občine: 815 PRIMOŽ NA POHORJU
Del parcele: 863/4
Šifra katastrske občine: 824 HUDI KOT
Del parcele: 635
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Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: 1418/23, 1418/24, 1418/4, 1757
Del parcele: 1418/27
IME: Partizanski dom 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1419/4
IME: RAD-1/96 (Raduše)
Šifra katastrske občine: 854 PODGORJE
Parcela: 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048/1, 2048/2, 2049, 2050, 2051, 2052, 2055/1,
2055/2, 2056/2, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261/1, 2261/2, 2262, 2263, 2266, 2267/2, 2283,
2837, 2838, 2839, 2959/2
Del parcele: 2029, 2030/1, 2040, 2043, 2056/1, 2056/3, 2075/2, 2255, 2267/1, 2269, 2282/1, 2282/2,
2282/4, 2840, 2961
IME: SD-1/90 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Del parcele: 337/1
IME: SD-2/91 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Del parcele: 337/5
IME: SD-5/92 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 854 PODGORJE
Del parcele: 2179/1
IME: SEL-1/96 (Sele)
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Parcela: 12/3, 19/2, 9, 1598
Del parcele: 5, 6, 7, 21, 22, 23, 1596/1, 1597/1, 1639/1
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Parcela: 649
Del parcele: 650/1, 651/1, 651/4, 839/1
IME: Smolška raven (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Del parcele: 329
IME: Stare Pameče
Šifra katastrske občine: 845 PAMEČE
Parcela: 428, 430, 432/4, 432/6
Del parcele: 426/3, 427/1, 427/2, 429/1, 431, 432/3, 432/5, 443/1, 1466
IME: Sv. Jedert
Šifra katastrske občine: 844 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Del parcele: 711, 722
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Parcela: 1003/2, 1005/3, 1005/4, 1005/6, 1005/8, 1006/2, 1012/2
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Del parcele: 969, 999, 1002, 1003/1, 1004, 1005/1, 1005/2, 1005/4, 1005/7, 1006/1, 1006/2, 1011,
1012/1
IME: Šotl
Šifra katastrske občine: 861 DOBRAVA
Del parcele: 417/4
IME: Šotl, MZ-4/95 (peskokop Jenina), MZ-2/91 (peskokop Jenina)
Šifra katastrske občine: 860 ŠMIKLAVŽ
Del parcele: 536, 592, 597, 599, 614, 737
Šifra katastrske občine: 861 DOBRAVA
Parcela: 393/6, 417/5, 417/6, 417/7, 1102/5, 1102/8
Del parcele: 417/1
Šifra katastrske občine: 866 ŠENTVID NAD VALDEKOM
Del parcele: 7, 25, 26, 27/1, 29/2, 29/3, 921
IME: Troblje 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: 1661, 1662/1, 1662/2
Del parcele: 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1687, 1746
IME: Troblje 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: 251
Del parcele: 242, 271/4, 1537
IME: V-1/92 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Del parcele: 81/25
IME: Zgornji Razbor
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Parcela: 75, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 839/1, 839/3
Del parcele: 87/1, 87/2, 89, 90/3, 110/1, 844
IME: Žnidarjev mlin 1 (Suhi dol), Žnidarjev mlin 2 (Suhi dol), Žnidarjev mlin 3 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Del parcele: 81/20
IME: Žnidarjev mlin 1, 2, 3, 4, V-1/92, SD-2/91, SD-5/92, SD-1/90, Smolška raven (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Del parcele: 781/1
Šifra katastrske občine: 854 PODGORJE
Parcela: 1584/16, 1584/17, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2097, 2098, 2114, 2116/2, 2116/3, 2116/4,
2119/1, 2119/2, 2120/4, 2120/5, 2120/6, 2120/7, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2126, 2128/2, 2135/10,
2135/6, 2137/16, 2137/19, 2137/5, 2137/6, 2137/7, 2137/8, 2137/9, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139,
2140/1, 2140/10, 2140/11, 2140/12, 2140/13, 2140/14, 2140/15, 2140/16, 2140/2, 2140/3, 2140/4,
2140/5, 2140/6, 2140/7, 2140/8, 2140/9, 2141/3, 2141/4, 2141/5, 2142/3, 2142/4, 2142/5, 2142/6,
2142/7, 2142/8, 2143, 2147/1, 2147/2, 2147/3, 2147/4, 2149, 2151, 2152, 2160, 2161/10, 2161/11,
2161/12, 2161/4, 2161/5, 2161/6, 2161/7, 2161/8, 2161/9, 2164, 2165, 2166, 2168/1, 2168/2, 2170,
2171/1, 2171/2, 2171/3, 2171/4, 2171/5, 2172, 2173/1, 2173/2, 2174/1, 2174/2, 2174/3, 2175/1,

Stran

6572 /

Št.

56 / 29. 7. 2015

Uradni list Republike Slovenije

2175/2, 2176, 2177/1, 2177/2, 2178, 2179/1, 2179/2, 2180, 2182, 2183, 2186, 2187, 2188/1, 2188/2,
2188/3, 2189, 2190, 2193/1, 2193/2, 2194/1, 2194/2, 2194/3, 2194/4, 2194/5, 2194/6, 2194/7, 2194/8,
2194/9, 2195, 2198/1, 2198/2, 2198/3, 2198/4, 2199, 2200/1, 2200/2, 2200/3, 2201/2, 2206/2, 2221,
2222/1, 2225/1, 2225/2, 2225/3, 2225/4, 2227, 2230, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2233/1, 2233/2, 2233/3,
2234, 2898/1, 2898/2, 2899/1, 2899/2, 2899/3, 2899/4, 2899/5, 2899/6, 2899/7, 2899/8, 2899/9,
2900/1, 2900/2, 2900/3, 2901/1, 2907/4, 2907/5, 2917/3, 2950/4, 2951, 2965, 2966, 2967
Del parcele: 1584/13, 1584/15, 1584/4, 1584/7, 2062/3, 2082, 2083, 2084, 2089, 2092/2, 2093,
2135/10, 2137/15, 2201/1, 2202, 2203, 2206/1, 2218, 2219, 2220, 2235, 2237, 2238, 2240, 2242,
2898/4, 2901/2, 2917/2, 2950/3
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Parcela: *30/1, *30/2, *31/1, *31/2, *32, *33, *34, *37, *38/1, *38/2, *89, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4,
311/3, 311/4, 313/1, 313/2, 313/3, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3,
327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 328/1, 328/2, 330, 332, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 334/1, 334/2,
335, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6, 336/7, 336/8, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/7, 337/8,
338, 339, 340, 342, 345, 347, 349, 350, 351/1, 351/2, 352/2, 352/3, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 354,
355, 358, 360, 363/1, 363/2, 367, 369, 371, 376/1, 376/2, 377, 378, 380, 381, 382, 383/1, 383/2,
385/2, 847/3, 847/4, 847/5, 851/1, 851/2, 851/3, 851/4, 851/5, 852/1, 852/3, 852/4, 852/5
Del parcele: *37, 273/2, 297, 298/1, 299, 309, 311/1, 311/2, 315, 352/1, 385/1, 386, 387, 389, 706/1,
721, 825, 847/2, 852/2, 852/4
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Parcela: *1/1, *7/1, *7/2, *7/3, *8/2, *8/3, *70, *76, *82, *90, 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3, 5/1, 5/2, 6, 7, 10,
11/1, 11/2, 16, 17, 19, 20, 21, 24/10, 24/13, 24/2, 24/9, 25/1, 26/1, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73,
74, 75, 76, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 78/1, 78/2, 79, 8, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/2,
81/21, 81/22, 81/3, 81/4, 93, 95, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 600, 626/1, 626/2
Del parcele: *8/1, *72, 9, 12, 22, 23, 24/1, 24/14, 24/15, 24/3, 24/4, 25/2, 26/2, 41/6, 41/7, 50/10, 50/6,
50/7, 50/9, 69, 77/1, 81/14, 81/17, 81/23, 81/5, 90/1, 90/2, 91, 92, 94, 96, 135/1, 593/2, 626/1, 626/3
IME: Žnidarjev mlin 4 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Del parcele: 81/19

OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE (VVO II)
IME: Bukovska vas
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Del parcele: 996/2, 996/3, 996/5, 996/6, 1022, 1023, 1034/1, 1049, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1052,
1055/1, 1056, 1061/1
IME: Bukovska vas, Sv. Jedert
Šifra katastrske občine: 844 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Parcela: 713/1, 713/2, 713/3
Del parcele: 712
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Parcela: 970, 971/1, 971/2, 971/3, 971/4, 971/5, 978, 979/1, 979/2, 980, 982, 983, 984, 986/1, 987/1,
987/2, 987/3, 987/4, 987/5, 988/1, 988/2, 989, 990/1, 990/2, 991/1, 991/2, 991/3, 992/1, 992/2, 993,
994, 995, 996/4, 997, 998, 1000, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1017/1, 1017/2, 1017/6, 1017/7,
1017/8, 1018, 1019/1, 1047/1, 1051/2, 1055/2, 1057/1, 1057/2, 1059/1, 1059/2, 1060/1, 1060/2,
1061/2, 1062, 1063/1, 1064, 1065/1, 1067, 1068
Del parcele: 986/2, 1021, 1035/1
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IME: Grajska vas (Gmajna)
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Parcela: 861
Del parcele: 870
IME: Kremžarjev vrh
Šifra katastrske občine: 812 ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI
Parcela: 1280
Šifra katastrske občine: 845 PAMEČE
Parcela: 29
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1034/1, 1037/1, 1126/3
IME: Lesnik
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Del parcele: 784, 792/1
IME: MZ-2/91 (peskokop Jenina), MZ-4/95 (peskokop Jenina)
Šifra katastrske občine: 866 ŠENTVID NAD VALDEKOM
Del parcele: 1
IME: Nove Pameče 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: *150, *151, 1674, 1675, 1677, 1678, 1679, 1685/3
Del parcele: *150, 1673, 1676, 1680, 1683/2, 1684, 1685/1, 1685/2, 1750
IME: Nove Pameče 1, Troblje 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1653, 1666, 1667, 1682, 1683/1, 1746, 1750, 1751
IME: Nove Pameče 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: 579, 589/2, 589/3, 1558
Del parcele: 490/2, 490/4, 501, 508/1, 509, 512, 517/1, 517/2, 518, 587, 588, 589/1, 1555, 1555
IME: Partizanski dom 1, Partizanski dom 2
Šifra katastrske občine: 815 PRIMOŽ NA POHORJU
Del parcele: 863/4
Šifra katastrske občine: 824 HUDI KOT
Parcela: 634, 1392
Del parcele: 635
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1418/27
IME: RAD-1/96 (Raduše)
Šifra katastrske občine: 854 PODGORJE
Del parcele: 2029, 2030/1, 2040, 2056/1, 2056/3, 2075/2, 2255, 2267/1, 2269, 2282/1, 2282/2,
2282/4, 2840, 2961
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IME: SEL-1/96 (Sele)
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Parcela: 5, 1597/1
Del parcele: 5, 6, 7, 21, 22, 23, 1596/1, 1597/1, 1639/1
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Del parcele: 650/1, 651/1, 651/4, 839/1
IME: Stare Pameče
Šifra katastrske občine: 845 PAMEČE
Parcela: 429/1, 429/2, 437/2, 442/3, 445/1, 447, 448, 451/1
Del parcele: 426/3, 427/1, 427/2, 429/1, 431, 432/3, 432/5, 443/1, 1466
IME: Sv. Jedert
Šifra katastrske občine: 844 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Del parcele: 711, 722
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Del parcele: 969, 999, 1002, 1003/1, 1004, 1005/1, 1005/2, 1005/4, 1005/7, 1006/1, 1006/2, 1011,
1012/1
IME: Šotl, MZ-4/95 (peskokop Jenina), MZ-2/91 (peskokop Jenina)
Šifra katastrske občine: 860 ŠMIKLAVŽ
Parcela: *51, 538, 542, 543/1, 543/2, 545, 546, 590/1, 591, 594, 596, 600, 604, 606, 610, 611, 723,
729, 730
Del parcele: 536, 541, 592, 597, 599, 614, 737, 737
Šifra katastrske občine: 861 DOBRAVA
Parcela: *45/1, *46, *49/1, *50, 402, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 422, 423, 424/2, 431/1, 431/2, 432,
433, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 438, 442, 444, 445, 448, 449, 450,
454/4, 458/1, 459, 460, 472, 487/1, 487/7, 487/8
Del parcele: *45/1, 417/1, 425, 426, 428, 429
Šifra katastrske občine: 863 ŠENTILJ POD TURJAKOM
Parcela: 534/1
Šifra katastrske občine: 866 ŠENTVID NAD VALDEKOM
Parcela: *137, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 10/1, 10/2, 11, 21/2, 23, 24, 27/2, 29/1, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/3,
33/4, 75/1, 89, 90/1, 91/1, 116/5, 122/1, 122/2, 122/3, 123/1, 130, 174/3
Del parcele: *3, 7, 12, 19/2, 19/4, 19/5, 19/6, 20, 21/1, 22, 25, 26, 27/1, 29/2, 29/3, 33/1, 33/2, 34, 921,
921
IME: Troblje 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: 1670, 1751
Del parcele: 1664, 1665/1, 1665/2, 1665/3, 1668/1, 1668/2, 1672, 1687
IME: Troblje 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: 262, 271/2, 273/1, 273/2, 273/3, 275, 276, 292, 1537
Del parcele: 242, 271/4, 1537
IME: Zgornji Razbor
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Parcela: 88
Del parcele: 87/1, 89, 90/1, 90/3, 107, 110/1, 133, 837, 844, 844

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 29. 7. 2015 /

Stran

6575

IME: Žnidarjev mlin 1, 2, 3, 4, V-1/92, SD-2/91, SD-5/92, SD-1/90, Smolška raven (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 847 VRHE
Parcela: 1, 1596/2, 1639/1
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Parcela: 651/3, 651/5, 782, 783/1, 783/2, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4,
790/5, 790/6, 791, 792/2, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 801, 802/1, 802/10, 802/2, 802/3, 802/4,
802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 802/9, 804/1, 804/2, 839/1
Del parcele: 711/1, 781/1, 803
Šifra katastrske občine: 854 PODGORJE
Parcela: 1584/10, 1584/12, 1584/13, 1584/14, 1584/3, 1584/9, 2016/1, 2016/4, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2030/2, 2057/2, 2057/3, 2060/1, 2061, 2062/1, 2062/2,
2063, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075/1, 2075/3, 2075/4, 2075/5, 2076, 2077, 2078,
2079, 2080, 2085, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2092/1, 2092/2, 2137/15, 2204, 2205, 2207/1,
2207/2, 2207/3, 2208, 2210, 2212, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2213/4, 2214/1, 2214/2, 2215, 2216, 2217,
2241, 2243, 2244/1, 2244/2, 2245, 2247/1, 2247/2, 2248, 2249, 2250, 2252, 2254/1, 2254/2, 2254/3,
2254/4, 2268, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273, 2274, 2276, 2278, 2279, 2280, 2282/5, 2785/2,
2786, 2787, 2788, 2791/1, 2791/2, 2791/3, 2794, 2796/1, 2796/2, 2798/1, 2798/2, 2799, 2801, 2802/1,
2802/2, 2803/1, 2803/2, 2804/1, 2804/2, 2805/1, 2805/2, 2807/1, 2807/2, 2807/3, 2808/1, 2808/2,
2810/1, 2810/2, 2810/3, 2811/1, 2811/2, 2811/3, 2816/1, 2816/2, 2817, 2820, 2821, 2823/1, 2823/2,
2823/3, 2824, 2826/1, 2826/2, 2827, 2828, 2829/1, 2829/2, 2830/1, 2830/2, 2831, 2833, 2836, 2893,
2894, 2895, 2897/1, 2897/2, 2898/3, 2917/2
Del parcele: 1584/13, 1584/15, 1584/4, 1584/7, 2062/3, 2082, 2083, 2084, 2089, 2092/2, 2093,
2135/10, 2137/15, 2201/1, 2202, 2203, 2206/1, 2218, 2219, 2220, 2235, 2237, 2238, 2240, 2242,
2898/4, 2901/2, 2917/2, 2950/3
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Parcela: *41, *42/1, *42/2, *43, *74, *75, 135, 267, 268, 269/1, 269/2, 275, 276/1, 276/2, 277, 279,
280, 281, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 283, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 298/1, 300,
302, 303, 304, 307, 311/5, 388, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399/2, 399/3, 400, 401, 404,
406, 407, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432,
433, 434/1, 434/2, 434/3, 440, 442/1, 442/2, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452/1,
452/2, 453, 454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 457, 458/1, 458/2, 459/2, 460/1, 460/2, 462, 463, 465, 466,
467, 469, 471/1, 471/3, 472, 474, 475, 690, 691, 694, 695, 696, 698, 701, 706/2, 707/2, 721, 847/2,
848/1, 848/2, 849, 852/2, 852/4
Del parcele: *37, 134, 136, 186, 194, 271, 272/1, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 297, 298/1, 299, 309,
311/1, 311/2, 315, 352/1, 385/1, 386, 387, 389, 399/1, 431, 435, 441/1, 441/2, 459/1, 471/2, 477/1,
478, 677/1, 688, 689, 702, 704, 706/1, 707/1, 708, 720, 721, 722/1, 825, 825, 845, 847/1, 847/2, 849,
850/1, 852/2, 852/4
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Parcela: *1/2, *5, *8/1, *9/2, *19, *86, *87, *88, 24/11, 24/12, 24/16, 24/17, 24/18, 24/6, 24/7, 24/8,
41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/8, 42, 43, 44/1, 44/3, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/8, 48, 49/1,
50/1, 50/11, 50/13, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/7, 50/8, 51, 57, 58, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 81/6, 85/1, 87,
97/1, 97/2, 97/3, 98, 99, 126, 128, 129, 130, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 137, 139, 140/2,
140/3, 147/2, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 151/1, 151/2, 152,
153/2, 154/2, 155, 171, 172, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 202, 594, 595, 596/1, 597/1, 597/2,
598/2, 601, 626/3
Del parcele: *8/1, *72, 9, 12, 22, 23, 24/1, 24/14, 24/15, 24/3, 24/4, 25/2, 26/2, 27/4, 41/6, 41/7, 50/10,
50/6, 50/7, 50/9, 69, 77/1, 81/14, 81/17, 81/23, 81/5, 90/1, 90/2, 91, 92, 94, 96, 135/1, 203, 204, 593/2,
602, 626/1, 626/3
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IME: Žnidarjev mlin 4 (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Del parcele: 81/19

ŠIRŠE VODOVARSTVENO OBMOČJE (VVO III)
IME: Lesnik
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Del parcele: 784, 792/1
IME: Nove Pameče 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: *150, 1673, 1676, 1680, 1683/2, 1684, 1685/2, 1686/1, 1750
IME: Nove Pameče 1, Troblje 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: 1641, 1643/1, 1643/2, 1644, 1652, 1654, 1660, 1669, 1671, 1681
Del parcele: 1645, 1653, 1666, 1667, 1682, 1683/1, 1746, 1750, 1751
IME: Nove Pameče 2
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Parcela: *33, *34, 490/1, 490/5, 494, 498/2, 499, 506, 507, 508/2, 508/3, 1555
Del parcele: 490/2, 490/4, 501, 508/1, 517/1, 518, 1555
IME: Šotl, MZ-4/95 (peskokop Jenina), MZ-2/91 (peskokop Jenina)
Šifra katastrske občine: 860 ŠMIKLAVŽ
Parcela: 518/1, 527, 528/1, 528/2, 528/3, 529/2, 532, 533, 534, 724, 727, 737
Del parcele: 536, 541, 737
Šifra katastrske občine: 861 DOBRAVA
Parcela: 424/1, 424/3, 424/4, 426
Del parcele: *45/1, 425, 426, 428, 429
Šifra katastrske občine: 866 ŠENTVID NAD VALDEKOM
Parcela: *3, *5, *6, *7, *107, 13/1, 13/2, 16, 17, 18, 19/1, 19/3, 19/7, 19/8, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37, 38,
39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 51, 52/2, 66, 67/1, 68/1, 71/3, 72,
73, 921
Del parcele: *3, 12, 19/2, 19/4, 19/5, 19/6, 20, 21/1, 22, 25, 33/1, 33/2, 34, 921
IME: Troblje 1
Šifra katastrske občine: 846 GRADIŠČE
Del parcele: 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1665/3, 1668/1, 1668/2, 1672, 1687, 1746
IME: Zgornji Razbor
Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Parcela: 844
Del parcele: 89, 90/1, 90/3, 107, 110/1, 133, 837, 844
IME: Žnidarjev mlin 1, 2, 3, 4, V-1/92, SD-2/91, SD-5/92, SD-1/90, Smolška raven (Suhi dol)
Šifra katastrske občine: 848 SELE
Parcela: 780/2, 780/3, 781/2
Del parcele: 711/1, 781/1, 803
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Šifra katastrske občine: 855 ZGORNJI RAZBOR
Parcela: *10, *24, *25, *27, *40, *63, *66/1, *66/2, *67, *79, 90/3, 91, 93, 94/1, 95/2, 96/1, 97, 98, 99,
100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 131, 132, 138, 139, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 143, 144, 145, 146,
148, 150, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 161/1, 166/1, 167, 168/1, 168/2, 170, 172, 174, 176, 177/1,
177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 178, 179, 180/1, 180/3, 181/1, 181/2, 185, 189, 190, 191, 193, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 212, 213, 214, 216,
217, 219, 220/1, 220/10, 220/11, 220/12, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/9, 221, 222,
223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 224/1, 224/2, 224/3, 226/1, 226/2, 226/3, 227, 228, 229, 230, 231/1, 231/2,
231/3, 231/4, 231/5, 233, 234, 236, 237/1, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/8, 238, 240, 241,
242, 243, 250, 251, 252/1, 252/10, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 253/1, 253/2, 254,
255, 256, 257, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 272/2, 273/1, 273/2, 273/5, 479, 480, 482, 483, 486/1,
486/2, 487, 488, 556, 557, 559, 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 570,
572/1, 572/2, 578, 579, 580, 581/1, 581/2, 581/3, 581/4, 582, 583, 585/1, 588, 665, 667, 668/2, 672,
673, 674/1, 674/2, 676/1, 676/2, 677/2, 678, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 681, 682, 683, 684, 685,
686, 707/3, 709, 710, 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 716, 717, 718, 722/2, 723, 724/1,
724/2, 725, 726/1, 726/2, 727, 728, 729, 732/3, 733/1, 734, 735, 737, 738, 742/1, 770/1, 824, 825,
836/1, 837, 843, 844, 845, 846, 847/1, 849, 850/1, 850/2
Del parcele: 134, 136, 186, 194, 271, 272/1, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 399/1, 431, 435, 441/1,
441/2, 459/1, 471/2, 477/1, 478, 677/1, 688, 689, 702, 704, 706/1, 707/1, 708, 720, 722/1, 825, 845,
847/1, 849, 850/1
Šifra katastrske občine: 856 SPODNJI RAZBOR
Parcela: *2, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 28/1, 28/2, 28/3, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 33, 34/1, 35, 36,
37, 39, 205, 206, 208/2, 602, 603, 605, 606
Del parcele: 27/4, 203, 204, 602
Šifra katastrske občine: 899 URŠLJA GORA II
Parcela: *70, *75, 396/1, 396/2, 396/3, 397, 406/1, 406/2, 437/1, 438, 483/1, 483/4, 483/5, 483/6,
1052.

Priloga 3: Pogoji za gradnjo in izvajanje gradbenih del

Stran

6578 /

Št.

56 / 29. 7. 2015

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 3: Pogoji za gradnjo in izvajanje gradbenih del
Preglednica 1.1
CC.Si *
111
112
113

I
1
2
3

STANOVANJSKE STAVBE 1,3
Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene

VVO I
–
–
–

VVO II
pd
pd
–

VVO III
+
+
pd

CC.Si
121
122
12301
12302
12303
12304
1241

II
1
2
3
4
5
6
7

VVO I
–
–
–
–
–
–

VVO II
pp
pp
pp
–
–
pp

VVO III
pd
pd
pd
–
–
pd

–

–

–

1242
1251
1252

8
9
10

–
–

–
–

–
–

–

–

–

1261
1262
1263

10 a
10 b
11
12
13

–
–
–
–

–
–
–
–

pd
–
pd
pd

–

–

pd

1264
1265
12711

13 a
14
15
16

NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3
Gostinske stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij in z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za
zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi
Silosi in skladišča nenevarnih snovi
Rezervoarji za zemeljski plin
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje, razen stavb za
znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstvo
Športne dvorane
Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki
niso uvrščeni med enostavne objekte
Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)
Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine)
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
Kulturni spomeniki
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

–
–
–

–
–
–

–
pd
pd

–

pd

pd

–
–
–
–
–
–
+
–

pd
pp
pd
pd
pd
–
+
–

pd
pp
pd
pd
+
pd
+
pd

12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

17
17 a
18
19
20
21
22
23
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CC.Si
21110
21120
21120
21210
21220
21311

21312
21410
21420
21510
21520
21530

CC.Si
22110

22121
22122
22130
22140
22210
22221
22222
22223
22231
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OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3
VVO I
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
–
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
–
gozdne ceste
2 a Parkirišča
–
4
Glavne in regionalne železnice
–
5
Mestne železnice
–
6
Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega
–
letališča nad terenom na delu stavbe
6 a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe
–
7
Letalski navigacijski objekti
–
8
Mostovi in viadukti
–
9
Predori in podhodi
–
10
Pristanišča in plovne poti
–
11
Pregrade in jezovi
–26
12
Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen
–
namakalnih sistemov
12 a Namakalni sistemi
–
III
1
2

IV

CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN
VVO I
ENERGETSKI VODI 1,3
1
Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za
–
zemeljski plin
1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin
–
2
Prenosni vodovodi
–
3
Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
–
4
Prenosna komunikacijska omrežja
–
5
Prenosni elektroenergetski vodi
–
6
Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin
–
6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin
–
7
Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
pd
8
Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni
–
zrak
9
Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
pd12
10,12,14
10
Cevovodi za odpadno vodo
–
10 a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske
odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v
podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
–
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo
10 b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne
odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v
podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
–
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo
10 c Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske
odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v –13, 15
podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
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VVO II
–

VVO III
–

pd

pd

–
–
–

–
–
–

–

–

–
pd
pp
pp5
–
pp

pp2
+
pd
pd6
–
pd

–

+

–

pp16

VVO II

VVO III

–

–

–
pd
–
–
–
–
pd
+

–
pd
pd
pd
pd
pd
pd
+

–

+

pd12
pd12
7,12,14
pd
pd7,12,14

–

pp11,15

pp15,17

pp15,17

pd15

pd15
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10 d

10 e

22232

14
14 a

22240

14 b
14 c
15
16

CC.Si
23010
23020
23030

V
1
2
3
3a

23030

3b

23040

4

CC.Si
24110
24122

VI
1
2

24201
24202

3
4

24203

5
5a
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snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena
obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj
Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če
gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske
odpadne vode s streh objektov, če gre za posredno
odvajanje v podzemne oziroma neposredno v
površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo
Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo,
enako ali večjo od 2000 populacijskih enot
Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo
od 200 populacijskih enot
Industrijske čistilne naprave
Čistilne naprave padavinske odpadne vode
Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja
Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega

–

pd12

pd12

–

pd15

+15

–

–

pp

–

–

pp

–
–

–
pd

pp
pd

pd

pd

pd

–

–

–

KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3
VVO I
Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)
–
Energetski objekti
–
Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b
–
Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega
obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
–
razen naprav iz 5, 5a, 5b in 5c v CC.Si 24203
Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih
nesreč z nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki
–
urejajo varstvo okolja
Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni
–
drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b

VVO II
–
–
–

VVO III
–
–
–

–

–

–

–

–

–

DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3
VVO I
Športna igrišča
–
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
–
prosti čas, razen igrišča za golf
Igrišče za golf
–
Vojaški objekti
–
Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
pp
ogroženih območjih
Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali
–
inertnih odpadkov
Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov
–

VVO II
–

VVO III
pd

pd

+

–
–

–
–

pd

pd

–

–

–

–
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Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen
objektov za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
Pokopališča
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje

Stran
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–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

pd

VVO II

VVO III

–

pd

pd

+

–

+

–8
pd

–8
+

–

+

pd1,5
–
pd
pd

+3,6
pd
+
pd

–

–

pd

–

–

–

–

+

+

–

pp1

pd3,6

–
–
–

pp
–
pd

pd
pp
pd4

–

pd

pd

–
–

pp
pp

pd
+

–

–

pd9

pd9

pd9

pd9

Preglednica 1.2

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

IZVAJANJE GRADBENIH DEL
VVO I
Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo
–
objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha
Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave
–
(brez vzdrževanja vozil in strojev)
Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna
skladišča za goriva in maziva ali gradbena kemična
–
sredstva
Sanitarne enote na gradbišču
–8
Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente
–
Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču
–
(pretakanje goriva)
Izkopi na gradbišču
pd1,5
Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona
–
Uporaba brizganega betona
–
Uporaba odpadnega gradbenega materiala
–
Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz
odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov

Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko
izločajo snovi, škodljive za vodo
13
Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega
materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr.
pranje fasade)
14
Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali
odstranjevanjem zemljine
15 a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira
15 b Gradnja tesnilnih zaves za preostalo
16
Injektiranje
17
Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem,
izkopom ali zabijanjem
18
Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako
19
Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini
20
Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za
namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo
geotermalne energije ipd.)
21
Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega
monitoringa stanja voda
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Preglednica 1.3
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

25

1
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NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI*
VVO I
Majhna stavba
+
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave
+
Ograja
+
Podporni zid
+
Pomožni objekt v javni rabi
pd
Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50
do vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna
pd
čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih
enot
Nepretočna greznica
–18
Rezervoar za vodo
pd
Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za
–
raziskave
Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave
pd9,22
Vodomet
–
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
pd
in daljinskega ogrevanja
Samostojno parkirišče
–
Športno igrišče na prostem
–
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno
pd
Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in
namakanje, razen objektov za zajem pitne vode in
–
vodnih zbiralnikov za pitno vodo
Objekti za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za
pd
pitno vodo
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, razen silosa,
grajene obore, grajenega molzišča, zbiralnika gnojnice
pd
ali gnojevke, hlevskega izpusta
Silos, grajena obora, grajeno molzišče
–
Zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust
–25,23,24
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
–
Pomožni komunalni objekti
–21
Pomožni letališki objekt in pomožni objekt na smučišču
–
Pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, razen
–
meteoroloških objektov za monitoring kakovosti zraka,
objektov za hidrološki monitoring površinskih voda,
objektov za monitoring podzemnih voda, objektov za
opazovanje neba, objektov za spremljanje seizmičnosti
Meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka,
objekti za hidrološki monitoring površinskih voda,
pd
objekti za monitoring podzemnih voda, objekti za
opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti

VVO II
+
+
+
+
+

VVO III
+
+
+
+
+

pd

pd

pd19
pd

pd19
+

–

–

pd9
+

pd9
+

+

+

+
pd
+

+
+
+

pd

+

+

+

+

+

pd
pd23,24
pd
+
+

+
+23,24
+
+
+

pd

+

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV**
Dela v objektu

VVO II
+

VVO I
+

+

VVO III
+
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Dela na ovoju objekta
Zasteklitev objekta
Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe
vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda –
voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor
ipd.) in namestitve premičnih rezervoarjev za
utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt
Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke
voda – voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni
kolektor ipd.)
Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni
naftni plin ali nafto s priključkom na objekt
Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta
Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi
potmi

Stran

+
+

+
+

+
+

pd

+

+

–

pd9

+9

–

pd20

pd20

pd

+

+

pd

+

+

Pomen oznak:
* V prvem stolpcu preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v
skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena (v
nadaljnjem besedilu: CC.Si).
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje;
VVO II pomeni ožje območje;
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje;
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen;
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan;
pd pomeni dovoljeno, če so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje.
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in da se zanje
izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v
postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te
analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo, in če se zaradi
njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz
rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega
sprejemljivo.
1

6583

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju
dovoljena, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z
gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali
ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je
območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev
gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa
podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga zagotavlja Agencija RS za okolje, ali podatki
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meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih
v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi
merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
2

Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.

3

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju dovoljena, je
treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje
ne zmanjša za več kakor 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali
obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja
gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo
izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se
upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga zagotavlja
Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega
vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali
podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih
meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov
(dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

4

Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

5

Izkopi na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m
nad najvišjo gladino podzemne vode.
6

Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, razen,
kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo 3 te priloge.
7

Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi
postopki.
8

Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz
sanitarnih enot v javno kanalizacijo.
9

Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja,
ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je
treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.
10

Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
11

Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če
območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni
izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena
zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati
predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode.
12

Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno
ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
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13

Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode z obstoječih objektov.

14

Pred uporabo je treba preveriti vodotesnost interne kanalizacije s standardiziranimi postopki.

Stran
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15

Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

16

Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

17

Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v
prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali
do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda
mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.

18

Razen če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter
izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa.

19

Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

20

Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega
iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s
predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na
vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode
ali tal.

21

Razen če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega soglasja za
gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa
ter je izdano vodno soglasje.

22

Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno
oskrbo s pitno vodo.
23

Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad
najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.
24

Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov.

25

Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice
in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu in je
za rekonstrukcijo ali gradnjo treba pridobiti vodno soglasje.

26

Razen če gre za izvajanje zahtev iz 24. člena te uredbe.
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PRILOGA 4: Seznam zajetij
ZAP.
ŠT.

TIP ZAJETJA

NAZIV ZAJETJA

OBČINA

1.

Zajet izvir

Bukovska vas

Slovenj Gradec

2.

Zajeti izvir

Grajska vas (Gmajna)

Slovenj Gradec

3.

Zajeti izvir

Kremžarjev vrh

Slovenj Gradec

4.

Zajeti izvir

Lesnik

Slovenj Gradec

5.

Črpalna vrtina

MZ-2/91 (peskokop Jenina)

Mislinja

6.

Črpalna vrtina

MZ-4/95 (peskokop Jenina)

Mislinja

7.

Zajeti izvir

Nove Pameče 1

Slovenj Gradec

8.

Zajeti izvir

Nove Pameče 2

Slovenj Gradec

9.

Zajeti izvir

Partizanski dom 1

Slovenj Gradec

10.

Zajeti izvir

Partizanski dom 2

Slovenj Gradec

11.

Črpalna vrtina

RAD-1/96 (Raduše)

Slovenj Gradec

12.

Črpalna vrtina

SD-1/90 (Suhi dol)

Slovenj Gradec

13.

Črpalna vrtina

SD-2/91 (Suhi dol)

Slovenj Gradec

14.

Črpalna vrtina

SD-5/92 (Suhi dol)

Slovenj Gradec

15.

Zajeti izvir

Smolška raven (Suhi dol)

Slovenj Gradec

16.

Črpalna vrtina

V-1/92 (Suhi dol)

Slovenj Gradec

17.

Zajeti izvir

Žnidarjev mlin 1 (Suhi dol)

Slovenj Gradec

18.

Zajeti izvir

Žnidarjev mlin 2 (Suhi dol)

Slovenj Gradec

19.

Zajeti izvir

Žnidarjev mlin 3 (Suhi dol)

Slovenj Gradec

20.

Zajeti izvir

Žnidarjev mlin 4 (Suhi dol)

Slovenj Gradec

21.

Zajeti izvir

Stare Pameče

Slovenj Gradec

22.

Zajeti izvir

Sv. Jedert

Slovenj Gradec

23.

Zajeti izvir

Šotl

Slovenj Gradec

24.

Zajeti izvir

Troblje 1

Slovenj Gradec

25.

Zajeti izvir

Troblje 2

Slovenj Gradec

26.

Zajeti izvir

Zgornji Razbor

Slovenj Gradec

27.

Črpalna vrtina

SEL-1/96 (Sele)

Slovenj Gradec
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Uredba o omejevalnih ukrepih proti
Demokratični republiki Kongo in izvajanju
uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti
in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij
(Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični
republiki Kongo in izvajanju uredb (EU) v zvezi
s temi omejevalnimi ukrepi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu
s Sklepom Sveta 2010/788/SZVP z dne 20. decembra 2010
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in
razveljavitvi Skupnega stališča 2008/369/SZVP (UL L št. 336 z
dne 21. 12. 2010, str. 30), zadnjič spremenjenim z Izvedbenim
sklepom Sveta 2014/862/SZVP z dne 1. decembra 2014 o
izvajanju Sklepa 2010/788/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Demokratični republiki Kongo (UL L 346 z dne 2. 12. 2014, str.
36) (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2010/788/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije
za kršitve določb:
– Uredbe Sveta (ES) št. 889/2005 z dne 13. junija 2005
o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov glede Demokratične
republike Kongo in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1727/2003
(UL L št. 152 z dne 15. 6. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo Sveta (EU) št. 270/2014 z dne 17. marca 2014 o
spremembi Uredbe (ES) št. 889/2005 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov glede Demokratične republike Kongo (UL L
št. 79 z dne 18. 3. 2014, str. 34) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
889/2005/ES), in
– Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005
o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki
kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo
(UL L št. 193 z dne 23. 7. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z
Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1275/2014 z dne 1. decembra
2014 o izvajanju prvega in četrtega odstavka 9. člena Uredbe
(ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih
ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (UL L št. 346 z dne 2. 12. 2014, str. 3) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1183/2005/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki
Sloveniji, je prepovedano vsem nevladnim subjektom in posameznikom, ki delujejo na ozemlju Demokratične republike
Kongo (v nadaljnjem besedilu: DR Kongo), neposredno ali
posredno dobavljati, prodajati ali prenašati oborožitev in s
tem povezanega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in
strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter
rezervnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali je to blago po
poreklu iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje
zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove
posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
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c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih
največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od
zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v
zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega
teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali
prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo
prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov
ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami
in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in
takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne
pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje
v opremi, našteti v točkah od i do k tega odstavka, ali z njo.
(3) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da to vnaprej odobri pristojni organ, ne uporablja za dobavo, prodajo ali
prenos:
– oborožitve in s tem povezanega materiala vseh vrst,
namenjenega izključno za podporo misije Organizacije združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) v DR Kongo ali za
uporabo v njej ali za podporo ali uporabo regionalne skupine
Afriške unije za posredovanje;
– zaščitnih oblačil, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v DR Kongo za lastno uporabo začasno uvozili uslužbenci OZN, predstavniki medijev ter delavci na
področju humanitarne in razvojne pomoči in njihovo spremno
osebje;
– nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za
humanitarno in zaščitno uporabo, ali za zagotavljanje tehnične
pomoči in usposabljanja, povezanega s tako nesmrtonosno
opremo.
(3) O dobavah iz drugega odstavka tega člena se odloča
za vsak primer posebej, pri čemer se pri tem v celoti upoštevajo
merila, opredeljena v Skupnem stališču Sveta 2008/944/SZVP
z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede
nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L št. 335 z
dne 13. 2. 2008, str. 99), ter se o tem predhodno uradno obvesti
Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z osmim odstavkom
resolucije Varnostnega sveta OZN 1533 (2004) (v nadaljnjem
besedilu: odbor za sankcije).
(4) Republika Slovenija lahko zahteva ustrezno zaščito
pred morebitno zlorabo dovoljenj, izdanih na podlagi drugega
odstavka tega člena, in po potrebi sprejme ukrepe za vrnitev
dobavljene oborožitve in sorodnega materiala.
(5) Pristojni organ iz drugega odstavka 2. člena te uredbe
v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za zunanje zadeve.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit
čez njeno ozemlje se prepreči osebam iz priloge k Sklepu
2010/788/SZVP.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se ne uporablja, kadar
odbor za sankcije:
– vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da je tak
vstop ali tranzit utemeljen iz humanitarnih razlogov, vključno z
verskimi obveznostmi;
– ugotovi, da bi taka izjema pospešila uresničevanje ciljev
vzpostavitve miru, nacionalne sprave v DR Kongo in stabilnosti
na tem območju iz ustreznih resolucij Varnostnega sveta OZN;
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– vnaprej in za vsak primer posebej odobri tranzit posameznikov, ki se vračajo na ozemlje države, katere državljani so,
ali ki sodelujejo pri prizadevanjih za zagotovitev sojenja storilcem hudih kršitev človekovih pravic ali kršilcem mednarodnega
humanitarnega prava;
– ugotovi, da je tak vstop ali tranzit potreben za potek
sodnega postopka.
(3) Kadar se na podlagi prejšnjega odstavka osebam, ki
jih je določil odbor za sankcije, dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovoljenje
omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na
katere se nanaša.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

4. člen
(1) Za izvajanje 3. člena Uredbe 889/2005/ES je v Republiki Sloveniji pristojno ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, ali
ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za vojaško orožje in
vojaško opremo.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s prvim odstavkom 6.a člena Uredbe 889/2005/ES objavi seznam
pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni
v prilogi k Uredbi 889/2005/ES.

7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki
pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom
iz priloge I k Uredbi 1183/2005/ES, so v njihovi lasti ali jih imajo
te osebe, subjekti ali organi (prvi odstavek 2. člena Uredbe
1183/2005/ES);
b) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom
iz priloge I k Uredbi 1183/2005/ES neposredno ali posredno da na razpolago ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe
1183/2005/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih,
katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 1183/2005/ES (tretji odstavek 2. člena Uredbe
1183/2005/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do
500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če nevladnim
subjektom in posameznikom, ki delujejo na ozemlju DR Kongo,
neposredno ali posredno dobavlja, prodaja ali prenaša oborožitev in s tem povezan material vseh vrst, vključno z orožjem in
strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter
rezervnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali je to blago po
poreklu iz EU ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju
z Uredbo 889/2005/ES:
a) kateremu koli nevladnemu subjektu ali osebi, ki deluje
na ozemlju DR Kongo, neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi (točka a prvega
odstavka Uredbe 889/2005/ES);
b) kateremu koli nevladnemu subjektu ali osebi, ki deluje
na ozemlju DR Kongo, neposredno ali posredno zagotavlja
financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna
zavarovanja v zvezi s prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom
oborožitve in s tem povezanega materiala, ali za kakršno koli
dodeljevanje, prodajo, zagotavljanje ali prenos s tem povezane
tehnične pomoč in drugih storitev (točka b prvega odstavka
Uredbe 889/2005/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih
namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje
transakcij, navedenih v točkah a in b tega odstavka (točka c
prvega odstavka Uredbe 889/2005/ES).

8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti ter v določbe 284. člena Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli
k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 1183/2005/ES, kot so
podatki o zamrznitvi računov in zneskov v skladu z 2. členom
Uredbe 1183/2005/ES, pristojnim organom, navedenim v prilogi
II k Uredbi 1183/2005/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov
Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 6. člena Uredbe
1183/2005/ES);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II
k Uredbi 1183/2005/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov
(točka b prvega odstavka 6. člena Uredbe 1183/2005/ES).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
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IV. NADZOR
9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe ter Uredbe 889/2005/ES
in Uredbe 1183/2005/ES po pooblastilih za zadeve iz stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski organi,
finančna uprava, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil.
Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljata nadzor
iz prejšnjega stavka inšpekcijski organ, pristojen za obrambo,
in finančna uprava, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa inšpekcijski organ, pristojen za notranje
zadeve, in finančna uprava.
(2) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekrške po tej uredbi ali so nastali s storitvijo prekrška iz te uredbe,
se smejo odvzeti.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe ter Uredbe
889/2005/ES in Uredbe 1183/2005/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve.
V. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo z dne
2. decembra 2005 (Uradni list RS, št. 108/05).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-37/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-1811-0088
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Uredba o omejevalnih ukrepih proti
Demokratični ljudski republiki Koreji
in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi
omejevalnimi ukrepi

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti
in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij
(Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski
republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi
s temi omejevalnimi ukrepi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s
Sklepom Sveta 2013/183/SZVP z dne 22. aprila 2013 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2010/800/SZVP (UL L št. 111, 23. 4. 2013, str.
52), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2014/700/SZVP
z dne 8. oktobra 2014 o spremembi Sklepa 2013/183/SZVP o
omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji
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(UL L št. 293 z dne 9. 10. 2014, str. 34; v nadaljnjem besedilu:
Sklep 2013/183/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007
z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 88, 29. 3. 2007, str.
1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 1059/2014 z dne 8. oktobra 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični
ljudski republiki Koreji (UL L št. 293 z dne 9. 10. 2014, str. 15;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 329/2007/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki
Sloveniji, je prepovedano:
a) v Demokratično ljudsko republiko Korejo (v nadaljnjem
besedilu: DLRK) neposredno ali posredno prodajati, dobavljati,
prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh
vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo,
paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za
navedeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena
z opremo za balistično zaščito ter so namenjena izključno za zaščito osebja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in njenih
držav članic v DLRK, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu
iz EU ali ne, ali zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih,
katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi;
b) iz DLRK naročati blago iz prejšnje točke ne glede na
to, ali je po poreklu iz DLRK ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje
zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove
posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih
največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od
zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v
zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega
teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali
prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo
prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov
ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami
in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in
takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne
pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje
v opremi, našteti v točkah od i do k tega odstavka, ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez
njeno ozemlje se prepreči osebam iz prilog I, II in III k Sklepu
2013/183/SZVP.
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(2) Izjeme od ukrepov iz točke a prvega odstavka tega
člena se lahko dovolijo, kadar odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, ustanovljen na podlagi dvanajstega odstavka resolucije Varnostnega sveta 1718 (2006) (v
nadaljnjem besedilu: odbor), za vsak primer posebej ugotovi,
da je potovanje upravičeno s potrebo po humanitarni pomoči,
vključno z verskimi dolžnostmi, ali kadar sklene, da bi taka
izjema kako drugače prispevala k ciljem navedene resolucije
ali resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1874 (2009),
2087 (2013) in 2094 (2013).
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti,
in sicer:
a) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne
medvladne organizacije,
b) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne
konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) ali katere pokroviteljica je OZN,
c) na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
d) kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije
za varnost in sodelovanje v Evropi.
(4) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba
ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(5) Izjeme od ukrepov iz točke b prvega odstavka tega
člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
a) nujnimi humanitarnimi potrebami,
b) udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki
jih podpira Evropska unija ali gosti država članica, ki predseduje
OVSE, na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja
demokracijo, človekove pravice in pravno državo v DLRK.
(6) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi
prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti
Svet Evropske unije. Šteje se, da je predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisnega
ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(7) Ukrep iz točke c prvega odstavka tega člena se ne
uporablja pri tranzitu predstavnikov vlade DLRK, ki potujejo na
sedež OZN zaradi izvajanja dejavnosti OZN.
(8) O odobritvi izjem iz tega člena odloča ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s četrtim in šestim
odstavkom tega člena obvešča Svet EU. O odobritvi izjem
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo.
Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb,
ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali
tranzit čez njeno ozemlje.
(9) Kadar se na podlagi tretjega, petega in sedmega
odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena
dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je
bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) V skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe
329/2007/ES so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno
izvajanje:
a) ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, za izvajanje prvega odstavka 3.c člena in prvega odstavka
5. člena Uredbe 329/2007/ES v delu, ki se nanaša na odstopanje od točke a prvega odstavka 2. člena ali točke a prvega
odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES in prilogami I, Ia in Ib
Uredbe 329/2007/ES,
b) ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje prvega
odstavka 5. člena Uredbe 329/2007/ES v delu, ki se nanaša
na odstopanje od točke b prvega odstavka 3. člena Uredbe
329/2007/ES, 7. člen in 8. člen Uredbe 329/2007/ES,
c) ministrstvo, pristojno za obrambo, za izvajanje prvega
odstavka 5. člena Uredbe 329/2007/ES, kar zadeva vojaško
blago in tehnologijo,
d) Banka Slovenije za izvajanje 9. člena Uredbe
329/2007/ES in

Uradni list Republike Slovenije
e) ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje
prvega odstavka 10. člena in točko d) prvega odstavka 11.a
člena Uredbe 329/2007/ES.
(2) V zvezi z izvajanjem Uredbe 329/2007/ES po prvi
alineji prvega odstavka tega člena se:
a) pojmi »prodaja, dobava, prenos ali izvoz« iz prvega
odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES štejejo za »izvoz« v
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009
o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa,
posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29. 5.
2009, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES) in
Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS,
št. 37/04 in 8/10, v nadaljnjem besedilu: ZNIBDR);
b) v skladu z Uredbo 329/2007/ES za izdajo dovoljenj
smiselno uporablja postopek s predhodnim mnenjem Komisije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ter obveznosti poročanja in vodenja registrov, ki so urejene z Uredbo
428/2009/ES, ZNIBDR in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 329/2007/ES objavi seznam
pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni
v prilogi II k Uredbi 329/2007/ES.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja,
prenaša ali izvaža oborožitev ali drugo vojaško opremo vseh
vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo,
paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za
navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali
ne, ali zavestno ali namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih
namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi (točka a
prvega odstavka 2. člena te uredbe);
b) iz DLRK naroča blago iz prejšnje točke ne glede na
to, ali je po poreklu iz DLRK ali ne (točka b prvega odstavka
2. člena te uredbe).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v
DLRK ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago in tehnologijo, vključno
s programsko opremo iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES,
ne glede na to, ali je po poreklu iz EU ali ne (točka a prvega
odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih
cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke a) prvega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES (točka b prvega odstavka
2. člena Uredbe 329/2007/ES);
c) v DLRK kupi ali uvozi ali iz DLRK odpelje blago in tehnologijo iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES ne glede na to,
ali je zadevni izdelek po poreklu iz DLRK ali ne (tretji odstavek
2. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
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veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju
z Uredbo 329/2007/ES:
a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v
DLRK neposredno ali posredno zagotovi ali od nje pridobi tehnično pomoč ali zagotovi posredniške storitve v zvezi z blagom
in tehnologijo s skupnega seznama vojaškega blaga Evropske
unije (UL C 107, 9. 4. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ali iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES ter z
zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s
skupnega seznama ali naštetega v prilogah I, Ia in Ib k Uredbi
329/2007/ES (točki a in c prvega odstavka 3. člena Uredbe
329/2007/ES);
b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v
DLRK neposredno ali posredno zagotavlja ali od nje pridobi financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s
skupnega seznama ali iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES
ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov
ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči kateri
koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK ali za
tamkajšnjo uporabo (točki b in d prvega odstavka 3. člena
Uredbe 329/2007/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih
namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk a do d prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES (točka e prvega odstavka
3. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju
z Uredbo 329/2007/ES:
a) sprejme ali zagotovi dostop do pristanišč na ozemlju
EU plovilom, za katera obstaja utemeljena domneva, da prevažajo predmete, prepovedane z Uredbo 329/2007/ES, in ki
so zavrnila pregled po tem, ko ga je odobrila njihova država
zastave, ali ki plujejo pod zastavo DLRK in so zavrnila pregled
(tretji odstavek 3.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih
namen ali učinek je zaobiti prepoved iz tretjega odstavka 3.a
člena Uredbe 329/2007/ES (sedmi odstavek 3.a člena Uredbe
329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
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osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če za plovila
DLRK opravlja storitve oskrbovanja z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve, če imajo izvajalci storitev
informacije, na podlagi katerih lahko utemeljeno domnevajo,
da so na plovilih predmeti, katerih dobava, prodaja, prenos ali
izvoz je prepovedan v skladu z Uredbo 329/2007/ES, razen
če so take storitve potrebne iz humanitarnih razlogov (3.b člen
Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če zrakoplovom, za katere se
utemeljeno domneva, da vsebujejo predmete, katerih dobava,
prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan z 2., 4. ali 4.a členom
Uredbe 329/2007/ES, v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES ne
prepove letenja čez ozemlje EU ali vzleta z ozemlja EU ali pristanka na njem (prvi odstavek 11.b člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža luksuzno blago iz priloge III k Uredbi
329/2007/ES (točka a 4. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih
cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke a 4. člena Uredbe
329/2007/ES (točka b 4. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

Stran

6592 /

Št.

56 / 29. 7. 2015

12. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če vladi
DLRK, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam,
Centralni banki DLRK, osebam, subjektom ali organom, ki
delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali kateremu koli subjektu ali organu, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim
nadzorom:
a) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša
ali izvaža zlato, plemenite kovine in diamante iz priloge VII k
Uredbi 329/2007/ES ne glede na to, ali imajo poreklo v EU ali
ne (točka a prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) neposredno ali posredno kupuje, uvaža ali prevaža
zlato, plemenite kovine in diamante iz priloge VII k Uredbi
329/2007/ES ne glede na to, ali ima zadevni predmet poreklo
v DLRK ali ne (točka b prvega odstavka 4.a člena Uredbe
329/2007/ES);
c) neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč
ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz točk a in b prvega odstavka 4.a člena
Uredbe 329/2007/ES (točka c prvega odstavka 4.a člena
Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če
se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če Centralni banki DLRK ali v njeno korist neposredno ali posredno
prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža novonatisnjene ali neizdane bankovce in kovance valute DLRK (4.b člen Uredbe
329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če
se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznujejo:
a) kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja
16. člen Uredbe 329/2007/ES, če pri kreditni ali finančni instituciji s sedežem v DLRK ali pri kateri koli kreditni ali finančni
instituciji iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES
odpre nov bančni račun ali sklene nov korespondenčni bančni odnos ali z njo ustanovi novo skupno podjetje ali v DLRK
odpre novo predstavništvo ali ustanovi novo podružnico ali
hčerinsko družbo (točke od a do d prvega odstavka 5.a člena
Uredbe 329/2007/ES);
b) kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja
16. člen Uredbe 329/2007/ES, če vzdržuje korespondenčni

Uradni list Republike Slovenije
bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v
DLRK ali katero koli kreditno ali finančno institucijo iz drugega
odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES, če se na podlagi
informacij utemeljeno domneva, da bi to lahko prispevalo k
programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, drugim
orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, ali
k drugim dejavnostim, prepovedanim s to uredbo ali Uredbo
329/2007/ES (točka e prvega odstavka 5.a člena Uredbe
329/2007/ES);
c) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v imenu
kreditne ali finančne institucije DLRK ali katere koli kreditne
ali finančne institucije iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe
329/2007/ES ali zanjo sklene sporazum o odprtju predstavništva ali ustanovitvi podružnice ali hčerinske družbe v EU ali
da dovoljenje za njihovo odprtje (točki a in b drugega odstavka
5.a člena Uredbe 329/2007/ES);
d) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali bančne institucije s sedežem v DLRK ali kateri koli kreditni ali
finančni instituciji iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe
329/2007/ES da dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne
dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno
dejavnost, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, če
predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala
pred 19. februarjem 2013 (točka c drugega odstavka 5.a člena
Uredbe 329/2007/EU);
e) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če s strani
katere koli kreditne ali finančne institucije iz drugega odstavka
11.a člena Uredbe 329/2007/ES v kreditni ali finančni instituciji, za katero se uporablja 16. člen Uredbe 329/2007/ES,
pridobi ali poveča lastniški delež ali kakršno koli drugo lastniško udeležbo (točka d drugega odstavka 5.a člena Uredbe
329/2007/ES).
(2) Če se kreditna ali finančna institucija ali pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki
pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom
iz prilog IV, V in Va k Uredbi 329/2007/ES, so v njihovi lasti ali
jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo (prvi, drugi
in drugi a odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom
iz prilog IV, V in Va k Uredbi 329/2007/ES neposredno ali posredno da na razpolago kakršna koli sredstva ali gospodarske
vire (četrti odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje
ukrepom iz prvega in drugega odstavka 6 člena Uredbe
329/2007/ES (peti odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1500 do
500 000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
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posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če osebam, subjektom ali organom iz podtočk od i do v točke a 9.a
člena Uredbe 329/2007/ES neposredno ali posredno proda
ali od njih kupi državne obveznice ali obveznice z jamstvom
države, izdane po 19. februarju 2013, ali če tem osebam
zagotovi posredniške storitve, jim pomaga pri izdaji takih
obveznic, zagotavlja oglaševanje ali druge storitve v zvezi
s takimi obveznicami (točke od a do c 9.a člena Uredbe
329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če
se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi
s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je
bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana
zaradi ukrepov, sprejetih na podlagi te uredbe in Uredbe
329/2007/ES, v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES ugodi kakršnemu koli zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo
škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek
za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva,
predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni
koli obliki, ki ga zahtevajo:
a) določene osebe, subjekti ali organi s seznamov iz
prilog IV in V k Uredbi 329/2007/ES;
b) katera koli druga oseba, subjekt ali organ v DLRK,
vključno z vlado DLRK ter njenimi organi javne uprave, korporacijami in agencijami;
c) katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje
prek oseb, subjektov ali organov iz točk a) in b) ali v njihovem
imenu (prvi odstavek 9.b člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če
se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in
poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli
k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 329/2007/ES, kot so po-
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datki o zamrznitvi računov in zneskov v skladu s 6. členom
Uredbe 329/2007/ES, pristojnemu organu, navedenemu na
spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 329/2007/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek
tega pristojnega organa Evropski komisiji (točka a prvega
odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 329/2007/ES, pri vsakem
preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
(1) Kreditna ali finančna institucija se, če pri poslovanju
s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES v nasprotju z Uredbo
329/2007/ES:
a) ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi
podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne
transakcije, in ne zavrne izvedbe transakcije, če ti podatki
niso zagotovljeni (točka b prvega odstavka 11.a člena Uredbe
329/2007/ES);
b) ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na zahtevo ne da na voljo nacionalnim organom (točka c prvega
odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES);
c) ne glede na prvi odstavek 3. člena in 6. člen Uredbe
329/2007/ES, kadar sumi ali ima utemeljen razlog za sum,
da so sredstva povezana s financiranjem širjenja orožja, tega
takoj ne sporoči enoti za finančni nadzor (točka d prvega
odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES),
za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 1/08 in 34/10 – v
nadaljnjem besedilu: ZPlaSS-A).
(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne
ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
IV. NADZOR
20. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 329/2007/ES
po pooblastilih za zadeve iz stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski organi, finančna uprava, policija
in pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje
in vojaško opremo, opravljata nadzor iz prejšnjega stavka
inšpekcijski organ, pristojen za obrambo, in finančna uprava,
če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva,
pa inšpekcijski organ, pristojen za notranje zadeve, in finančna uprava.
(2) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
prekrške po tej uredbi ali so nastali s storitvijo prekrška iz te
uredbe, se smejo odvzeti.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe
329/2007/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Za nadzor nad izvajanjem 11.a člena Uredbe
329/2007/ES se uporabljajo določbe ZPlaSS-A.
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

Stran

6594 /

Št.

56 / 29. 7. 2015

in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 7. marca
2013 (Uradni list RS, št. 20/13).
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-36/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-1811-0095

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-14/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-3130-0035
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2367.
2366.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev
v zvezi s sprejemanjem daril

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev
v zvezi s sprejemanjem daril
1. člen
V Uredbi o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev
v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03) se v
2. členu v 3. točki znesek »15.000 SIT« nadomesti z zneskom
»62,59 eura«, znesek »30.000 SIT« pa z zneskom »125,19
eura«.
V 4. točki se znesek »5.000 SIT« nadomesti z zneskom
»20,86 eura«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se na koncu tretje alineje
pred piko doda vejica in besedilo »darilne bone, vrednostne
bone, darilne žetone in dragocene kovine«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prvega, drugega in tretjega« nadomesti z
besedilom »prvega in drugega«.
Peti odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedo »vrednosti«
doda besedilo »oziroma v primerih iz drugega odstavka 3. člena te uredbe«.
V tretjem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z
besedo »tretjega«.
V četrtem odstavku se znesek »30.000 SIT« nadomesti z
zneskom »125,19 eura«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v četrti alineji pred besedo
»vrednost« doda beseda »ocenjena«.
5. člen
V drugem odstavku 12. člena pred piko doda vejica in besedilo »ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih
lokalnih skupnosti«.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o predelavi biološko razgradljivih odpadkov
in uporabi komposta ali digestata

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka
19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predelavi
biološko razgradljivih odpadkov in uporabi
komposta ali digestata
1. člen
V Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in
uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13) se
četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ta uredba ne
uporablja za rastlinske odpadke in živinska gnojila, ki nastajajo
v kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega
nastanka in se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi na
kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva.«.
2. člen
V 3. členu se v 24. točki besedilo »v zaprtem prostoru«
nadomesti z besedilom »na pokritem prostoru«.
3. člen
V enajstem odstavku 11. člena se črta beseda »odprtem«.
V dvanajstem odstavku se črta beseda »odprtem«.
4. člen
V osmem odstavku 12. člena se črta beseda »odprto«.
V devetem odstavku se povsod črta beseda »odprtem«.
5. člen
Za četrtim odstavkom 19. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Rok za odgovor na pritožbo je osem dni od prejema
pritožbe.«.
6. člen
V drugem odstavku 26. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. za potrebe izdelave strokovne ocene iz petega odstavka 23. člena te uredbe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Analiza tal iz drugega odstavka tega člena vsebuje
najmanj podatke o vsebnosti kemijskih onesnaževal iz priloge
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3 te uredbe, če gre za analizo tal iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena.«.
7. člen
V prilogi 1 se v tabeli 1 v stolpcu »Opombe« pod številko
biološko razgradljivih odpadkov 20 01 39 besedilo »po standardu ISO 15985, ISO 11734 ali ISO« nadomesti z besedilom »po
standardu ISO 15985, ISO 11734 ali ISO 14853«.
8. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga
1 sestavni del te uredbe.
9. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga
2 sestavni del te uredbe.
10. člen
V prilogi 5 se v tabeli v prvi vrstici drugega stolpca besedilo »Mejna vrednost letnega vnosa v g/ha na leto« nadomesti
z besedilom »[g/ha] v dveh letih«.
11. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga
3 sestavni del te uredbe.
12. člen
Priloga 7 se nadomesti z novo prilogo 7, ki je kot priloga
4 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2550-0083
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 2
"Priloga 4:
Kakovostni razredi komposta ali digestata
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov za uvrstitev komposta v kakovostni razred
mejne vrednosti za kompost
Parameter

Enota

1. kakovostni razred

2. kakovostni razred

kadmij (Cd)

[mg/kg] s.s.

1,5

3

celotni krom (Cr)

[mg/kg] s.s.

100

250

baker (Cu)

[mg/kg] s.s.

100

500

živo srebro (Hg)

[mg/kg] s.s.

1

3

nikelj (Ni)

[mg/kg] s.s.

50

100

svinec (Pb)

[mg/kg] s.s.

120

200

cink (Zn)

[mg/kg] s.s.

400

1800

policikliþni aromatski
ogljikovodiki (PAH16)*

[mg/kg] s.s.

6

6

poliklorirani bifenili (PCB7)**

[mg/kg] s.s.

0,2

1

organska snov

% mase s.s.

> 15

> 15

biološka stabilnost (AT4)

[mg O2/g] s.s.

< 15

< 15

semena in vegetativni
reproduktivni deli plevela

[št./l]

2

2

doloþevanje uþinka
izboljševalcev tal in
rastnih substratov na
kalitev in rast rastlin

[%]

15 % m/m ali
25 % (v/v) komposta:
sveže rastlinske mase
(SRM):  100% od
kontrolnega substrata,
Kaljivost:  95%,
Zamik kaljivosti: 0 dni
30 % m/m ali
50 % v/v komposta:
SRM:  90% od
kontrolnega substrata,
Kaljivost:  90%,
Zamik kaljivosti: 0 dni

/

trdni delci iz stekla, plastike
ali kovine, veþji od 2 mm

[%] mase s.s.

< 0,5

<2

mineralni trdni delci,
veþji od 5 mm

[%] mase s.s.

<5

<5

Salmonella

[odsotnost v 25 g]
sveže snovi

ni najdeno:0

ni najdeno:0

Escherichia coli

[CFU ali MNP/1 g]
sveže snovi

1000

1000

*(PAH16) je vsota parametrov: naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen,
krizen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen in benzo[g,h,i]perilen
**(PCB7) je vsota parametrov: 2,4,4'-triklorobifenil (PCB-28), 2,2',5,5'-tetraklorobifenil (PCB-52), 2,2',4,5,5'- pentaklorobifenil (PCB101), 2,3',4,4',5-pentaklorobifenil (PCB-118), 2,2',3,4,4',5'-heksaklorobifenil (PCB-138), 2,2',4,4',5,5'-heksaklorobifenil (PCB-153) in
2,2',3,4,4',5,5'-heptaklorobifenil (PCB-180)
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Tabela 2: Mejne vrednosti parametrov za uvrstitev digestata v kakovostni razred
1. kakovostni
razred

2. kakovostni
razred

Parameter

Enota

mejne vrednosti
za digestat z
manj kot 20 %
suhe snovi

kadmij (Cd)

[mg/kg s.s.

2,5

1,5

3

celotni krom (Cr)

[mg/kg s.s.

100

100

250

baker (Cu)

[mg/kg s.s.

200

200

500

živo srebro (Hg)

[mg/kg s.s.

1

1

3

mejne vrednosti
za digestat veþ
ali enako 20 %
suhe snovi

mejne vrednosti
za digestat z veþ
ali enako 20 %
suhe snovi

nikelj (Ni)

[mg/kg s.s.

50

50

100

svinec (Pb)

[mg/kg s.s.

120

120

200

cink (Zn)

[mg/kg s.s.

400*

400

1800

policikliþni aromatski
ogljikovodiki (PAH16)**

[mg/kg s.s.

6

6

6

poliklorirani bifenili
(PCB7)***

[mg/kg] s.s.

0,2

0,2

1

[%] mase s.s.

> 15

> 15

> 15

[mg/l]

< 300

< 100

< 300

[%]

15% m/m ali
25% (v/v)
digestata:
sveže rastlinske
mase (SRM):
 100% od
kontrolnega
substrata
Kaljivost:  95%,
Zamik kaljivosti: 0
dni;
30% m/m ali
50% v/v digestata:
SRM:  90% od
kontrolnega
substrata,
Kaljivost:  90%,
Zamik kaljivosti: 0
dni

15% m/m ali
25% (v/v)
digestata:
sveže rastlinske
mase (SRM):
 100% od
kontrolnega
substrata
Kaljivost:  95%,
Zamik kaljivosti: 0
dni;
30% m/m ali
50% v/v digestata:
SRM:  90% od
kontrolnega
substrata,
Kaljivost:  90%,
Zamik kaljivosti: 0
dni

/

trdni delci iz stekla, plastike
ali kovine, veþji od 2 mm

[%] mase s.s.

/

<2

<2

mineralni trdni delci,
veþji od 5 mm

[%] mase s.s.

/

<5

<5

[št./l]

2

2

2

Salmonella

[odsotnost v 25 g]
sveže snovi

ni najdeno:0

ni najdeno:0

ni najdeno:0

Escherichia coli

[CFU ali MNP/1 g]
sveže snovi

1000

1000

1000

organska snov
biološka stabilnost (KMK)
(ocetna in propionska)

****

doloþevanje uþinka
izboljševalcev tal in
rastnih substratov na
kalitev in rast rastlin

semena in vegetativni
reproduktivni deli plevela

*mejna vrednost za digestat iz biološko razgradljivih odpadkov z veþ kot 50-odstotnim deležem svinjske gnojevke ali perutninskega
gnoja je 600 mg/kg s.s.
**(PAH16) je vsota parametrov: naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen,
krizen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen in benzo[g,h,i]perilen
***(PCB7) je vsota parametrov: 2,4,4'-triklorobifenil (PCB-28), 2,2',5,5'-tetraklorobifenil (PCB-52), 2,2',4,5,5'- pentaklorobifenil (PCB101), 2,3',4,4',5-pentaklorobifenil (PCB-118), 2,2',3,4,4',5'-heksaklorobifenil (PCB-138), 2,2',4,4',5,5'-heksaklorobifenil (PCB-153) in
2,2',3,4,4',5,5'-heptaklorobifenil (PCB-180)
****KMK je kratica za t.i. kratkoverižne mašþobne kisline (doloþamo le ocetno in propionsko kislino)
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2. Podatki iz deklaracije komposta ali digestata, ki morajo biti natisnjeni na zunanji embalaži
komposta ali digestata
Parametri

kompost

digestat

vsebnost organske snovi

x

x

vsebnost CaO

x

x

x

x

Uporabnost glede izboljševanja zemlje:

Uporabnost glede gnojenja:
hranilne snovi
(N, P, K, Mg)
vsebnost mineraliziranega N
(NH4-N, NO3-N)

x

% dušika iz živinskih gnojil*

x

Biološke lastnosti:
vsebnost semena in vegetativnih
reproduktivnih delov plevela

x

Splošne lastnosti materiala:
gostota snovi

x
x

vsebnost vode/vsebnost suhe snovi
velikost delcev

x

pH

x

x

elektriþna prevodnost

x

x

*% dušika iz živinskih gnojil se izraþuna po enaþbi, ki je doloþena v uredbi o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

".

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 29. 7. 2015 /

Stran

6605

Priloga 4
" Priloga 7: Specifikacija za kompost, ki je odpadek, ali digestat, ki je odpadek

Specifikacija za

kompost
digestat

Predelovalec biološko razgradljivih odpadkov
ali uvoznik

Številka specifikacije:

Ime/firma:

Datum izdaje:

Naslov/sedež:
Naslov kompostarne/bioplinarne:

Kompost/ številka šarže:

Oddana koliþina
komposta/digestata
[t] ali [m3]:

Kompost/Digestat

t

Digestat/ þas skladišþenja:

Digestat z
manj
kot 20 %
suhe snovi

Kompost

Digestat z
veþ ali enako
kot 20 %
suhe snovi

m3
Razred kakovosti

Vrste biološko
razgradljivih odpadkov iz
katerih je proizveden
kompost/digestat

1. razred kakovosti

2. razred kakovosti

živinska gnojevka

rastlinski odpadki

loþeno zbrani
kuhinjski odpadki

odpadki iz gostinstva
drugi ŽSP kat. 2

ŽSP kat. 3

živila s preteþenim rokom uporabe
drugi ŽSP kat. 3

blato iz þišþenja
kom. odpadnih voda

odpadki iz
prehrambene indust.

Podroþje uporabe

Kmetijska zemljišþa

Nekmetijska zemljišþa

Najveþji dovoljen vnos
komposta/digestata :
kmetijska zemljišþa

1. razred kakovosti

2. razred kakovosti

nekmetijska zemljišþa
Proizvajalec komposta/digestata
Podpis:
Žig:

8 t s.s./ha/5 let
20 t s.s./ha/3 leta

40 t s.s./ha/3 leta
Prevzemnik
Ime in priimek:
Naziv:
KMG-MID:

Stran
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Izvajalec nadzora kakovosti komposta/digestata
Ime:
Naslov:
Datum vzorþenja:
Številka analize:

Parametri

Kompost
Osnovne lastnosti materiala

pH
Elektriþna prevodnost

[mS/m]

Organska snov

[g/kg] s.s.

CaO

[g/kg] s.s.

Voda

[g/kg]

Suha snov

[g/kg]

Gostota sveže snovi

[t/m3]
Hranila

Celotni dušik (N in NH4+)

[mg/kg] s.s.

Celotni fosfor,
izražen kot P2O5

[mg/kg] s.s.

Celotni kalij,
izražen kot K2O

[mg/kg] s.s.

NO3-N (raztopljen)

[mg/kg] s.s.

NH4-N (raztopljen)

[mg/kg] s.s.

% dušika iz živinskih gnojil*
[kg N/m3]
Biološki parametri
Odziv rastlin na kompost/digestat
Število semen plevela

[št./l]

Biološka stabilnost

[mg O2/g] s.s.

Digestat

Uradni list Republike Slovenije
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Nevarne snovi
Kadmij (Cd)

[mg/kg] s.s.

Celotni krom (Cr)

[mg/kg] s.s.

Baker (Cu)

[mg/kg] s.s.

Živo srebro (Hg)

[mg/kg] s.s.

Nikelj (Ni)

[mg/kg] s.s.

Svinec (Pb)

[mg/kg] s.s.

Cink (Zn)

[mg/kg] s.s.

policikliþni aromatski
ogljikovodiki (PAH16)
poliklorirani bifenili (PCB7)
Higienski vidik
Salmonella [odsotnost v 25 g] sveže snovi
Esch. Coli [CFU ali MPN/1 g] sveže snovi
Fizikalna onesnaževala
trdni delci iz stekla, plastike ali kovine,
veþji od 2 mm % s.s.
mineralni trdni delci,
veþji od 5 mm % s.s.
* vpiše samo izvajalec anaerobne razgradnje, ki predeluje tudi živinska gnojila

".
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2368.

Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor
za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji
z visokim izkoristkom

Na podlagi tretjega odstavka 378. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in drugega odstavka 5. člena
Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 46/15) Agencija za energijo izdaja

AKT
o prispevkih za zagotavljanje podpor
za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov energije in v soproizvodnji z visokim
izkoristkom
1. člen
(vsebina)
S tem aktom se določijo vrednosti prispevkov za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odjemalci
trdnih, tekočih in plinastih fosilnih goriv ter daljinske toplote.
2. člen
(povprečni prispevek – električna energija)
Povprečni prispevek na kW obračunske moči električne
energije znaša 1,06397 eura.
3. člen

4. člen
(prispevek po odjemnih skupinah končnih odjemalcev –
olajšava)
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev
električne energije, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega in četrtega
odstavka 6. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 46/15), se določijo naslednje
vrednosti mesečnega prispevka na kW obračunske moči električne energije:

Odjemna skupina končnih odjemalcev

Mesečni
prispevek na kW
obračunske moči
v eurih

1.

VN T > 6000 – prenosno omrežje

2,04224

2.

VN T > 6000 – distribucijsko omrežje

2,04224

3.

VN 2500 < T < 6000 – prenosno
omrežje

2,10598

4.

VN 2500 < T < 6000 – distribucijsko
omrežje

1,75639

5.

VN T < 2500 – prenosno omrežje

0,67417

6.

VN T < 2500 – distribucijsko omrežje

0,67417

7.

SN zbiralke – T > 2500

1,62734

8.

SN zbiralke – T < 2500

1,47176

9.

SN T > 2500

1,23211

10. SN T < 2500

0,55335

11. NN zbiralke T > 2500

1,86821

12. NN zbiralke T < 2500

0,94406

13. NN T > 2500

1,91339

14. NN T < 2500

0,88627

(prispevek po odjemnih skupinah končnih odjemalcev)
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev
električne energije se določijo naslednje vrednosti mesečnega
prispevka na kW obračunske moči električne energije:

Odjemna skupina končnih odjemalcev

Mesečni
prispevek na kW
obračunske moči
v eurih

5. člen
(povprečni prispevek – fosilna goriva in daljinska toplota)
Prispevek od porabe trdnih, tekočih in plinastih fosilnih
goriv ter daljinske toplote na MWh dobavljene energije znaša
0,99045 eura.
6. člen
(prispevki na prodajno enoto energentov)

1.

VN T > 6000 – prenosno omrežje

6,80748

2.

VN T > 6000 – distribucijsko omrežje

6,80748

3.

VN 2500 < T < 6000 – prenosno
omrežje

7,01995

4.

VN 2500 < T < 6000 – distribucijsko
omrežje

5,85462

5.

VN T < 2500 – prenosno omrežje

2,24726

6.

VN T < 2500 – distribucijsko omrežje

2,24726

7.

SN zbiralke – T > 2500

5,42449

8.

SN zbiralke – T < 2500

4,90587

9.

SN T > 2500

4,10702

10. SN T < 2500

1,84450

11. NN zbiralke T > 2500

6,22737

12. NN zbiralke T< 2500

3,14688

13. NN T > 2500

6,37796

Avtoplin - LPG

14. NN T < 2500

2,95423

UNP

15. NN brez merjenja moči

0,99297

Daljinska toplota

16. Gospodinjski odjemalci

0,73896

Premog, lignit, koks

Za posamezno prodajno enoto trdnih, tekočih in plinastih
fosilnih goriv ter daljinske toplote se določijo naslednje vrednosti prispevka na prodajno enoto energenta:

Energent
Zemeljski plin
ELKO
Kurilno olje

Prodajna enota

Prispevek v eurih
na prodajno enoto
energenta

Sm3

0,00938

l

0,00990

kg

0,01092

Bencin

l

0,00911

Dizel

l

0,00990

Letalski bencin

l

0,00911

Kerozin

l

0,00913

kg

0,01267

kg

0,01267

MWh

0,99045

kg

izračunajo dobavitelji
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7. člen
(zagotavljanje sredstev)
S prispevkom iz 3. in 4. člena tega akta, ki ga plačujejo
končni odjemalci električne energije na kW obračunske moči
dobavljene električne energije, in s prispevkom iz 6. člena tega
akta, ki ga plačujejo končni odjemalci trdnih, tekočih in plinastih
fosilnih goriv ter daljinske toplote na prodajno enoto dobavljenega goriva, se zagotavljajo potrebna denarna sredstva iz prve
in druge alinee 377. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 17/14) za izvajanje programov podpor.
8. člen
(davki)
Vrednosti prispevkov iz tega akta ne vključujejo davka na
dodano vrednost.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt
o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 38/14).
10. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu
objave tega akta v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 319-84/2015-01/332
Maribor, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2430-0070
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 29. 7. 2015 s sklepom
št. 36001-4/2015/6 dala soglasje k temu aktu.
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OBČINE
DOBREPOLJE
2369.

Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih
z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 10/96), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št 22/14), Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občina
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 99/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in
organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13, 33/14), 14. člena
Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in
sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje
z dne 9. 7. 2015 objavlja

B. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI;
1. Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,3172 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in
obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne
infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega
vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:

CENIK
oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih
z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki
A. OSKRBA S PITNO VODO;
1. Cena vodarine znaša 0,4163 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera,
skladno z naslednjo preglednico in znaša:

C. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI;
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih
odpadkov
0,1084 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
komunalnih odpadkov
0,0032 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
0,1169 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
bioloških odpadkov
0,0122 EUR/kg
3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve obdelave komunalnih
odpadkov
0,0007 EUR/kg
4. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih
odpadkov
0,0515 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja
komunalnih odpadkov
0,1657 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 8. 2015 dalje.
Št. 3171/2015
Grosuplje, dne 15. julija 2015
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Direktor
Stanislav Stopar l.r.
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ŠKOFLJICA
2370.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (OPN)

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12, 35/13 (skl. US)) in na podlagi
7., 8. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji dne
2. julija 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (OPN)
1.0.0.0 Uvodne določbe
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom Občina Škofljica sprejema občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN). Z njim načrtuje posege v prostor
– na strateški ravni določa izhodišča, cilje in usmeritve prostorskega razvoja, na izvedbeni ravni pa rabo prostora ter merila in
pogoje za posege v prostor občine.
(2) S tem aktom je podana temeljna pravna podlaga za izvajanje prostorske politike občine, v povezavi z zagotavljanjem
skladnega regionalnega razvoja, omogočanjem razvoja gospodarstva, izboljšanjem pogojev bivanja, varovanjem okolja, varstvom
narave, ohranjanjem kulturne dediščine in razvojem gospodarske javne infrastrukture ter uresničevanjem skupnih socialnih,
zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih in športnorekreacijskih potreb občanov.
2. člen
(veljavnost odloka OPN)
(1) Ta odlok velja za območje celotne občine. Izvedbeni del odloka je pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v
prostor, razen na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti, regionalnimi prostorskimi načrti ali državnimi
prostorskimi načrti. OPN se upošteva tudi pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov in drugih predpisov občine, ki se
nanašajo na rabo in urejanje prostora.
(2) Pri načrtovanju gradenj in vseh drugih posegov v prostor je potrebno poleg tega odloka upoštevati predpise o graditvi
objektov ter druge predpise, ki določajo javnopravne režime v prostoru. Pogoji in omejitve iz veljavnih predpisov se upoštevajo
tudi kadar to v odloku ni posebej navedeno.
3. člen
(vsebina in oblika odloka OPN)
(1) OPN sestavljajo strateški del, izvedbeni del in priloge v besedilu ter grafičnih prikazih. Strateški del določa izhodišča in
cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in usmeritve
za določitev prostorskih izvedbenih pogojev. Izvedbeni del akta določa namensko rabo zemljišč – namensko rabo prostora, enote
urejanja prostora, prostorske izvedbene pogoje za posege na stavbnih zemljiščih, za posege na kmetijskih, gozdnih, vodnih in
drugih zemljiščih, za urejanje gospodarske javne infrastrukture ter daje usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih
načrtov.
(2) OPN je izdelan skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 – v nadaljevanju
Pravilnik) in drugimi podzakonskimi predpisi.
(3) Strateški del OPN je sestavljen iz besedila, ki se nahaja v poglavju 2.0 tega odloka, in grafičnih prikazih na naslednjih
kartah (v merilu 1:50000):
– prikazi zasnove prostorskega razvoja občine, karta 1 (_21_str_del_211_zas_pros_raz – 1 list),
– prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture, karta 2 (_21_str_del_212_zas_gji – 1 list),
– prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve, karta
3 (_21_str_del_213_zas_pos_rg_rp – 1 list),
– prikazi usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenovo, karta 4.1 (_21_str_del_2141_zas_pos_usm – 1 list),
– prikazi usmeritev za razvoj v krajini, karta 4.2 (_21_str_del_2142_zas_ost_kraj – 1 list),
– prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč, karta 4.3 (_21_str_del_2143_zas_ost_nrp – 1 list).
(4) Izvedbeni del OPN je sestavljen iz besedila, ki se nahaja v poglavju 3.0 tega odloka in v grafičnih prikazih na naslednjih
kartah:
– pregledna karta Občine Škofljica z razdelitvijo na liste (_221_preg_kar_listi – 1 list, merilo 1:50000),
– pregledna karta Občine Škofljica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
(_222_preg_kar_onrp_gji – 1 list, merilo 1:50000),
– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev (_223_eup_pnrp_pip- 17_listov, merilo 1:5000),
– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (_224_eup_gji – 17 – listov, merilo 1:5000).
(5) OPN ima tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično nadrejenega akta (_31_izvl),
– prikaz stanja prostora Občine Škofljica (_32_st_pros),
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve (_33_str_pod),
– urbanistični načrt Škofljice z Laniščem, Rebrijo pri Škofljici, Zalogom in Glinkom, urbanistični načrt Lavrice, urbanistični
načrt Pijave Gorice in urbanistični načrt Gradišče-Smrjene (_331_un_konc_del in _332_un_podr_del),
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– smernice nosilcev urejanja prostora (_34_sm_mn),
– obrazložitev OPN (_35_obr),
– povzetek za javnost (_36_pov_jav),
– okoljsko poročilo (_37_por_okolj).
(6) V grafičnem delu prikaza stanja prostora so prikazana varovana območja in objekti s področja varstva kmetijskih zemljišč,
gozdov, voda, virov pitne vode in drugih naravnih virov, ohranjanja narave in varovanja okolja, varstva kulturne dediščine, zaščite
pred naravnimi in drugimi nesrečami, upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo in drugih predpisov, ki se nanašajo na prostor.
Podatki iz prikaza stanja prostora se v povezavi s smernicami NUP in predpisanimi režimi varovanja in zaščite upoštevajo pri
načrtovanju posegov v prostor in pri upravnih odločitvah v zvezi z njimi.
(7) OPN je izdelan in se uporablja v tiskani in digitalni obliki. V primeru eventualnih različnosti velja tiskana oblika.
4. člen
(uporaba okrajšav in izrazov)
(1) V tem odloku uporabljeni izrazi in pojmi so razloženi v 2. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 57/12, v 2. členu Zakona o graditvi
objektov (v nadaljevanju ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.
US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12),
v 14. do 21. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), v 5. členu Uredbe o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), v 2. točki Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in v
3. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10).
(2) V aktu se uporabljajo tudi naslednje okrajšave izrazov ter pojmov:
CPVO – celostna presoja vplivov na okolje,
CČN – centralna čistilna naprava,
ČN – čistilna naprava,
DPN – državni prostorski načrt,
E – etaža,
EMS – elektromagnetno sevanje,
EPO – ekološko pomembna območja,
EŠD – evidenčna številka dediščine,
EUP – enota urejanja prostora,
FNE – fotonapetostna elektrarna,
FZ – faktor zazidanosti parcele,
FZP – faktor zelenih površin,
GE – gradbena enota,
GJI – gospodarska javna infrastruktura,
GJS – gospodarska javna služba,
GL – gradbena linija,
GM – gradbena meja,
JPP – javni potniški promet,
KD – kulturna dediščina,
KGV – kmetijstvo, gozdarstvo, vode,
KK – kulturna krajina,
KP – krajinski park,
KP LB – krajinski park Ljubljansko barje,
LC – lokalna cesta,
LEK – lokalni energetski koncept,
M – mansarda,
MČN – mala čistilna naprava,
MRP – merilna regulacijska postaja,
NRP – namenska raba prostora,
NS – naravni spomenik,
NT – naselbinsko telo,
NUP – nosilci urejanja prostora,
NV – naravna vrednota,
OE – območna enota,
ON – (okvirno) območje naselja,
OPN – občinski prostorski načrt,
OPPN – občinski podrobnejši prostorski načrt,
ORG – območje razpršene gradnje,
PIN – prostorski izvedbeni načrt,
PIP – prostorski izvedbeni pogoji,
PM – parkirno mesto,
PNR – podrobna namenska raba,
P+R – sistem parkiraj in se pelji,
RPE – register prostorskih enot,
RTP – razdelilna transformatorska postaja,
SKD – standardna klasifikacija dejavnosti,
SERG – sanacija enot razpršene gradnje,
SORG – sanacija območja razpršene gradnje,
sp – smer pozidave,
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SS – stanovanjska soseska,
SVPH – stopnja varstva pred hrupom,
TP – transformatorska postaja,
UN – urbanistični načrt,
VVO – vodovarstveno območje,
ZGO – Zakon o graditvi objektov,
ZGS – Zavod za gozdove Slovenije,
ZPNačrt – Zakon o prostorskem načrtovanju.
(3) Izrazi s področja urejanja prostora, ki v aktu niso posebej razloženi, imajo pomen kakor je opredeljen v predpisih s področja
urejanja prostora in graditve objektov ter v drugih predpisih.
5. člen
(vsebina tekstualnega dela odloka OPN)
V tekstualnem delu odloka v nadaljevanju so naslednje vsebine:
1.0.0.0 Uvodne določbe
2.0.0.0 Strateški del OPN – besedilo
2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.2.0.0 Zasnova prostorskega razvoja občine
2.3.0.0 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
2.4.0.0 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine
2.7.0.0 Razvoj centralnih naselij na podlagi urbanističnega načrta
3.0.0.0 Izvedbeni del OPN
3.1.0.0 Splošne določbe
3.1.1.0 Pravni obseg akta
3.1.2.0 Namenska raba
3.1.3.0 Načini urejanja
3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
3.1.3.2 Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN)
3.1.4.0 Varovanja
3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture
3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV
3.4.0.0 Merila in pogoji v enotah urejanja (EUP) stavbnih zemljišč
3.4.1.0 Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
Uporabljeni izrazi na območju stavbnih zemljišč (izven stavb)
3.4.1.1 Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju
3.4.1.2 Bivanje v mirnem okolju
3.4.1.3 Dejavnosti
3.4.1.4 Dvorišče
3.4.1.5 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke ter hlevski izpust
3.4.1.6 Gradbena linija (GL)
3.4.1.7 Gradbena meja (GM)
3.4.1.8 Nadomestna gradnja
3.4.1.9 Naselbinsko pomembne izvorne stavbe
3.4.1.10 Kiosk ali zabojnik
3.4.1.11 Območje javnega prostora in območje poljavnega prostora
3.4.1.12 Ograje za pašo živine – plot
3.4.1.13 Okoliška stavbna struktura
3.4.1.14 Pomožni kmetijsko gozdarski objekti – betonsko korito ali ribnik
3.4.1.15 Regulacijska linija (RL)
3.4.1.16 Smer pozidave (sp)
3.4.1.17 Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje
3.4.1.18 Velikostni red GE
3.4.1.19 Urbana oprema
3.4.1.20 Obstoječa stavbna struktura
3.4.1.21 Objekti za oglaševanje
3.4.1.22 Začasni objekti
3.4.1.23 Faktor zazidanosti (FZ)
3.4.1.24 Faktor zelenih površin (FZP)
3.4.2.0 Gradbena enota
3.4.2.1 Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot
3.4.3.0 GE – merila in pogoji urejanja tipov gradbenih enot (tipi GE) s predpisanimi tipi stavb:
(GE s prevladujočo PNRP S)
– hm – GE modernistične stanovanjske hiše
– hp – GE hiše na podeželju
– hv – GE hiše v vrsti
– sb – GE stanovanj v bloku,
– vo – GE domačija v odprtem vaškem okolju
– vs – GE domačija v strnjenem vaškem okolju
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(GE s prevladujočo PNRP C)
– js – GE javna stavba, podtipi: jgd – GE gasilnega doma, jps – GE poslovilne stavbe
– pj – GE posebne javne stavbe, podtipi: pjc – GE cerkve, pjg – GE gradu, dvorca pjo – GE obeležij, spomenikov in kapelic
– tm – GE trško mestne hiše
(GE s prevladujočo PNRP I)
– odi – GE kmetije z industrijsko proizvodnjo
– gs – GE gospodarske stavbe
(GE s prevladujočo PNRP Z)
– zsr – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport
– zdz – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine
– zpk – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča
(GE s prevladujočo PNRP P)
– jp – GE središčnega javnega prostora, podtipi: jpp – GE javnega parkirišča, jpa – GE avtobusnih postajališč
– p – GE prometne infrastrukture
– in – GE infrastrukturnega objekta, podtipi: ičn – GE čistilne naprave, ivč – GE vodnega črpališča in vodohranov, ike – GE
objekta komunikacijske in energetske infrastrukture, ieo – GE ekološkega otoka
(GE s prevladujočo PNRP A)
– od – GE domačije v odprtem prostoru
– x – GE s posebnimi režimom urejanja
– pin – GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov, dpa – GE
– ppn – GE varovanja pogojev izvedbe OPPN
3.4.4.0
Stavbe
3.4.4.1.0 Stavba – splošno
3.4.4.1.1 Glavna in pomožna stavba GE
3.4.4.1.2 Namembnost stavb
3.4.4.1.3 Etažnost stavbe (E)
3.4.4.1.4 Podzemna stavba
3.4.4.1.5 Orientacija stavbe
3.4.4.1.6 Oblikovanje fasad stavbe
3.4.4.1.7 Posebni arhitekturni elementi, t.j. posebni sekundarni kubusi
3.4.4.1.8 Oblikovanje strehe z naklonom
3.4.4.1.9 Ravna streha
3.4.4.2
Splošna merila organizacije in oblikovanja glavnih stavb
3.4.4.3
Tipi glavne stavbe
– hiša na podeželju
– javna stavba
– modernistična stanovanjska hiša
– paviljonska stavba/paviljon
– trško-mestna hiša
3.4.4.4
Merila organizacije in oblikovanja pomožne stavbe GE
3.5.0.0
Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP
3.6.0.0
Prostorsko razvojni ukrepi
4.0.0.0
Prehodne in končne določbe
2.0.0.0 Strateški del OPN – besedilo
6. člen
(vizija prostorskega razvoja občine)
Občina Škofljica bo svoj prostorski razvoj usmerjala v izboljšanje kakovosti bivalnega okolja s posodobitvijo in
dograditvijo prometnih povezav, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter objektov za uresničevanje
kulturnih, izobraževalnih, vzgojno varstvenih, zdravstvenih, socialnih in športno rekreacijskih potreb občanov. Z razvojem
storitvenih in oskrbnih dejavnosti ter vseh vrst javnega potniškega prometa bosta Škofljica in Lavrica postali dobro delujoče
somestje z visokim standardom družbene in okoljske infrastrukture, oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Ob tem bo občina
z urejenostjo urbanega in ohranjenostjo naravnega prostora okrepila vlogo in pomen v južnem delu Ljubljanske regije ter
prepoznavnost v širšem prostoru.
2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
7. člen
(stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja občine)
(1) Občina Škofljica leži v osrednjem delu Slovenije, pripada Ljubljanski urbani regiji in meji na občine Ig, Velike Lašče,
Grosuplje in na Mestno občino Ljubljana. Obsega 43,3 km2, ima 18 naselji in gostejšo poselitev (237,3 preb./km2) in šteje 10278
prebivalcev (maj 2015). Dobra polovica prebivalstva živi v središčnih naseljih Lavrici in Škofljici. Za občino so značilni hitra rast
prebivalstva, priseljevanje mladih družin in dnevna migracija delovno aktivnega prebivalstva v smeri Ljubljane.
(2) Naravni prostor občine zaznamuje izjemno kakovost kulturne krajine s posebej zavarovanim Krajinskim parkom Ljubljansko
barje in velika vodnatost. Na zahodni strani prevladuje krajina z ravninskimi barjanskimi travniki, na vzhodu ter jugu pa gričevnati
svet v prepletu gozdov in kmetijskih zemljišč.
(3) Za poselitev občine je značilna intenzivna in prostorsko slabo načrtovana urbanizacija ob glavni prometnici od Lavrice
do Pijave Gorice. Nekdanja majhna ruralna naselja Lavrica in Škofljica z bližnjo okolico ter deloma Pijava Gorica so prerasla v
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središčna naselja pretežno namenjena bivanju, kjer se razvijajo tudi servisne, storitvene in oskrbne dejavnosti ter v manjši meri
proizvodna obrt in industrija.
(4) Na območju Vrha nad Želimljami, Smrjen in Gradišča se je v procesu stihijske urbanizacije med nekaterimi izvornimi
poselitvenimi enotami (vasmi, osamelimi domačijami) vzpostavila specifična naselbinska struktura pretežno individualnih
stanovanjskih hiš z nekonsistentnimi notranjimi urbanimi strukturami in razmerji do naravnega/nepozidanega prostora ter s slabo
komunalno opremljenostjo in nekakovostnim javnim prostorom.
Potrebe in težnje v razvoju
(5) Poselitveni prostor Občine Škofljica izkazuje posebno privlačnost za priseljevanje prebivalstva v urbana središča in v
bližino Ljubljane, zaradi bližine delovnih mest ter hkratne težnje prebivalstva iz gosto naseljenih mestnih sosesk po preselitvi na
mestno obrobje, zaradi višje kakovosti bivanja in dostopnejših zemljišč za gradnjo. Na podlagi naravnega prirasta in priselitev
v prihodnjih deset in več letih je pričakovana rast števila prebivalstva do leta 2020 z indeksom 140 glede na stanje leta 2008.
Zaradi priseljevanja v zadnjih dvajsetih letih in posledično pričakovane visoke naravne rasti prebivalstva v prihodnjih desetletjih
se izkazujejo specifične potrebe vseh starostnih skupin prebivalstva (otrok in mladine, delovno aktivnega prebivalstva, socialno
ogroženih in starejših občanov). Zato je potrebno s planom zagotavljati prostorske možnosti za ureditev površin in izgradnjo
objektov otroškega varstva, osnovnega izobraževanja, osnovne zdravstvene mreže, socialnega varstva in oskrbe, kulturnih
dejavnosti, športa in rekreacije. Ob trendu padanja povprečnega števila članov gospodinjstev in rasti prebivalstva bo že do leta
2020 močno naraslo število gospodinjstev.
(6) Prostorske potrebe za razvoj proizvodnih dejavnosti so omejene na lokalni prostor. Zaradi prometne lege in dnevnih
migracij na regionalni ravni se kažejo povečane potrebe za razvoj oskrbnih, storitvenih in servisnih dejavnosti na območju Lavrice
in Škofljice ter deloma Pijave Gorice in Gradišča s Smrjenami. V teh naseljih so poleg površin za centralne dejavnosti potrebne
tudi nove rekreacijske površine ter ureditev manjkajoče ali neustrezne komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč, izboljšanje
energetske, prometne in komunikacijske infrastrukture. Naraščanje prometa na glavni prometnici skozi občino v smeri proti Ljubljani
zahteva povečano skrb za ohranjanje kakovosti življenja v naseljih s pomembnimi prometnicami, ureditev prometnih razmer z
izgradnjo obvoznice Škofljice, hkrati pa posodobitev obstoječe prometnice in izboljšanje povezav javnega potniškega prometa po
cestah in železnici. Za zaustavitev tranzitnega prometa dnevnih migracij iz smeri Ribnice in Kočevja je potrebno razvijati sodobne
oblike javnega potniškega prometa.
Možnosti prostorskega razvoja
(7) Razvojne možnosti urbanih dejavnosti (predvsem stanovanj in dejavnosti sekundarnega sektorja) so v prostoru občine
močno omejene zaradi naravnih značilnosti prostora, geografske lege in prometnih koridorjev. Ključne omejitve razvoja poselitve
predstavljajo obsežna varovana območja narave, najboljših kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, voda in vodnih virov.
Za zadovoljitev bivanjskih in drugih potreb bo potrebno zagotoviti, popolno izkoriščenost notranjih prostorskih rezerv s prenovo,
zgoščevanjem poselitve in kakovostnim prestrukturiranjem obstoječih stavbnih zemljiščih ter zagotoviti nova stavbna zemljišča za
stanovanjsko gradnjo in razvoj družbene in gospodarske javne infrastrukture, pretežno v središčnih naseljih občine.
(8) Možnosti za poselitev je potrebno reševati prvenstveno z obstoječimi resursi – s celostno prenovo in zgostitvijo pozidave
v središčnih delih naselij Lavrice, Škofljice, Pijave Gorice in Gradišča s Smrjenami, kjer se ob klasični prostorski rasti naselij in
preobrazbi središčnih delov, razvijajo predvsem centralne dejavnosti z bivanjem. Pod pogoji radikalne preobrazbe obstoječe
naselbinske strukture in popolne komunalne opremljenosti je za poselitev primerno tudi območje naselij Vrh nad Želimljami in
Želimlje. Za nadaljnjo poselitev v ostalih naseljih občine se prvenstveno izrabijo obstoječe prostorske rezerve nezazidanih stavbnih
zemljišč. Druga naselja imajo možnosti za manjše širitve z zaokrožanjem območja naselja v okviru lastnih potreb. Nove površine
se lahko zagotavljajo še v sklopu sanacije območij razpršene gradnje.
(9) Obstoječi kompleksi namenjeni industrijski proizvodnji, servisnim in storitvenim dejavnostim imajo omejene možnosti za
širitve, zato se lahko le notranje prenavljajo in dograjujejo z izrabo notranjih rezerv. Dolgoročno pomemben prostorski potencial
za razvoj tovrstnih programov se nahaja v naselju Reber pri Škofljici.
Vplivi in povezave s sosednjimi območji
(10) Naselja občine Škofljica so tesno povezana s sosednjimi območji občine Grosuplje, Velike Lašče in Ig ter zlasti MO
Ljubljana. Prostorsko, socialno in gospodarsko povezanost še posebej utrjujejo skupni interesi varstva okolja in naravnih dobrin ter
razvoja gospodarske javne infrastrukture. Najmočnejše vezi s sosednjimi območji so vzpostavljene s prometnimi tokovi v cestnih
smereh Ljubljane, Iga, Grosuplja, Ribnice in Kočevja ter z železnico Ljubljana–Grosuplje. Najpomembnejši prometni koridorji
(cestne in železniške) potekajo skozi občino v smeri proti Ljubljani, Novemu mestu in Kočevju. Cestni promet v glavnih smereh proti
Grosuplju in Kočevju je močno obremenjen z regionalnimi tranzitnimi tokovi. Občina je s sosednjimi območji občin MO Ljubljana,
Grosuplje povezana z linijami avtobusnega in železniškega JPP, z območjem Velikih Lašč pa samo z linijami avtobusnega JPP.
Pri tem so glede dostopnosti s postajališči dobro oskrbljeni naselji Škofljica in Lavrica.
Usmeritve iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov in prostorsko odgovarjajočih sektorskih dokumentov
(11) V prostorskem aktu so upoštevana izhodišča in usmeritve iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
8. člen
(cilji in prioritete prostorskega razvoja)
(1) Ključni cilji prostorskega razvoja Občine Škofljica so zagotavljati dobre pogoje za bivanje, ohraniti kakovosti naravnega
okolja in izboljšati pogoje za razvoj družbenih dejavnosti ter urejenost javne gospodarske infrastrukture. Občina želi s prostorskim
načrtom doseči naslednje splošne cilje prostorskega razvoja:
– v prostoru omogočiti aktiviranje razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov, v prvi vrsti s prenovo in razvojem
obstoječega urbaniziranega prostora,
– zagotoviti aktivno ohranjanje in razvoj prepoznanih kakovosti v prostoru,
– sanirati ugotovljene prostorske probleme v urbanem in ruralnem prostoru s poudarkom na sanaciji razpršene gradnje,
– zagotoviti kakovostne pogoje za bivanje ter komunalno opremljanje naselij,
– vzpostaviti oblike trajnostne mobilnosti prebivalstva z razvojem učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in pogoje
za razvoj sistema integralnega JPP s fizično integracijo prometnih podsistemov,
– okrepiti središčno vlogo Škofljice, ter ostalih lokalnih središč Lavrica, Pijava Gorica in Gradišča s Smrjenami,
– izboljšati kakovost energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije, s spodbujanjem učinkovite rabe
energije ter razvoja (centralizirane) daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje na Lavrici in na Škofljici,
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– izboljšati kakovost bivalnega in naravnega okolja z zmanjšanjem onesnaženja zraka in hrupa iz naslova osebnega prometa,
– zagotoviti kakovostno oskrbo prebivalstva s storitvami družbenih dejavnosti,
– omogočiti dobro dostopnost in prometno povezanost naselij s prometnimi omrežji sosednjih območij ter okrepiti vpetost v
prostor osrednje Slovenije,
– ohraniti in varovati naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko dediščino,
– vzpostaviti pogoje za humanejših oblik gibanja ljudi (kolesarski in peš promet, dostopnost funkcionalno oviranim osebam),
– zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Prioritetni projekti občinskega in regionalnega pomena v Občini Škofljica, za katere se z OPN zagotavljajo prostorski
pogoji oziroma upoštevajo omejitve, so:
– vzpostavitev prostorskih pogojev za posodobitev obstoječe družbene infrastrukture na področju zdravstva, socialnega
varstva, šolstva, kulture in športa – prednostno se na območju Škofljice ureja problematika doma starejših občanov ter vrtca, Na
Lavrici osnovnošolski prostor in na Gradišču nad Pijavo Gorico izgradnja varovanih stanovanj ter vrtca,
– povečanje učinkovitega javnega prevoza in intermodalnosti, z izgradnjo parkirišč – vozlišč javnega potniškega prometa
medkrajevnega in primestnega značaja, izgradnjo železniškega postajališča na Lavrici ter intermodalnega vozlišča s P+R na Škofljici,
– upoštevanje načrtovanja gradnje obvoznice Škofljica – odsek 3.a razvojne osi,
– posodobitev cestnega omrežja za izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje prometnih obremenitev, zlasti skozi Škofljico
in Lavrico,
– izboljšanje kakovosti bivanja z urejenimi javnimi površinami in površinami za šport in rekreacijo v naseljih Škofljica, Lavrica,
Gradišče s Smrjenami ter Želimlje,
– izgradnja manjkajočih ter rekonstrukcija obstoječih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v občini,
– izgradnja komunalnega centra na Rebri pri Škofljici,
– ureditev mreže kolesarskih poti.
2.2.0.0 Zasnova prostorskega razvoja občine
(grafični prikazi strateškega dela OPN – karta 1: prikazi zasnove prostorskega razvoja občine)
9. člen
(izhodišča za zasnovo prostorskega razvoja občine)
(1) Poselitev naj se ohranja v okviru obstoječih naselij, razvojne možnosti pa naj se odprejo v večjih naseljih z višjimi stopnjami
središčnosti. Tako naj se razvoj poselitve v pretežni meri usmerja v osrednje poselitveno območje, ki ga sestavljajo naselja –
Škofljica z bližnjimi naselji Glinek, Lanišče, Reber in Zalog ter Lavrica. Dolgoročno naj se skozi sanacijo reurbanizira in dopolni
tudi poselitev v Pijavi Gorici, Želimljah, Smrjenah, ter Gradišču ob predhodnem oziroma sočasnem razvoju oskrbnih in storitvenih
funkcij na ravni lokalnih središč, s katerimi se zagotavlja vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje ter
udejstvovanje občanov na kulturnem, športnem, rekreativnem področju in pri drugih prostočasnih dejavnostih. V drugih oziroma
ostalih naseljih naj se širitve naselij za potrebe lastnega prebivalstva omogočajo, kadar jih ni mogoče pokriti z aktiviranjem notranjih
rezerv – slabo izkoriščenih površin ali s prenovo oziroma rastjo obstoječe stavbne strukture. Izjemoma se poselitveno območje širi
tudi za gospodarske dejavnosti prebivalstva na področjih kmetijstva, proizvodne obrti, oskrbe in storitev ter družbenih dejavnosti,
vendar le v merilu potreb posameznega podeželskega naselja.
(2) Občina Škofljica je tesno navezana na mesto Ljubljana, ki je nacionalno središče mednarodnega pomena. Zato vse svoje
potrebe, ki presegajo lokalni značaj in se zagotavljajo v okvirih policentričnega urbanega sistema na državni ravni, uresničuje v
sodelovanju z Ljubljano in v okviru Ljubljanske urbane regije.
(3) Razvoj občine je osredotočen na krepitev vloge in funkcij središčnih naselij – predvsem Škofljice, ki je lokalno središče in
je hkrati občinsko središče. Z naglo rastjo števila prebivalstva ter razvojem storitvenih in oskrbnih dejavnosti je v zadnjem obdobju
v občini pomembno okrepljena vloga Lavrice. Škofljica in Lavrica se zaradi medsebojne bližine s funkcijami dopolnjujeta. V naseljih
Pijava Gorica, Gradišče s Smrjenami in Želimlje so se iz potreb lastnega prebivalstva ter zaledne poselitve razvile posamezne
funkcije na katerih se bosta v prihodnje lahko razvijali v lokalno središče.
(4) V južnem delu občine se je poleg izvornih oblik na območju Smrjen in Gradišča, ob razmeroma ugodni prometni
dostopnosti, stihijsko razrasla poselitvena struktura izključno stanovanjske rabe brez ustrezno načrtovane in predhodno zgrajene
infrastrukture. Območje nima razvitih storitev, oskrbe ter družbenih in prostočasnih dejavnostih za zadovoljevanje potreb občanov.
Iz obstoječega stanja v teh naseljih izhajajo potrebe po sanaciji razmer in izboljšanju komunalne opremljenosti, ureditvi športnih in
rekreacijskih površin ter razvoju centralnih dejavnosti. Hkrati so ta naselja slabše dostopna in notranje nepovezana, zato je potrebno
zagotoviti večjo medsebojno povezanost v tem poselitvenem prostoru ter dostopnost do mreže javnega potniškega prometa.
(5) Razvoj naselij je potrebno načrtovati na način, da bodo prebivalci manj odvisni od osebnih avtomobilov in se bodo
spreminjale prometne navade ljudi. Pri tem pa bo z ustrezno ureditvijo komunalne opreme in razvojem trajnostne mobilnosti
prebivalstva dosežena tudi višja kakovost bivanja in večja prometna varnost.
(6) V ostalem prostoru, kjer se nahajajo strnjeni kompleksi kmetijskih zemljišč in sklenjeni gozdovi, naj se ti ohranjajo. Vzdržuje
se obstoječe razmerje med urbanim in naravnim prostorom ter posameznimi tipi kulturne krajine. Ohranja in varuje se naravne
značilnosti kulturne krajine Ljubljanskega barja kot nacionalno pomembno krajinsko območje s prisotno kulturno dediščino, in
prostorsko identiteto z vso doživljajsko vrednostjo ter simbolnim in reprezentativnim pomenom. Degradirane površine naravnega
prostora je potrebno sanirati.
10. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
Območja za bivanje
(1) Razvoj poselitve za potrebe bivanja se usmerja v obstoječa naselja, med njimi prvenstveno v centralna naselja, ki
se urejajo z urbanističnim načrtom (Škofljica z naselji Lanišče, Zalog, Reber in Glinek, Lavrica, Pijava Gorica ter Gradišče s
Smrjenami). Bivanje v vseh ostalih naseljih se ohranja in razvija v okviru lastnih potreb tam živečega prebivalstva.
(2) Škofljica se razteza v zaledje in tesno povezuje z naselji Lanišče, Reber, Zalog pri Škofljici in Glinek. Razvojne možnosti
poselitve se zagotavlja prvenstveno na Lavrici in Škofljici, naselja Pijava Gorica, Gradišče, Smrjene in Želimlje pa je ob pogoju
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okrepitve središčne vloge primerno za razvoj ekstenzivnih oblik poselitve ter komunalne opremljenosti. Pri tem se upoštevajo
razmerja pozidanih in nepozidanih – zelenih površin, razvojne zakonitosti obstoječe naselbinske strukture in odpirajo možnosti
za vzpostavitev kakovostnega razmerja urbanega in naravnega prostora. Poselitev se zgoščuje tudi na območjih z nizko stopnjo
izkoriščenosti stavbnih zemljišč in v pogojih potrebne sanacije razpršene gradnje kjer se zato z zapolnitvami zagotavljajo nove
površine.
Območja centralnih dejavnosti
(3) Centralne dejavnosti se umeščajo v središčne prostore urbanih naselij in zajemajo večje površine na obstoječih in na
novo definiranih vozliščnih območjih vzdolž osrednje prometnice – glavne ceste na osi Lavrica–Škofljica–Pijava Gorica. Centralne
dejavnosti so deloma izključna namenska raba, v pretežni meri pa mešana z bivanjem – s stanovanjskimi objekti, objekti za
oskrbne, storitvene, poslovne in družbene dejavnosti. V središču Škofljice in Lavrice se zagotavlja pretežni del upravnih storitev
in družbenih dejavnosti. Območje centralnih dejavnosti se zagotavlja še v naseljih Pijava Gorica, Smrjene, Gradišče in Želimlje z
namenom, da se v njih razvijejo oskrba, storitve ter programi vzgoje in izobraževanja, primarnega zdravstva, socialnih in kulturnih
dejavnosti ter športa. Med družbenimi dejavnostmi je največ prostora namenjenega športu in rekreaciji ter vzgoji in izobraževanju.
Površine zanje se, v prostorsko in družbeno utemeljenih primerih, zagotavljajo tudi zunaj središčnega prostora naselij.
Območja za gospodarski razvoj
(4) Razvoj proizvodnih dejavnosti se ohranja v okvirih obstoječih površin poslovno-obrtne cone Škofljica, ki še ni v celoti
izrabljena. Nezazidane površine bodo predvidoma v prihodnjem srednjeročnem obdobju v celoti izkoriščene. Za namen razvoja
manjših industrijskih obratov, obrti in servisnih dejavnosti se redefinira območje gospodarske cone Reber. Zato se površine južno
od železniške proge pri naselju Reber pri Škofljici ohranjajo v zmanjšanem obsegu.
Območja za razvoj turizma
(5) Območje primerno za razvoj turizma v povezavi z dejavnostmi zdravstva, socialnega varstva in rekreacije je kompleks
gradu Lisičje. Na območju naselij z zaledjem kmetijskih površin in območju barja je poselitev podrejena primarni rabi prostora – to
je sonaravnemu kmetijstvu in gozdarstvu z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah in turizmu na podeželju, v povezavi z rekreacijo
in predstavitvijo naravnih vrednot in kulturne dediščine v prostoru.
Območja prometnih površin
(6) Pretežni del območja gospodarske javne infrastrukture predstavljajo prometne površine državnih in lokalnih cest ter
železnice. Pomembne prometne površine so tudi javna parkirišča v centralnih naseljih. Pri razvoju naselij s širitvijo stavbnih zemljišč
za poselitev in dejavnosti, ki generirajo promet je potrebno upoštevati, da je poleg cest potrebno zagotoviti ustrezne površine za
pešce, kolesarje, postajališča JPP in javna parkirišča za skupne javne potrebe. Pri tem je potrebno upoštevati tudi merilo, da
razdalja do postajališč JPP omogoča dostopnost potencialnih uporabnikov.
Območja za šport in rekreacijo
(7) Površine za šport in rekreacijo se zagotavljajo v naseljih z večjim številom prebivalstva – v Lavrici, Škofljici, Pijavi Gorici,
Želimljah, Vrhu nad Želimljami, Smrjenah in Gradišču.
11. člen
(omrežja naselij z vlogo in funkcijo)
(1) Omrežje naselij v Občini Škofljica sestavlja 18 naselij (po RPE). Večji naselji z več kakor polovico prebivalstva občine
sta Škofljica in Lavrica. Obe naselji imata v celoti razvito dnevno oskrbo in vrsto storitev za občane ter ustrezne kulturne, športno
rekreacijske, zdravstvene in socialne dejavnosti za lastne potrebe in zaledna naselja. Obe naselji imata dobro dostopnost z
razvitim avtobusnim in železniškim javnim potniškim prometom ter ustrezno opremljenost s prometno, komunalno, energetsko in
komunikacijsko infrastrukturo. V severnem delu občine imata tako Škofljica in Lavrica v celoti razvite funkcije lokalnega središča. Pri
tem le s težavo in z zaostankom sledita potrebam lastnega prebivalstva z zagotavljanjem ustreznih kapacitet oskrbe in družbenih
dejavnosti.
(2) S hitrim razvojem individualne stanovanjske gradnje se je močno povečalo prebivalstvo posameznih naselij v južnem delu
občine – v Pijavi Gorici, Smrjenah in Gradišču. Vendar se je poselitev razvijala z nepopolno komunalno infrastrukturo ter hkrati
brez potrebnih funkcij oskrbe in storitev za občane. V tem delu občine, kjer živi več kot tretjina prebivalstva občine, je izrazito
pomanjkanje družbene infrastrukture, saj je deloma opremljeno le naselje Pijava Gorica. Slabša kot v severnem delu občine pa je
tudi dostopnost do sredstev javnega potniškega prometa.
(3) Zaradi zagotavljanja možnosti za razvoj oskrbnih, storitvenih, izobraževalnih, zdravstvenih, socialnih, kulturnih in športno
rekreativnih dejavnosti za zadovoljevanje potreb lastnega in zalednega prebivalstva naj se naselja Pijava Gorica in Gradišče s
Smrjenami v prihodnje razvijajo v lokalno središče.
(4) V ostalih vaseh se poselitev lahko razvija v okvirih lastnih potreb.
12. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij)
Škofljica je primestna občina z močno navezavo na Ljubljano na več ravneh gospodarskega kulturnega in družbenega
življenja. Prometni tokovi dnevnih migracij iz smeri Ribnice in Kočevja po glavni cesti, zagotavljajo pomembno povezanost z
zaledjem dolenjskih občin južno od Škofljice. Lokalne povezave sežejo še na zahodni strani do Iga in na vzhodu do Grosupljega.
Na avtocestno omrežje se občina navezuje na priključku Ljubljana – jug na Rudniku. Železniška proga Ljubljana–Novo mesto
z lokalno postajo Škofljica utrjuje prometno povezanost občine z Ljubljano in zaledjem v smeri Dolenjske, ki jo bo izboljšala
načrtovana nova železniška postaja na Lavrici. Na regionalno cesto se navezuje predvidena obvozna cesta, odsek 3.a razvojne
osi (varianta 2A).
13. člen
(druga za občino pomembna območja)
Območja voda
(1) Skozi južni del občine proti severu tečeta potoka Želimeljščica in Dremavščica, v sredini pa občino od vzhoda proti zahodu
preči regulirana struga Škofeljščice. Površinske in podtalne vode ter vode iz osuševalnih jarkov se stekajo v Ljubljanico ali Iščico.
Za vode v občini je značilna neenakomerna razporeditev količin vode z ozirom na vremenske pogoje ter visoka stopnja okoljske
občutljivosti – tveganja pred onesnaženjem.
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Območja mineralnih surovin
(2) Na meji z Občino Grosuplje je aktivni kamnolom tehničnega kamna – dolomita Pleše, za katerega je država podelila
rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin do konca leta 2021.
Območja naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora
(3) V zahodnem delu občine se nahaja zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje z izvedenim kartiranjem habitatnih
tipov. Znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje je zavarovano ožje območje naravni rezervat Strajanov breg. Območje Jelšje,
Babna Gorica, Grmez in potok Želimeljščica so naravne vrednote znotraj zavarovanega območja krajinskega parka Ljubljansko
barje. Območji Rogoze in Želimeljska dolina sta območji varovane kulturne krajine.
Druga še pomembna območja za občino
(4) Za občino je pomembno ohranjanje enot kulturne dediščine – grad Lisičje in grad Namršelj v Želimljah.
14. člen
(urbana središča za katera se izdela urbanistični načrt)
Urbanistični načrt se izdela za urbano naselje Škofljica z naselji Lanišče, Zalog pri Škofljici, Reber pri Škofljici in Glinek, ter
za naselja Lavrica, Pijava Gorica in Gradišče s Smrjenami.
2.3.0.0 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
(grafični prikazi strateškega dela OPN – karta 2: prikazi zasnove GJI)
15. člen
(zasnova gospodarske javne infrastrukture in javnega dobra)
Omrežja prometne infrastrukture
(1) Osnovo cestnega omrežja zagotavljajo državne ceste daljinskega značaja G2106 Ljubljana–Rudnik–Škofljica–Kočevje z
navezavo na avtocestno omrežje pri Rudniku, ter državne ceste G-2 na odseku Škofljica–Šmarje - Sap regionalna cesta Škofljica–
Ig ter Škofljica–Šmarje - Sap. Pomembnejše lokalne povezave, ki povezujejo naselja in se navezujejo na državno prometnico so
Rudnik–Orle, Lavrica–Orle, Pijava Gorica–Turjak ter Vrh nad Želimljami–Rašica.
(2) Za preusmeritev prometnih tokov v smeri proti Ribnici in Kočevju, se v sklopu državne ceste 3.a razvojne osi v prostoru
občine, načrtuje umestitev obvozne ceste mimo Škofljice. Navedena cesta se v prostor umešča z državnim prostorskim načrtom.
Obstoječo glavno cesto skozi Lavrico in Škofljico se preuredi za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev ter lokalnega prometa.
V občini je predvidena rekonstrukcija ceste G2-106/0261.
(3) Na območju občine potekajo odseki avtoceste: obstoječa južna avtocestna obvoznica Ljubljana, odsek Kozarje–Malence
in obstoječa avtocesta A2, odsek Malence–Šmarje - Sap.
(4) Železniška proga I. reda Ljubljana–Trebnje–Dobova (Novo mesto) je namenjena notranjemu transportu in potniškemu
prometu. Med Ljubljano in Grosupljem je dolgoročno načrtovana gradnja drugega železniškega tira. Dolgoročno je predvidena
posodobitev železniške proge za večje osne obremenitve ter večje hitrosti in gostejši promet primestne železnice s pomembno
vlogo postaje na Škofljici. Posodobitev javnega potniškega prometa po železnici iz smeri dolenjske je potrebna za razbremenitev
državnih cest v območju Občine Škofljica. Ob železniških postajališčih se načrtuje ureditev parkirišč s ciljem, da se del cestnega
prometa preusmeri na železniški promet. Za izboljšanje prometne povezanosti občine se na Lavrici načrtuje nova železniška
postaja.
Omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter drugih prometnih površin
(5) Razvoj kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže s pomembnim vozliščem daljinske in glavne
državne kolesarske poti. V smeri proti severu je predvidena glavna kolesarska povezava Škofljica–Šentjakob, proti jugu Škofljica–
Velike Lašče. V smeri vzhod-zahod pa je načrtovana daljinska povezava Škofljica–Ig–Brezovica ter Škofljica–Grosuplje. Prioritetno
se ureja kolesarska povezava Ig–Škofljica. Državna mreža kolesarskih poti se dopolnjuje z načrtovanjem lokalnih povezav. Na
območju občine se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest in ulic načrtuje ustrezne površine za kolesarje in pešce, površine
za javna parkirna mesta ter postajališča JPP.
Javni potniški promet
(6) Občina Škofljica bo skupaj z občinami Ljubljanske urbane regije ter z glavnim mestom Ljubljano nadalje razvijala javni
mestni in primestni potniški promet s širitvijo do Pijave Gorice, Smrjen, Gradišča in Vrha nad Želimljami ter pokrivanjem širšega
območja občine. V sistem javnega potniškega prometa se vključujejo linije železniškega potniškega prometa s postajama na
Škofljici in Lavrici ter P+R na Škofljici. JPP naj se izboljšuje tudi s smiselnim skupnim načrtovanjem razvoja JPP in povezovanjem
na regionalni ravni, še posebej s sosednimi občinami, zlasti z MO Ljubljana in občinama Grosuplje ter Velike Lašče. Pri načrtovanju
prometnih površin – postajališč JPP in javnih parkirnih površin je potrebno te umeščati tako, da bo s fizično integracijo možno
zagotoviti učinkovito prestopanje potnikov. Šolski prevozi v občini, ki se izvajajo kot posebni linijski prevoz, naj se s ciljem
racionalnega in učinkovitega izvajanja JPP pod posebej določenimi pogoji praviloma izvajajo tudi kot javni linijski prevoz.
Omrežja elektronskih komunikacij
(7) Obstoječe omrežje klasične telefonije se dopolnjuje z omrežji širokopasovnih povezav, temelječih na novih tehnoloških
spoznanjih. V vseh naseljih se uvaja TK storitve novejših tehnologij dostopnejših telefonskih omrežij na digitalni osnovi. Območje
občine se naveže na ogrodno medkrajevno optično kabelsko omrežje, ki se zagotavlja med Rudnikom in Škofljico. Pri razvoju
TK omrežij bo občina zasledovala cilj, da bo zagotovljen dostop do širokopasovnih omrežij vsem poslovnim subjektom, javnim
ustanovam in prebivalstvu z možnostjo priključitve na širokopasovno omrežje, pretežno s hitrostjo najmanj 2 Mbit/s. S postavitvijo
baznih postaj mobilne telefonije v predelih s slabšo pokritostjo, bo dopolnjeno omrežje baznih postaj in izboljšan doseg signalov.
Omrežja in objekti oskrbe z energijo
Elektroenergetsko omrežje
(8) Preko območja občine v severnem delu poteka DV 400 kV Beričevo–Divača. Trasa prečka območje občine v prostoru
med naseljem Sela pri Rudniku in zaselkom Babna Gorica.
(9) Predvidena je izgradnja DV 2x400 kV Beričevo–Divača, ob tem je predvideno zankanje 2 x 400/110 kV RTP Lavrica v
110 kV mestno mrežo med RTP 110/20 kV Vrtača in RTP 110/20 kV PCL. Preko Občine Škofljica je predvidena tudi trasa daljnovoda
DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič.
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(10) Distribucijsko omrežje je z električno energijo oskrbljeno preko dveh 20 kV daljnovodov DV 20 kV Vrhnika in DV 20 kV
Podtabor, ki povezujeta naselja občine. V urbanih naseljih se 20 kV in 0,4 kV omrežje gradi izključno v kabelski izvedbi, v ostalih
delih pa pretežno v kabelski izvedbi, lahko pa tudi z nadzemnimi vodi. Za izboljšanje oskrbe z električno energijo se načrtuje
izgradnja razdelilne postaje RP 20 kV Škofljica na južnem robu industrijske cone s pripadajočima srednje napetostnima (20 kV)
napajalnima kabelskima povezavama iz RTP 110/20 Grosuplje. Posledično se preoblikuje tudi dele srednje-napetostnega omrežja.
Predvidena je izgradnja šestih novih TP in dveh nadomestnih TP za širitev distribucijskega omrežja. Izgradnje TP se načrtujejo
na območju naselij: Škofljica, Lavrica, Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Smrjene in Želimlje. Izgradnja novih TP se
načrtuje na podlagi predvidenih povečanih obremenitev. Pri pripravi podrobnejših prostorskih načrtov se na podlagi ocenjenih
potreb predvidi gradnjo novih transformatorskih postaj.
Plinovod
(11) Glavni energetski vir za potrebe ogrevanja v občini je zemeljski plin. Oskrba s plinom se v široki potrošnji zagotavlja
preko javnega distribucijskega plinovoda v naseljih Lavrica in Škofljica.
(12) Raba električne energije in kurilnega olja v občini se prednostno nadomešča z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri
energije. To usmeritev je potrebno upoštevati pri načrtovanju novih gradenj ter prenovi obstoječih objektov. Obstoječe plinovodno
omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami v nepokrita območja, predvsem na Lavrici na območju Srednje vasi,
Dolenjske ceste ter Erbežnikovega hriba ter na območju Škofljice in ožjega območja Lanišča. V primeru večjih širitev poselitve na
območju Babne Gorice, Sel, Zaloga pri Škofljici, Gumnišča, Pijave Gorice, Lanišča in Gorenjega Blata, se tudi tam načrtuje širitev
distribucijskega plinovoda.
(13) Na območju občine bo predvidoma potekal del trase prenosnega plinovoda Kozarje–Vevče.
Lokalni energetski koncept (LEK) – obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije
(14) Občina Škofljica ima sprejet lokalni energetski koncept, zato se usmeritve iz LEK upošteva pri načrtovanju rabe energije
in ogrevanja v občini. Razvoj daljinskih sistemov ogrevanja z biomaso se ob ugotovljeni ekonomski opravičljivosti gradi prvenstveno
v območjih, kjer ni distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Primerni pa so tudi manjši sistemi za manjše skupine stanovanjskih
objektov ali posamezen objekt. Kot dopolnilni vir za oskrbo posameznih objektov za potrebe ogrevanja se razvijajo individualni
sistemi za izrabo sončne in termalne energije.
Omrežja in objekti komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja
Oskrba s pitno vodo
(15) Vodovodno omrežje občine, ki ga sestavlja sedem sistemov se obnavlja in dograjuje tako, da bo oskrba z vodo iz javnega
vodovoda racionalna, varna pred onesnaženjem in stabilna pri obratovanju omrežja ter zadovoljiva z vidika zadostnih količin,
potrebnih za načrtovane širitve naselij. Pri oskrbi z vodo se Občina Škofljica povezuje s sosednjimi občinami saj so posamezni
vodovodi del širšega vodovodnega sistema. Zaradi dotrajanosti vodovodnega sistema in vodnih izgub pri distribuciji se prvenstveno
obnavljajo sistemi z največjimi izgubami.
(16) Oskrba z vodo je zasnovana na naslednjih vodovodnih sistemih:
– centralni vodovodni sistem Ljubljane (vodarna Brest in vodarna Hrastje) za naselja Lavrica, Škofljica, Lanišče, Zalog pri
Škofljici, Glinek, Gumnišče, Gorenje Blato,
– vodovodni sitem Brezova noga–Pijava Gorica–Smrjene–Gradišče–Vrh nad Želimljami za naselja Pijava Gorica, Smrjene,
Gradišče nad Pijavo, Gorico, Vrh nad Želimljami,
– vodovodni sistem Zapotok–Golo–Škrilje–Dobravica–Klada–Sarsko za naselje Klada,
– vodovodni sistem Mali Lipoglav–Pleše za naselje Pleše,
– vodovod Dole,
– vodovod Orle,
– vodovod Želimlje,
– vodovodni sistem Grosuplje za naselje Reber pri Škofljici.
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod
(17) Rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini je zasnovana glede na obstoječo stanje
komunalne infrastrukture ter v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
Delno zgrajen sistem kanalizacije s čistilno napravo ima naselje Škofljica, delno je kanalizacijsko omrežje zgrajeno tudi na območju
Daljne vasi. Predvidena je izgradnja povezovalnega kanala Škofljica–Lavrica, ki se bo navezoval na centralni kanalizacijski sistem
Ljubljane. Po izgradnji se ČN Škofljica ukine. Komunalna odpadna voda iz naselij Lavrica, Škofljica, Lanišče in Zalog pri Škofljici
se bo odvajala preko centralnega kanalizacijskega omrežja sistema CČN Ljubljana. Na območju naselja Pijava Gorica se bodo
komunalne odpadne vode odvajale v predvideno čistilno napravo Pijava Gorica, v Želimljah pa na obstoječo čistilno napravo
Želimlje in predvideno črpališče Podreber. Na JZ delu naselja Smrjene je predvideno odvajanje komunalnih odpadnih vod na
predvideno čistilno napravo Smrjene. Načrtovana je še začasna ČN Gradišče.
(18) Na območjih, kjer kanalizacija še ni zgrajena, se odpadna komunalna voda zbira v nepretočni greznici ali čisti v mali ČN,
do poteka roka za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, določene v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Ravnanje z odpadki
(19) Odlaganje odpadkov iz naselij Občine Škofljica se zagotavlja na regijskem odlagališču Barje. Občina Škofljica z drugimi
občinami Ljubljanske urbane regije sodeluje pri načrtovanju in izgradnji novega odlagališča. V občini se zagotavlja sodoben
sistem ločenega zbiranja in obdelave odpadkov pred odlaganjem. Sistem obstoječih ekoloških otokov se nadgradi tako, da bodo
zagotovljena racionalna in občanom dostopna zbirna mesta. Obstoječi zbirni center za ravnanje z odpadki se nadalje razvija v
celovit komunalni center občine.
Druge površine grajenega javnega dobra in omrežja, objekti ter naprave komunalne opreme naselij
(20) Na območju naselij Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica in Gradišča s Smrjenami ter Želimlje se v okviru ureditev javne
gospodarske infrastrukture in prenove posameznih delov naselij zagotavljajo javne površine pešca in tlakovane površine trgov,
parkovne zelene površine, otroška igrišča, avtobusna postajališča javnega potniškega prometa, javna razsvetljava in urbana
oprema kot sestavina celovite prostorske ureditve za širše potrebe prebivalstva občine. V ostalih naseljih je urejanje grajenega
javnega dobra podrejeno potrebam prebivalcev teh naselij. Posamezna tovrstna infrastruktura se po potrebi vzpostavi tudi v drugih
naseljih.
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2.4.0.0 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
(grafični prikazi strateškega dela OPN – karta 3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z ob‑‑močji razpršene gradnje
ter prikazi območij razpršene poselitve)
16. člen
(okvirna območja naselij)
(1) Na območju Občine Škofljica je 18 naselij po registru prostorskih enot (po RPE): 1. Dole pri Škofljici, 2. Drenik, 3. Glinek,
4. Gorenje Blato, 5. Gradišče nad Pijavo Gorico, 6. Gumnišče, 7. Klada, 8. Lanišče, 9. Lavrica, 10. Orle, 11. Pijava gorica, 12. Pleše,
13. Reber pri Škofljici, 14. Smrjene, 15. Škofljica, 16. Vrh nad Želimljami, 17. Zalog pri Škofljici, 18. Želimlje.
(2) V občini se določijo naslednja okvirna območja naselij (ON): Dole pri Škofljici1 ON, Drenik – 2 ON, Glinek – 2 ON,
Gorenje Blato – 4 ON, Gradišče – 4 ON, Gumnišče – 2 ON, Klada – 1 ON, Lanišče – 2 ON, Lavrica – 8 ON, Orle – 2 ON,Pijava
Gorica – 3 ON, Pleše 1 ON, Reber pri Škofljici – 1 ON, Smrjene – 3 ON, Škofljica – 2 ON, Vrh nad Želimljami – 2 ON, Zalog pri
Škofljici – 1 ON, Želimlje – 9 ON.
17. člen
(naselja, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo)
(1) Območja naselij, ki vključujejo razpršeno gradnjo, katero se sanira, so Lavrica, Škofljica, Lanišče, Dole pri Škofljici,
Smrjene (Ceroje, Gradišnica, Smrjene-Gradišče), Gradišče (Brzek, Štibrnica), Vrh nad Želimljami, V navedenih naseljih so
opredeljena območja sanacije razpršene gradnje, ki se sanirajo na podlagi OPPN oziroma s priključitvijo k obstoječim naseljem.
Razpršena gradnja v manjšem obsegu in s posamičnimi enotami v odprtem prostoru se pojavlja še ob drugih naseljih. Posamezni
objekti in manjše skupine objektov razpršene gradnje, ki jih je možno komunalno opremiti se lahko vključijo v območje naselja in
sanirajo na podlagi podrobnih PIP.
(2) Območja razpršene gradnje je potrebno sanirati tako, da objekti na identiteto naravnega prostora, okolje in kulturno krajino
ne bodo imeli kvarnega vpliva. Za vsa območja razpršene gradnje se določijo pogoji sanacije glede oblikovanja in komunalne
ureditve.
2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
(grafični prikazi strateškega dela OPN – karta 3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi
območij razpršene poselitve)
18. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)
(1) V prostoru so evidentirani pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in
razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij z objekti, pretežno zgrajenimi pred letom 1967, se v občini določijo
območja razpršene poselitve. Razpršena poselitev je ugotovljena tudi na podlagi nizke gostote poselitve in ugotovljenega vzorca
avtohtone poselitve. Manjša območja razpršene poselitve so evidentirana v Želimeljski dolini severno in južno od Želimelj.
(2) Po Uredbi o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 19/99)
spadajo mednje naslednja naselja v občini: 3. Glinek. 12. Pleše in 7. Klada, ki spada med gorsko višinska območja. Vendar so
glede na tip poselitve ta naselja strnjena in nimajo značilnosti razpršene poselitve.
2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine
(grafični prikazi strateškega dela OPN – karta 4.1: prikazi usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenovo – od 19. do
24. člena; karta 4.2: prikazi usmeritev za razvoj v krajini – 25. člen; karta 4.3: prikazi usmeritev za določitev namenske rabe
zemljišč – 26. člen)
19. člen
(splošne usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo)
(1) Z OPN se zagotavljajo pogoji za celovit razvoj v prostoru občine. Pogoji izhajajo iz razvojnih potreb v prostoru – zlasti
za kakovostno bivalno okolje ter usklajen gospodarski in družbeni razvoj ob upoštevanju trajnostne uporabe naravnih virov,
varstvenih vidikov in vzdržnega prostorskega razvoja na varovanih območjih narave ter območjih s kulturno dediščino. Območja
naselij v katerih je prepoznan prostor razpršene gradnje in razpršene poselitve se posebej opredeli njegovo sanacijo tako, da ta,
ne le odpravlja stanje degradiranosti prostora, temveč vzpostavlja nove kakovostne bivalne pogoje ter izboljšuje prepoznavnost
in privlačnost naselij. Z obravnavo posameznega naselja kot celote v razmerju do širšega naravnega prostora in v povezavi s
sosednjimi območji na eni strani in na drugi z upoštevanjem vseh posameznih konstitutivnih elementov naselja, se zagotavlja
celovitost v pristopu k načrtovanju prenove delov ali celote naselij.
(2) Poselitveno območje naselja ali njegov del se lahko celovito prenavlja na podlagi OPPN. Območje OPPN se določi tako,
da je zajeto območje, ki zagotavlja uresničitev ciljev prenove. Nadalje je mogoče zagotavljati usmerjeno prenovo skozi podrobnejša
določila prostorsko izvedbenih pogojev. Proces prenove je mogoče spodbuditi tudi s povečanjem privlačnosti prostora za poselitev
z novogradnjami stanovanj v okviru novih poselitvenih zmogljivosti, ki omogočijo prenovo ali izgradnjo javne gospodarske
infrastrukture in posredno spodbudijo proces prenove starega stavbnega fonda.
(3) Razvoj naselij usmerjamo tako, da ohranjamo in razvijamo identiteto poselitve z:
– razvojem stavb, arhitekture iz elementov avtohtonega stavbarstva,
– ohranjanjem in razvojem posamičnih značilnih javnih prostorov in mreže le teh v posameznih naseljih,
– ohranjanjem morfologije naselbinskih teles in njihovih sklopov v razmerju do kulturne krajine- z ohranjanjem njihove
morfološke homogenosti,
– ohranjanjem enovitosti krajin streh, orientacije slemen, usklajenosti naklonov streh in vrste ter barve kritin,
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– razvojem meja naselij v skladu z ugotovljenimi zakonitostmi izvorne poselitve (princip »iztekanja« stavbne strukture v
naravni prostor oziroma »zapiranja« proti naravnemu prostoru, zmanjševanje merila robne stavbne strukture oziroma mehčanje
prehoda, spodbujanje zasaditev visokodebelnih sadovnjakov v zaključenem delu naselja oziroma proti njegovemu robu …),
– oživitvijo – spodbujanjem kulture prenavljanja in presnavljanja stavbne strukture,
– izrabo notranjih rezerv v naseljih skozi zgoščevanje, prenovo in razvojno rast objektov, ohranjanjem biotske raznovrstnosti
(npr. ohranjanje obstoječe vegetacije v čim večji možni meri, vodnega in obvodnega prostora in drugih mokriščnih površin) in
naravnih vrednot.
20. člen
(usmeritve za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)
(1) Za usmerjanje notranjega razvoja in prenove naselij se zagotovi posnetek stanja za določitev natančnejših pogojev
sanacije degradiranih delov naselij in prostora za prenovo. Notranji razvoj se zagotavlja prednostno z izrabo razpoložljivih notranjih
prostorskih rezerv stavbnih zemljišč. Pri tem se upošteva ekonomičnost izrabe zgrajene in načrtovane komunalne opreme naselja.
(2) Naselja z možnostmi in potrebo po notranjem razvoju, so zlasti naselja Škofljica Lavrica, Dole pri Škofljici, Lanišče,
Gumnišče, Pijava Gorica, Gorenje Blato, Smrjene, Gradišče, Vrh nad Želimljami, Želimlje.
Celovita prenova
(3) Celovita prenova je potrebna posebej v območjih, kjer se poleg razpršene gradnje pojavlja še vrsto drugih spremljajočih
razvojnih problemov kot so: dotrajana ali oblikovno degradirana stavbna struktura naselbinskih jeder, neustrezen, razvrednoten
ali celo odsoten javni prostor, dotrajana in pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura, prometni problemi in drugo. Prenova
stavbnega fonda se izvaja s prilagajanjem stavb po namenu in notranjem ustroju novim potrebam in sodobnim pogojem bivanja
ali izvajanja dejavnosti. Celovita prenova se načrtuje za naselja v središčnih delih Lavrice, Škofljice in Pijave Gorice. Prenova se
načrtuje še v območju starih vaških jeder vasi Smrjene, Gradišče, Orle in Vrha nad Želimljami.
Širitev naselij
(4) Pri usmerjanju razvoja naselij se, na podlagi potreb po širitvah, kadar teh ni možno zadostiti z izrabo notranjih rezerv, le
te praviloma usmerjajo v območja znotraj ugotovljenih optimalnih in maksimalnih meja iz strokovnih podlag – na manj vredna in za
kmetijsko pridelavo manj primerna zemljišča. Manjše širitve naselij se omogočijo z zaokrožitvami in zapolnitvami vrzeli ter zajed
kmetijskih zemljišč v poselitveno strukturo. Širitev naselja je utemeljena, če razvojnih potreb ni mogoče zadostiti z izrabo prostorskih
rezerv, prenovo in zgostitvijo gradnje v območju degradiranih ali slabo izkoriščenih delov naselij v okviru obstoječih meja poselitve.
Širitve se izvajajo tudi v okviru sanacije območij razpršene gradnje. Večje širitve naselij se načrtuje na podlagi OPPN. Naselja z
možnostmi in potrebami po širitvi so zlasti Škofljica, Lavrica in Lanišče. S širitvami območja naselja v Pijavi Gorici, Smrjenah in
Gradišču se zagotavlja predvsem prostor za razvoj središčnih funkcij v njih ter zapolnitve poselitve.
21. člen
(usmeritve za sanacijo razpršene gradnje)
(1) Sanacija razpršene gradnje se načrtuje tako, da se določi območje sanacije in način urejanja degradiranega prostora.
Pri tem se, z vključevanjem in upoštevanjem širšega vplivnega območja degradiranega prostora, smiselno zaokroži območje
sanacije. Območje sanacije tako upošteva celovitost notranjega razvoja in zunanje rasti naselja. V območjih, kjer se glede
na značilnosti mešajo območja razpršene gradnje in razpršene poselitve, se ta določijo kot zaokrožena območja po načelu
pretežnosti.
(2) Območja sanacije razpršene gradnje, katera se sanirajo z vključitvijo v naselje so na območju Škofljice, Lavrice, Lanišča,
Dol pri Škofljici, Pijave Gorice, Gradišča, Smrjen in Vrha nad Želimljami.
22. člen
(usmeritve za ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)
V demografsko ogroženem poselitvenem prostoru in območju naselij z nizko gostoto poselitve se ohranja razvoj izvornega
poselitvenega vzorca razpršene poselitve. Takšen razvoj je dopusten le tam, kjer to omogoča geomorfologija tal, razmerja v kulturni
krajini ter prometna dostopnost.
23. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Obrtne in servisne dejavnosti se prvenstveno izvajajo na Škofljici, ter na območju naselja Reber pri Škofljici. Centralne
dejavnosti se spodbuja v središčnih območjih naselij Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica, Glinek in Želimlje, ter kot razvoj drugega
območja centralnih dejavnosti na Selah, na južnem delu Želimelj in na Gradišču s Smrjenami. Za potrebe športa in rekreacije
se namenijo površine na Škofljici, Lavrici, Rebri pri Škofljici, Orlah, Pijavi Gorici, Želimljah, Vrhu nad Želimljami in Gradišču s
Smrjenami. Možnosti razvoja turizma so na območju gradu Lisičje v Lanišču, v sklopu športne in turistične infrastrukture se razvija
tudi športni center na Vrhu nad Želimljami.
(2) V središčnih prostorih naselij in v javnem prostoru ob pomembnejših cestah se spodbuja umeščanje in razvoj javnih
funkcij, programov storitev in oskrbe prebivalstva. Pomembnejše javne funkcije oziroma storitve naj bodo umeščene vzdolž glavne
strukturne osi naselja. V območjih, določenih za centralne dejavnosti, kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, družbene
in upravne z bivanjem, se razvoj dejavnosti uskladi s potrebnimi pogoji za bivanje. Posebej se opredelijo tudi območja centralnih
dejavnosti brez bivanja, kjer takšna uskladitev obstoja in razvoja dejavnosti s pogoji bivanja ni smiselna ali družbeno opravičljiva.
(3) Dejavnosti naj se v naseljih umeščajo tako, da v stanovanjskih soseskah in v bližini šolskih, športnih, kulturnih in drugih
družbenih objektov ter nakupovalnih središč ne bodo generirale povečanega prometa. Ob gradnji objektov javnega značaja pa je
potrebno zagotavljati dostopnost do postajališč JPP oziroma za dostopnost lokacij zagotoviti linijo JPP.
(4) Dejavnosti je v prostoru potrebno razmeščati tako, da z njihovim izvajanjem in s posegi v okolje ne bo prihajalo do
negativnih vplivov s povzročanjem hrupa na območja stanovanj, centralnih dejavnosti v okolici zdravstvenih (bolnišnice, zdravilišča,
okrevališča) in vzgojno izobraževalnih ustanov (šole, vrtci) ter posebnih območij za turizem, ki se jim zagotavlja II. stopnja varstva
pred hrupom. Na obstoječih konfliktnih območjih med II. in IV. stopnjo varstva pred hrupom se navedenih dejavnosti oziroma
objektov ne umešča.
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(5) Za varstvo voda v vodovarstvenem pasu je potrebno urediti kanalizacijski sistem, dopusti naj se le opravljanje dejavnosti,
ki ne zahtevajo uporabe tekočih snovi, ki bi v primeru razlitja lahko ogrozila podtalnico, ogrevanje stanovanjskih objektov naj bo
urejeno z okolju prijaznimi gorivi, v kmetijstvu naj se živinoreja razvija v manjšem obsegu, prednost naj imajo druge kmetijske
panoge. Za varovanje kakovosti zraka naj se uporabljajo okolju prijazna goriva (plin, elektrika). Emisije obstoječih dejavnosti
oziroma iz gospodarski objektov naj bodo čim manjše in morajo ustrezati okoljskim predpisom.
24. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Ključni gradniki stavbne strukture, ki oblikujejo urbanistično podobo naselij, so lega, arhitektura in morfologija stavb ter
hierarhija in principi povezovanja javnega prostora (trški prostor lokalnega središča, vaški prostor – linearni, središčni, mreža
javnih prostorov…) s stavbno strukturo ter njihovi medsebojni funkcionalni, pomenski in morfološko oblikovni odnosi. Stavbe v teh
okoljih naj bodo oblikovane, umeščene in organizirane tako, da vzpostavljajo dialog z javnim prostorom ter kontinuiteto v identiteti
posameznega naselja. Pri gradnji stavb naj se upoštevajo posebnosti lokalne arhitekture – predvsem morfologija stavbnih kubusov,
oblike streh, oblikovanje fasad ipd.
(2) Zaradi procesa zlivanja naselij z razpršeno gradnjo, je potrebno vzpostaviti ustrezna središča na eni strani in na drugi
ustrezne prostorske cezure. Pri tem je pomembno, da vse izpostavljene še nepozidane lege ostanejo zelene cezure v prostoru,
kot ločnica prostorskih celot, ki ohranjajo posebno identiteto.
(3) Na območju središčnih naselij občine, ki se urejajo z UN naj se načrtuje sklenjeno omrežje kolesarskih poti in stez ter
pločnikov za pešce. Povsod kjer je to možno, je traso za kolesarje in pešce potrebno voditi ločeno od cest za motorni promet.
(4) Posamični sklopi javnega prostora naj se opremljajo z enotno ulično opremo. Kvalitetni elementi zelenih sistemov
(drevoredi, posamezne zelene ureditve, označevalna samostojna drevesa v javnem vaškem prostoru ipd.), naj se ohranjajo.
Med stanovanjskimi območji in gospodarskimi conami naj se urejajo zeleni pasovi. Stanovanjski objekti naj bodo ustrezno
oddaljeni od tras pomembnih cest oziroma naj se med cesto in območjem stanovanjskih objektov zagotovi ureditev zelenih
pasov.
(5) Naselbinska struktura naselij Orle, Pleše, Vrh nad Želimljami in Lanišče temelji na kakovostnih izvornih naselbinskih jedrih
v geomorfološki dinamični krajini, zato naj se ohranjajo.
25. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Prihodnji razvoj krajine je potrebno načrtovati na podlagi naslednjih usmeritev:
– preprečuje naj se zaraščanje travniško njivskih površin in s tem propadanje kvalitetne kulturne krajine, zlasti v območjih z
omejenimi možnostmi obdelave, ter v varstvenih območjih;
– ohranjajo naj se sklenjene gozdne površine, varovalni gozdovi ter gozdovi s poudarjeno ekološko, socialno in /ali proizvodno
funkcijo,
– ohranjajo, vzpostavljajo in oblikujejo naj se gozdni robovi ter skupine drevja, posamezna drevesa, obvodno gozdno rastje,
protivetrne pasove in omejke zunaj gozda,
– pri širitvah poselitve v gozdna območja oziroma na gozdni rob se upošteva odmik od gozda najmanj ene sestojne višine
(20 do 30 m) in zagotavlja neoviran, prost dostop in prehode do gozda,
– pri načrtovanju ali gradnji gospodarske javne infrastrukture naj se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti in habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter upošteva mesta najpogostejših prehodov živali
z ustreznimi tehničnimi rešitvami za prehodnost,
– objekti in daljinski vodi naj ne bodo umeščeni na vidno izpostavljena območja vrhov, grebenov in izjemnih krajin,
– kolesarske poti, pešpoti ter druge rekreacijske poti se v največji možni meri načrtuje po že obstoječih poteh,
– ohranjajo naj se kvalitetne zelene cezure med naselbinskimi sklopi,
– travniške otoke je potrebno ohranjati, vendar pa jih je tako kot gozdni rob potrebno negovati in oblikovati,
– doline vodotokov naj se ohranjajo v obstoječem stanju; varovanje je usmerjeno k ohranjanju razlivnih območij v obdobjih
visokih voda in kvalitete vode, voda pa se lahko uporablja na sonaraven način in skladno z zgodovinsko tradicionalno rabo,
– sanirati je potrebno degradirana območja površinskih kopov in nasutij,
– ohranja naj se tipična mozaična pokrajina, predvsem v nižinskem delu občine na območju Barja.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti navedenih v strokovnih gradivih ZRSVN. Vplivi posegov v prostor na naravne vrednote in območja varovane
narave, kjer so ti predvideni, se presojajo z okoljskim poročilom.
(3) Za območja stavbnih zemljišč, katerih neustrezna izraba v stiku z odprto krajino lahko podobo kulturne krajine razvrednoti,
se s prostorskimi izvedbenih pogoji zagotovi ukrepe za omilitev in sanacijo negativnih vplivov. Za stavbna zemljišča na robovih
naselja, katerih izraba za gradnjo je povsem neprimerna, se predvidi začasna blokada posegov nanje do izločitve iz fonda
prostorskih rezerv stavbnih zemljišč ali določitve nove namembnosti.
Razvojna območja posameznih dejavnosti, temelječih na naravnih virih
(4) Razvojna območja, ki temeljijo na naravnih virih se določijo na podlagi ugotovitev strokovnih podlag z upoštevanjem
smernic nosilcev urejanja prostora za: kmetijstvo in gozdarstvo, vode, turizem in rekreacijo ter mineralne surovine.
Območja kmetijskih zemljišč
(5) Razvoj kmetijskih dejavnosti se v območjih z omejenimi dejavniki (hribovita območja, ozke doline, strma pobočja) ohranja
v mejah zmogljivosti prostora. Skladno z rodovitnostjo zemljišč in drugimi geografskimi pogoji se v prostoru ohranja preplet območij
travniške, pašniške rabe, ekstenzivnih sadovnjakov in manjša razpršena območja njiv. Pred posegi naj se varujejo površine z
najboljšimi pogoji za razvoj kmetijstva, prvenstveno v nižinskem delu občine.
(6) Kmetijska zemljišča naj se varujejo pred zaraščanjem. Razvijati je potrebno travništvo in pašništvo, gojenje kultur za
živinorejo ter sadjarstvo, kar v največji meri zagotavlja ohranitev obstoječe kulturne krajine. Obstoječim vitalnim kmetijam se
zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj znotraj obstoječih gradbenih enot.
Območja gozdnih zemljišč
(7) Ohranjajo naj se sklenjeni kompleksi gozdov, na območju varovanih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Njihova
lesno proizvodna funkcija je omejena, posebej poudarjene so njihove ekološke funkcije, zlasti pri izboljšanju kakovosti zraka.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 29. 7. 2015 /

Stran

6623

(8) Pred posegi naj se varujejo posamezni kompleksi in gozdne zaplate na območju barja, ki imajo poudarjeno hidrološko
in biotopsko funkcijo. Večji in pomembnejši strnjeni sestoji gozda so na želimeljskem prelomu (Kopijski gozd), ob avtocesti in
na vzpetinah od SV do JV dela občine. V občini se varuje eno izločeno območje varovalnega gozda.
Območja voda
(9) Za vode v občini je značilna neenakomerna razporeditev količin vode z ozirom na vremenske pogoje ter visoka stopnja
okoljske občutljivosti – tveganja pred onesnaženjem. Na vodotokih, melioracijskih jarkih in obvodnem svetu se poleg ukrepov
zaščite pred onesnaženjem zagotavlja omejeno čiščenje rastlinja in vzdrževanje obrežij s čemer se ohranja samočistilne
sposobnosti voda ter zagotavlja stabilno pretočnost voda.
(10) Občina leži na stičišču treh vodonosnih sistemov: Ljubljansko barje, Šmarje - Sap, Krim - Rakitna. Vpliv podtalnih
voda se na vodovodno omrežje občine in njenega zaledja prenaša preko 21 izvirov in zajetij. Del območja občine se nahaja v
II. in III. vodovarstvenem območju, ki varuje vodni vir, pomemben za širšo regijo. Zato je potrebno zagotavljati izvajanje ukrepov
določenih na varstvenih območjih pri rabi kmetijski zemljišč, nadzorovanju prometa, ravnanju z odpadki, odvajanju in čiščenju
odpadnih voda in načrtovanju ter nadzorovanju posegov v prostor.
Območja mineralnih surovin
(11) Območje kamnoloma Pleše je potrebno po zaključenem izkoriščanju sanirati v skladu s predpisi. Območja nelegalnih
kopov je potrebno zavarovati pred onesnaževanjem z odlaganjem gradbenih in drugih odpadkov ter nelegalnim izkoriščanjem
(izkoriščanje mineralnih surovin brez podeljene rudarske pravice). Nelegalne kope, kjer samosanacija z zaraščanjem ni mogoča,
je potrebno postopno sanirati brez nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin.
Območja posebnih krajinskih in urbanističnih značilnosti
(12) Območje posebnih krajinskih kakovosti s prepoznavnimi značilnostmi, ki se ohranja in varuje, je kulturna krajina
Ljubljanskega barja z vključenim območjem varovane narave v vzhodnem delu Krajinskega parka Ljubljansko barje. To je
z vidika prepoznavnosti kulturnega in simbolnega pomena krajine območje nacionalnega pomena. Barje zavzema večji del
ravninskega sveta občine, ki se nadaljuje v dolino Želimeljščice. Posebno vrednost znotraj območja krajinskega parka imajo
dolina Želimeljščice, Jelšje med Škofljico in Gumniščem, Babna Gorica in Grmez. Območje zaznamuje pogostost poplav, proces
opuščanja obdelovanja zaradi naravnih posebnosti tal ter pestrost rastlinskih, živalski vrst in biotopov. Identiteto v prostoru
pomembno poudarjajo območja naselja Orle, Pleše, Lanišče in Vrha nad Želimljami, ter gradu Lisičje ter sakralni objekti kulturne
dediščine.
Območja kulturne dediščine
(13) V občini je potrebno z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti
ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik
vzdržnega prostorskega razvoja in kot razvojni dejavnik in prostorski potencial.
(14) V občini je v registru kulturne dediščine vključenih 98 enot kulturne dediščine, ki predstavljajo objekte in območja
kulturne krajine, arheološke, naselbinske, sakralne, profane, etnološke, tehnične in memorialne dediščine.
(15) Na območju Občine Škofljica so evidentirane naslednje enote dediščinske kulturne krajine:
– EŠD 18462: Želimlje – Kulturna krajina Želimeljska dolina,
– EŠD 11819: Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje,
– EŠD 24390: Gumnišče – Kulturna krajina Rogoče.
(16) Na območju občine so razglašeni naslednji kulturni spomeniki:
– arheološki teren in župnijska cerkev sv. Marjete na Golem,
– Cerkev sv. Petra na Vrhu nad Želimljami,
– grad Lisičje,
– podružnična cerkev sv. Simona in Jude na Pijavi Gorici in cerkev sv. Urha v Zaklancu,
– hiša Želimlje 9 v Želimljah.
(17) Na območjih dediščinske kulturne krajine se varuje:
– krajinsko zgradbo – naravne (doline, robovi, strmine, morfologija) in kulturne prvine (središčna lega naselja in poti,
dominante, znamenja),
– ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (prost pretok vode, poplavnost – razpoložljiva območja
za razliv),
– tipologijo krajinskih prvin (krajinski vzorec, ki ga tvorijo trakasta parcelna struktura, izmenjava kmetijskih kultur, obmejki,
ostrvi),
– način povezave enot naselbinske dediščine z odprtim prostorom – robovi naselij s sadovnjaki in seniki,
– kakovostna stara naselbinska jedra naselij Orle, Lanišče, Pleše in Vrh nad Želimljami in
– kvalitetne poglede na prostorske dominante.
(18) Pri načrtovanju posegov v prostor na objektih ali območjih varovane kulturne dediščine je potrebno upoštevati usmeritve,
izhodišča in pogoje za njihovo varstvo na podlagi smernic organov pristojnih za področje kulturne dediščine (ZVKD, OE Ljubljana).
Vsa zavarovana območja in objekti kulturne dediščine v občini so prikazana v prikazu stanja, ki je priloga k temu aktu.
Ohranjanje narave
(19) V zahodnem delu občine se nahaja zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje z izvedenim kartiranjem
habitatnih tipov. Znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje je zavarovano ožje območje naravni rezervat Strajanov breg.
(20) Skrajni zahodni del občine in nižinski osrednji del pri Pijavi Gorici z dolino Želimeljščice je vključen v območje
Natura 2000. Območje Ljubljanskega barja, ki sega do območja poselitve Lavrice in Škofljice ter južni del občine je ekološko
pomembno območje. Območje Jelšje, Babna Gorica, Grmez, Strajanov breg in potok Želimeljščica so naravne vrednote znotraj
zavarovanega območja krajinskega parka Ljubljansko barje.
(21) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti na podlagi smernic organov pristojnih za področje varovanja
narave (ZRSVN, OE Ljubljana). Vsa zavarovana območja in objekti naravnih vrednot v občini so prikazana v prikazu stanja, ki
je priloga k temu aktu.
(22) Ohranjanje naravnih kakovosti se na celotnem območju občine zagotavlja z načrtovanjem ukrepov pri posegih v
prostor za preprečitev oziroma omilitev vplivov na naravo. Pri posegih na zavarovanih območjih in posebnih varstvenih območjih
je potrebno pridobiti in upoštevati naravovarstvene pogoje in soglasje. Za posege na ekološko pomembnih območjih pa je
potrebno upoštevati usmeritve iz tega odloka, ki se nanašajo na varstvo ekološko pomembnih območij.
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Vodovarstvena območja
(23) V občini se nahajajo naslednja vodna zajetja z vodovarstvenimi pasovi: Dole pri Škofljici 2, Orle 1, Orle 2 in črpalne vrtine
VP-1/04 Poljane, VD Brezova noga-2 in Brezova noga-3.
Na območje občine segajo še varstveni pasovi treh zajetij občine Grosuplje in varstveni pas zajetja v občini Ig. Vodovarstvena
območja v občini so določena s predpisom o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane.
Območja za obrambne potrebe
(24) V občini je za obrambne potrebe kot območje izključne rabe pomembna lokacija Grmez. Območje izključne rabe je
namenjeno izključno za obrambne potrebe, na katerem potekajo stalne aktivnosti zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje
vojske.
Območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(25) Na območju barja velja velika poplavna ogroženost. Poplavni svet sega do zahodnega roba Lavrice in Babne Gorice
in se ob vodnem kanalu Izar razširi v smeri proti Škofljici ter nadalje mimo osamelcev (Dednik, Gumniški vrh, Pijavski hrib) proti
jugovzhodu in jugu v Želimeljsko dolino. S posegi se ne sme povečevati poplavne ogroženosti naselij in poslabševati hidrološkega
režima v okolju.
Območje obrambe
(26) Območje za potrebe obrambe Grmez, ki se nahaja zunaj naselja, naj ohranja površine z visokoraslim drevjem in na
zunanjih robovih in povezanost s sosednjim gozdom.
26. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Na izhodiščih obstoječega veljavnega prostorskega plana se določa namenska raba zemljišč in sicer kot stavbna,
kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča. Osnovno namensko rabo zemljišč se določa na podlagi smernic nosilcev urejanja
prostora, podrobno pa z upoštevanjem izdelanih strokovnih podlag ter razvojnih pobud v prostoru. Pri določanju novih stavbnih
zemljišč je potrebno upoštevati merila s katerimi bodo v največji možni meri ohranjene značilnosti naravnega in grajenega prostora.
Vzdržuje se obstoječe razmerje med urbanim in naravnim prostorom ter posameznimi tipi kulturne krajine.
(2) Odpraviti je potrebno konfliktna območja rabe prostora z vidika varstva pred hrupom. Ne sme se dopustiti novih stikov
med območji II. in IV. SVPH.
(3) Območja namenjena bivanju (stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in površine počitniških
hiš), območja centralnih dejavnostih s površinami za vzgojno izobraževalne ustanove, zdravstvo v okolici bolnišnic, zdravilišč in
okrevališč ter posebna območja s površinami za turizem se načrtujejo tako, da bo zagotovljena II: stopnja varstva pred hrupom. Na
teh površinah ne smejo biti dopustni posegi v okolje in dejavnosti, ki bi bili moteči zaradi povzročanja hrupa. V območjih kjer zaradi
obstoječih dejavnosti oziroma obstoječe namenske rabe prostora ni mogoče zagotavljati II. stopnje varstva pred hrupom, naj se ne
umešča vzgojno izobraževalnih ustanov, bolnišnic, zdravilišč, okrevališč, hotelov, stanovanjskih sosesk oziroma večstanovanjskih
objektov ter stanovanj za posebne namene (domovi za ostarele, dijake, študente ter posebne socialne skupine).
27. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
Enote urejanja prostora (EUP)
(1) Območja poselitve so na podlagi strokovnih podlag in razvojnih potreb razdeljena in določena kot enote urejanja prostora
(EUP). EUP se določijo kot območja enake namenske rabe, s primerljivimi geomorfološkimi in urbanistično oblikovnimi značilnostmi
za katere veljajo ista merila in pogoji urejanja prostora. Pri tem se upošteva funkcionalne povezanosti med posameznimi deli
poselitve. Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) se določajo posebej za poselitev in posebej za ostali prostor in se opredeljujejo glede
na namensko rabo.
Gradbene enote
(2) Merila in pogoji stavbnih zemljišč in poselitvenega območja so določena na ravni osnovne urbanistične enote – gradbene
enote (GE). GE z istim režimom se urejajo v iste enote urejanja prostora.
Prostorski izvedbeni pogoji
(3) PIP se po konceptu in formi izdelajo kot pravna norma za izdajo gradbenih dovoljenj in hkrati usmeritev za načrtovanje
konkretnih posegov. Pri tem je posebej pomembno razvojno upoštevanje posebnosti vsakega prostorskega konteksta posebej.
V takšni obliki naj bodo vsebinsko vgrajeni cilji, usmeritve in merila načrtovanja v prostoru, ki jih opredeljujejo strateški del tega
akta in UN. Posebno pomembni so tudi naslednji kakovostni kriteriji: jasnost usmeritev, možnost trdne opore načrtovalcem pri
utemeljevanju posegov, transparentnost prostorskih možnosti na vsakem zemljišču posebej in ohranitev odprtih možnosti za vse
rešitve, ki niso pogojene s katerim od pomembnih faktorjev prostorskega konteksta.
(4) Koncept PIP naj bo zgrajen na osnovni urbanistični celici prostora, to je GE in njihovi povezanosti v EUP ter na naboru
tipiziranih urbanistično pravnih elementih, da bo izvedbeni del odloka pregleden, natančen za različne načrtovane posege v
prostoru. Zato naj ti pravni modeli obravnavajo GE kot funkcionalen prostor oziroma upravljavsko zaokroženo prostorsko celoto
(npr. domačija), te praviloma vključujejo več stavb in več zemljiških parcel na katerih so zgrajeni objekti oziroma so s tem aktom
namenjene graditvi objektov.
(5) Pri stavbah kjer je identiteta prostora manj pomemben element, naj ti prostorski modeli določajo predvsem robne pogoje
umeščanja in oblikovanja, ki izhajajo iz vlog GE, stavb, zunanjih ureditev ipd., v širšem prostoru. Pravno prostorski modeli GE naj
vključujejo vse aspekte osnovne urbanistične celice v prostoru in tudi vseh stavb v njej. Koncept PIP združuje parcele, stavbe, dele
naselij ipd., za katere je mogoče predpisati en, določen tip pravno prostorskega modela GE v eni EUP.
(6) Pravno prostorski modeli tipov GE se izdelajo tako, da hkrati, na kar najbolj fleksibilen način, zagotavljajo robne pogoje za:
– urbanistično oblikovanje gradbenih enot in njihovo korelacijo z: ostalimi, že obstoječimi stavbami GE, najpomembnejšim
javnim prostorom oziroma mejo naselja oziroma sosednjimi GE,
– urbanistično arhitekturno oblikovanje stavb (do ravni organizacije vhodov, fasadnega oblikovanja, oblikovanja streh …),
– višino stavb,
– gostoto pozidave oziroma stopnjo izkoriščenosti ter
– druge, v posameznem okolju specifične prostorske parametre, ki so pomembni za vključevanje stavbne strukture v okolje,
v katerega se umeščajo.
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(7) Predpisovanje dopustne izrabe prostora, za območje redke poselitve in hkrati demografske ogroženosti, je v PIP
primerno opredeljevati le izjemoma, saj je v tesni soodvisnosti od kakovosti prostora za poselitev, propadanja stavbne dediščine,
prebivalstvenih gibanj. Pogoje za preprečevanje ekscesnih pojavov se opredeli skozi druge regulatorje urejanja naselij.
(8) Parkirni standardi za objekte in dejavnosti v njih naj bodo določeni s potrebnim oziroma dopustnim številom parkirišč tako,
da bo v centralnih in drugih naseljih zagotovljeno obvladovanje prometa.
(9) Pri načrtovanju novih gospodarskih con naj se do stanovanjskih območij predvidi zeleni pas z ustreznimi zasaditvami.
Stanovanjski objekti naj bodo oddaljeni od pomembnih prometnih cest, po možnosti pa naj se uredijo zeleni pasovi med cesto in
stanovanjsko cono. Ob prometnicah se v varovalnih pasovih cest lahko načrtujejo dejavnosti, ki so potencialno hrupne ter tudi
objekti zanje, ki lahko delujejo kot protihrupna zaščita.
(10) V PIP se določijo tudi merila za parcelacijo ter pogoji priključevanja objektov na omrežje prometne, komunalne in
energetske infrastrukture ter grajeno javno dobro. Pri določanju prostorsko izvedbenih pogojev se upošteva merila in pogoje glede
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in varovanja zdravja ljudi. Za posamezne posege v
prostoru GE in EUP je potrebno predvideti tudi omilitvene ukrepe za varovanje pred onesnaževanjem, kot izhajajo iz okoljskega
poročila za celovito presojo vplivov izvedbe prostorskega načrta na okolje.
28. člen
(usmeritve za določitev območij OPPN)
OPPN so opredeljeni kot načini celovitega urejanja prostora povsod tam, kjer niso izpolnjeni osnovni pogoji za urejanje s
PIP in kjer ni mogoče doseči prostorskih ciljev razvoja brez načrtovanja celovitega razvoja posameznih zaključenih območij. Pri
opredeljevanju OPPN so posebej pomembni uveljavljanje javnega interesa oziroma prostora, usklajevanje različnih funkcij in rabe
prostora ter realizacija smiselnih parcelacij. Za posamezno območje, ki se ureja z OPPN se opredelijo ključne usmeritve kot okvir
za uresničevanje ciljev prostorskega razvoja na ravni poselitvene enote in občine.
2.7.0.0 Razvoj centralnih naselij na podlagi urbanističnega načrta
29. člen
(koncept razvoja centralnih naselij)
(1) Za osrednje poselitveno območje v občini so izdelani urbanistični načrti in sicer za naselje Škofljica in z njo povezanimi
naselji Glinek, Lanišče, Reber pri Škofljici in Zalog pri Škofljici ter za naselja Lavrica, Pijava Gorica in Gradišče s Smrjenami.
Urbanistični načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja za navedena naselja, ki se upoštevajo pri načrtovanju novih posegov
v prostor in njegove rabe.
Škofljica
(2) Uskladitev tranzitnega prometa in naselbinske strukture skozi območje UN je že dolgoletni problem celotne občine, ki se
ne rešuje le na ravni občine, temveč na državni ravni. Predvidena je vzpostavitev nove štiripasovne ceste, osrednje magistralne
ceste Ljubljana–Kočevje, ki služi kot napajalna cesta številnim občinam južnega dela Slovenije in je na območju občine Škofljica
ob dnevnih konicah preobremenjena. Nova štiripasovna cesta prevzame osrednjo vlogo tranzitne osi in bo kot taka ustrezno
prilagojena tudi kolesarskemu in peš prometu. Ostalo prometno omrežje se razvije v omrežje javnega prostora za potrebe
današnjega časa.
(3) Stavbna struktura v območjih s pomembnimi bivalnimi kakovostmi (npr. večje zaključene stanovanjske soseske v
severnem delu Škofljice ali novo stanovanjsko sosesko blokov za šolo) se ohranja z namenom ohranitve vzpostavljenih kakovosti
v teh sredinah.
(4) Naselje Škofljica se razvija v urbano strukturo občinskega središča v območju opredeljenega UN. Pri tem se pomembne
javne funkcije delijo z naseljem Lavrica. Razvoj poselitvene strukture v UN zagotavlja krepitev te geografsko gospodarske,
prostorske in s tem tudi pomenske vloge v JV robu mreže primestnih urbanih središč Ljubljane – na kratko – v somestju Ljubljanske
urbane regije. Skladno s svojo vlogo se zagotavlja razvoj pomembnih oskrbnih, družbenih in upravnih funkcij občinskega zaledja.
Predvsem pa naj se razvija tudi značaj kakovostnega urbanega bivalnega okolja.
(5) Skozi razvoj stavbne strukture se ohranja identiteta arhitekturnih tipov in naselbinskih vzorcev na mikroravni. S tem pa
se razvija raznolika stavbarska oziroma arhitekturna dediščina ter ponovno razvijejo kakovostna razmerja poselitvenih struktur do
krajine oziroma nepozidanega prostora ter javnega prostora znotraj naselij.
(6) Na Škofljici se zagotovi intermodalni prometni terminal. V kar največji možni meri se zagotovi fizična integracija postajališč
železniškega in primestnega avtobusnega JPP. Ponudbo JPP se dopolni s sistemom parkiraj in se pelji (P+R) z zadostnim številom
varovanih javnih parkirišč za osebna vozila ter tudi za kolesa. P+R se vključi v medsebojno celovito načrtovano celoto sistema
JPP v katerem so medsebojno fizično povezana postajališča železniškega in primestnega JPP z urejenimi varnimi površinami za
pešce in kolesarje.
Lavrica
(7) Za zagotavljanje večje prometne varnosti in boljše prehodnosti je cilj prometne ureditve naselja predvideti obvozno
cesto za obe središči, Škofljico kot občinsko središče in Lavrico kot njen dopolnilni razvojni pol. Preučujejo se možnosti za
ureditev štiripasovne ceste, ki poteka po trasi obstoječe ceste Ljubljana–Rudnik–Škofljica–Kočevje in je zlasti v dnevnih konicah
prekomerno prometno obremenjena. Nova štiripasovna cesta prevzame osrednjo vlogo tranzitne osi in naj bo ustrezno prilagojena
tudi kolesarskemu in peš prometu. Ostalo prometno omrežje se razvije v omrežje javnega prostora za potrebe današnjega časa,
z zasnovo ulične mreže zlasti z dopolnitvijo pomanjkljivih prečnih povezav.
(8) Območje urejanja je vključeno v medkrajevni kot tudi primestni potniški promet. Poskusno se vključuje tudi v mestni
potniški promet s postajališči Rudnik, Pod hribom, Lavrica pri Malči in Lavrica. V središčnem delu naselja se zgradi novo železniško
postajališče z zadostnimi javnimi parkirnimi površinami, ki se skladno z možnostmi lahko dopolnjujejo sistem P+R na Škofljici.
(9) V pretežnem delu poselitvenega prostora v območju UN je pomembno, da se skozi prenovo in dopolnilno gradnjo zagotovi
vzpostavitev kakovostnega razmerja stavbne strukture do javnega prostora – kot eden od ukrepov razvoja mestotvornosti. Pri tem
je tudi skozi stavbno strukturo pomembno razvijati hierarhijo prostora znotraj posameznih prostorskih enot. V tem kontekstu je
pomembno razvijati tudi odnos stavbne strukture do odprtega/ naravnega/ zelenega prostora in do posebnih prostorskih kakovosti
mesta (starega jedra, razmerij tematska/ posebna struktura in koncept dominant, vizualnih meja ter zelenih cezur v prostoru).
Glede na odsotnost kakovostne arhitekturne dediščine so sprejemljive vse vrste sodobnih mestotvornih form – pri tem so, poleg
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mestotvornosti, pomembna le še velikostno merilo, ki bo umerjeno v razmerju do obstoječe stavne strukture, merilu do naravnega
prostora in relativno visoka gostota pozidave/ rabe prostora v središčnih prostorih. Izjema so relativno zaključene soseske oziroma
sklopi nekdanjih vasi, kjer sta merilo (v tlorisu in višini) in matrica forme (strehe ipd.) že definirani z obstoječo pozidavo. Parkirni
normativi naj se postavijo z minimalnim in maksimalnim merilom s ciljem zagotavljanja ustreznega bivalnega standarda in hkrati
omejevanja motornega prometa. Zagotovi naj se fizično sklenjena povezanost postajališč JPP s površinami za pešce in kolesarje.
(10) Obstoječe plinovodno omrežje se dograjuje in omogoča uporabo v čim širšem poselitvenem območju. Raba električne
energije in kurilnega olja se prednostno nadomešča z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije. Obstoječe plinovodno omrežje
se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami v nepokrita območja, predvsem na Lavrici na območju Srednje vasi, Dolenjske ceste
med Lavrico in Škofljico. V primeru večjih površin novih stavbnih zemljišč se plinifikacija predvidi tudi na območju Babne Gorice
in Sel. Razvoj daljinskih sistemov ogrevanja z biomaso se ob ugotovljeni ekonomski opravičljivosti gradi prvenstveno v območjih,
kjer ni distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Primerni pa so tudi manjši sistemi za manjše skupine stanovanjskih objektov
ali posamezen objekt. Kot dopolnilni vir za oskrbo posameznih objektov za potrebe ogrevanja se razvijajo individualni sistemi za
izrabo sončne energije. Pri prenovi posameznih delov naselij se zagotovi sočasno gradnjo manjkajoče infrastrukture. Hkrati se
zagotavlja celovita ureditev grajenega javnega dobra javnih tlakovanih in zelenih površin. Omrežje kolesarskih in peščevih površin
se razvije tako ob glavni prometnici kot tudi v notranji ulični mreži. Območje se opremlja s telekomunikacijskim ter električnim
omrežjem v kabelski izvedbi ter se z njimi vsa prostozračna omrežja postopno nadomesti.
(11) V prostorskem smislu se Lavrica razvije v urbano – mestno strukturo, v kateri dejavnosti, pomembne tudi na ravni občine
kot celote, dopolnjujejo tiste, ki se razvijajo v občinskem središču Škofljice. Osrednje območje Lavrice se namenja razvoju terciarnih
in kvartarnih dejavnosti, območje med cesto in železnico na severnem delu naselja se prednostno namenja razvoju centralnih
dejavnosti. Površina med Lavrico in Selami se nameni pastoralnemu centru, kjer se del nameni tudi zelenim površinam za potrebe
pokopališča. Ostale površine stavbnih zemljišč se namenijo bivanju v urbanem okolju, na območju Sel pa tudi v ruralnem okolju.
Južni del Lavrice, ter širša okolica Sel se dolgoročno nameni bivanju, območje med Lavrico in Selami pa se dolgoročno nameni
zelenim urbanim površinam – parku. Na severnem delu naselja se razvojni prostor nameni obrtnim dejavnostim.
Pijava Gorica
(12) Prometna mreža ureditvenega območja temelji na dveh prometnih oseh in njunem vozlišču. Osrednja prometna os je
magistralna cesta Ljubljana Kočevje, na katero se v naselju priključi cesta Pijava Gorica – Turjak. Cestni odseki v slabšem gradbeno
tehničnem stanju se sanirajo, uredijo v ustrezne prečne profile, na območju poselitvenih jeder se vzpostavi ustrezen prostor za
pešca. Na območju širitev se vzpostavi nova prometna mreža, obstoječe poti naj se skladno z razvojem poselitve preuredijo v
ustrezno ulično mrežo. V prometne površine kot površine grajenega javnega dobra se umeščajo vodi komunalne, komunikacijske
in energetske javne infrastrukture. Območje urejanja se vključuje v medkrajevni javni potniški promet z osrednjim avtobusnim
postajališčem ob magistralni cesti. Skozi naselje se ob glavni cesti načrtuje gradnjo kolesarske steze in pločnika. Kolesarska steza
se načrtuje kot del regionalne kolesarske povezave ob glavni cesti.
(13) Urbanistični načrt obravnava razvojni prostor naselbinskega telesa kot lokalnega občinskega središča. V prostorskem
smislu se razvije v urbano – mestno strukturo s središčnim delom v območju nekdanje vasi in prometnega vozlišča v novejšem delu
ter obsežne stanovanjske soseske. V funkcionalnem smislu dejavnosti terciarnega sektorja pokrivajo predvsem potrebe prebivalcev
Pijave Gorice in vplivnega območja. V skladu z ugotovitvami v strokovnih podlagah in izkazanimi razvojnimi potrebami je mogoče
razvoj poselitve v UN strniti v naslednje razvojno prostorske premise.
(14) Celotno območje je pokrito s telekomunikacijskim omrežjem ter električnim omrežjem, prostozračna omrežja pa se v
celoti nadomestijo z omrežjem v kabelski izvedbi. Območje se dolgoročno opremlja s plinovodnim omrežjem. Razvoj daljinskih
sistemov ogrevanja z biomaso se ob ugotovljeni ekonomski opravičljivosti gradi prvenstveno v območjih, kjer ni distribucijskega
omrežja zemeljskega plina. Primerni pa so tudi manjši sistemi za manjše skupine stanovanjskih objektov ali posamezen objekt.
Kot dopolnilni vir za oskrbo posameznih objektov za potrebe ogrevanja se razvijajo individualni sistemi za izrabo sončne energije.
V primeru večjih površin novih stavbnih zemljišč se plinifikacija predvidi tudi na območju Pijave Gorice.
(15) Osrednje območje naselja vzdolž primarne in sekundarne osi se nameni razvoju terciarnih in kvartarnih dejavnosti z
možnostjo mešanja stanovanjske funkcije. Kvartarne dejavnosti se razvijajo predvsem v obstoječem jedru naselja, ter na območju
predvidene ureditve novega središča. Na severovzhodnem delu se večji del površin nameni zelenim površinam. Celotno ostalo
območje se namenja stanovanjski gradnji v urbanem okolju.
Gradišče s Smrjenami
(16) Obstoječa prometna mreža ureditvenega območja je vzpostavljena brez jasnega koncepta, vse ceste nimajo ustreznih
tehničnih elementov glede na obstoječe, še posebej pa na novo vlogo v prostoru. Osrednja prometna os, na katero se območje sicer
navezuje je magistralna cesta Ljubljana Kočevje. Predviden je nov koncept prometne mreže, in sicer s krožno povezavo znotraj
območja UN, ki povezuje vse posamezne poselitvene enote. Za načrtovanje razvoja nove in sanacijo obstoječe cestne mreže je
potrebno izdelati posebne strokovne podlage – prometno študijo, ki naj bo podlaga za načrtovanje razvoja naselij ob spremembah
in dopolnitvah OPN. Cestni odseki v slabšem gradbeno tehničnem stanju naj se sanirajo, uredijo v ustrezne prečne profile, na
območju poselitvenih jeder naj se vzpostavi ustrezen prostor za pešca. Na območju širitev naj se vzpostavi nova prometna mreža,
obstoječe poti naj se skladno z razvojem poselitve preuredijo v ustrezno ulično mrežo. V prometne površine kot površine grajenega
javnega dobra se umeščajo vodi komunalne, komunikacijske in energetske javne infrastrukture.
(17) Linije javnega primestnega potniškega prometa se od Škofljice podaljšajo do Smrjen in Gradišča tako, da se te približajo
uporabnikom in zagotovijo dostopnost čim večjemu številu prebivalstva. Po ureditvi povezovalnih cest s katerimi bo omogočena
uvedba krožnih linij s čemer se bo dostopnost do storitev in oskrbe v občinskem središču ter Ljubljani še dodatno izboljšala.
(18) Urbanistični načrt obravnava razvojni prostor območja Gradišče - Smrjene kot lokalno središče. V prostorskem smislu
naj se razvije v urbano strukturo z dvema sistemoma urbanih središč – primarni sistem na območju Gradišča z Gabrovcem in Lazi
ter sekundarni sistem na območju Kopank. V funkcionalnem smislu naj dejavnosti terciarnega sektorja pokrivajo predvsem potrebe
prebivalcev Gradišča in Smrjen ter njunega vplivnega območja.
(19) Koncept zelenega sistema v UN Gradišče-Smrjene temelji predvsem na razmerju med naravnimi elementi in grajeno
strukturo ter ohranjanju kakovostnih kmetijskih in gozdnih površin. Zaradi močnih poselitvenih pritiskov na ta območja je
pomembno, da se zelene cezure in krajinsko pomembne zelene površine ohranijo zelene. Dolgoročno se sicer vse obstoječe
zelene površine (tako gozdne kot kmetijske) med posameznimi soseskami predvidijo kot urbane zelene površine s posameznimi
parkovnimi elementi. Zaradi relativno visoke gostote prebivalstva v teh naseljih je zagotavljanje zelenih površin nujno.
(20) Celotno območje je pokrito s telekomunikacijskim omrežjem ter električnim omrežjem, prostozračna omrežja pa naj se
v celoti nadomestijo z omrežjem v kabelski izvedbi. V Smrjenah se preveri možnosti izvedbe načrtovanega sistema daljinskega
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ogrevanja na lesno biomaso. Z izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja naj se na območju urbanističnega načrta izboljšajo
bivalne razmere, ter se obvarujejo naravne vrednote, viri pitne vode ter ostale kvalitete prostora. Prioritetno naj se kanalizacijsko
omrežje gradi na območju tretjega varstvenega pasu pitne vode in nato na ostalem območju. Izgradi naj se čistilna naprava
na katero se bo navezovala kanalizacija. Na JZ delu naselja Smrjene je predvideno odvajanje komunalnih odpadnih vod na
predvideno čistilno napravo Smrjene. Načrtovana je še začasna ČN Gradišče. Vodovodno omrežje, ki pokriva celotno območje je
poddimenzinrano in dotrajano, zato naj se postopoma zamenjuje z novim omrežjem, prioritetno na gosteje poseljenih območjih.
Na območju je urejeno zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov, uredi pa naj se ločeno zbiranje odpadkov z ekološkimi otoki
in možnostjo ureditve zbirnega centra za ravnanje z odpadki.
(21) V novo opredeljenih središčih v Gradišču, Kopankah, Gabrovcu in Lazih se območje nameni razvoju terciarnih in
kvartarnih dejavnosti z možnostjo mešanja stanovanjske funkcije. V teh središčih je opredeljena namenska raba območja centralnih
dejavnosti, ki jih dopolnjujejo druge zelene površine. V območju centralnih dejavnosti je izjemoma dovoljeno samo bivanje,
vendar mora oblikovanje objektov omogočati eventuelno kasnejše javne vsebine. Kvartarne dejavnosti naj se razvijajo predvsem
v primarnem središču Gradišče. Ostala stavbna zemljišča, ki so namenjena stanovanjski pozidavi imajo opredeljeno namensko
rabo območja stanovanj. Dolgoročno se območje centralnih dejavnosti in s tem povečanje središča opredeli v Gradišču (območje
med Gradiščem in enoto Lazi), vzhodno od središča v enoti Kopanke (z bolj športno-rekreativno obarvanimi vsebinami) in severno
ter južno od središča Lazi. Večje območje zelenih površin na dolgoročni ravni se opredeli na južnem pobočju Brzka, ki predstavlja
zeleno bariero med Gradiščem in Gabrovcem. V manjšem obsegu se zelene površine predvidijo še v sklopu središča Kopanke
(na vzhodu in zahodu) ter južno od središča Gradišče. V minimalnem obsegu se dolgoročno predvidijo tudi območja namenjena
stanovanjski gradnji.
3.0.0.0 Izvedbeni del OPN
3.1.0.0 Splošne določbe
3.1.1.0 Pravni obseg akta
30. člen
(pravni obseg glede na vrsto posegov)
(1) OPN se nanaša na vse vrste posegov v prostor po ZGO-1 ter drugih zakonski in podzakonskih predpisih v RS v zvezi s
posegi v prostor: na novogradnje, dozidave, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vse vrste drugih
posegov v obstoječe objekte in zemljišča.
(2) Pri posegih v obstoječe objekte, kjer zgrajeno stanje na dan veljavnosti odloka ni v skladu z merili legalnosti, je potrebno
ugotovljene prostorske konflikte sanirati v skladu z določili tega dokumenta. Ob tem pa so v teh primerih dopustna naslednja
odstopanja:
– v širini in tlorisnem razmerju stavbe, višini stavbe oziroma etaže ali kolenčnega zidu,
– arhitekturnih elementih, oblikovanju in naklonu strehe, oblikovanju elementov fasade,
– predpisanih faktorjih izkoriščenosti GE,
– obveznosti zagotavljanja dejavnosti pri GE tipa tm,
– odmikih med stavbami,
– morfologiji ter velikosti gradbene parcele.
V primerih teh odstopanj se v postopkih pridobitev gradbenih dovoljenj posebej utemelji, da odstopanja ne povzročajo
negativnih vplivov v EUP (funkcionalno prostorskih ipd.). Pri teh odstopanjih je potrebno tudi dokazati, da odstopanja od določil
OPN nanašajo na posege izvedene pred datumom uveljavitve tega OPN.
(3) Odstopanja od PIP določenih s tem odlokom, ki pa so zgrajena po izdanem gradbenem dovoljenju so dopustna tudi pri
obstoječih legalno zgrajenih objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo – pri čemer se uporabna površina ne poveča za več kot 30 %
ali se jim spreminja namembnost ter kadar bi prilagajanje PIP, določenim s tem odlokom, pomenilo nesorazmerno visoke stroške
konstrukcijskih prilagoditev.
(4) V območju urejanja so dovoljeni vsi posegi, ki niso v nasprotju z določili tega Odloka ter veljavnimi zakonskimi in
podzakonskimi akti. Tudi v smislu interpretacije vrst objektov, možnost gradnje brez gradbenega dovoljenja in drugih posebnosti
se uporabljajo določila veljavne zakonodaje na tem področju.
(5) Poleg interpretacije zakonodaje v tem odloku se upoštevajo določila oziroma izrazi:
– določeni v hierarhiji določil v 31. členu,
– v zaporedju vsebinskih sklopov v tem odloku,
– v obrazložitvi akta,
– termini in opredelitve v strokovnih podlagah in v prikazu stanja, ki so sestavina tega akta.
(6) Kadar je v aktu uporabljen izraz »praviloma« le ta pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, vendar pa v primeru
da to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno se lahko izvede tudi v skladu z ugotovljenimi razlogi. Takšno odstopanje
od določil tega odloka pa je potrebno posebej obrazložiti in utemeljiti v vodilni mapi oziroma v postopku za pridobitev upravnega
dovoljenja za poseg v prostor.
(7) Kadar je v aktu uporabljen izraz »se lahko ureja«, izraz urejanje pomeni gradnjo oziroma drug poseg v prostor po predpisih
o graditvi objektov.
(8) Predpisi, navedeni v tem odloku, se uporabljajo z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki stopijo v veljavo po njegovem
sprejemu, vključno z razveljavitvami oziroma nadomestitvami.
31. člen
(skladnost posega z OPN)
(1) Poseg v prostor je skladen s tem aktom, če izpolnjuje naslednje predpisane elemente:
– s podrobnejšo namensko rabo zemljišča (opredeljeno v grafičnih sestavinah izvedbenega dela OPN (_223_eup_pnrp_pip)
in z določili v EUP zunaj območja stavnih zemljišč (KGV- 3.3.0.0) oziroma določili za posege na območju stavbnih zemljišč;
– s splošnimi določili tega Odloka;
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– s splošnimi in podrobnimi določili, ki veljajo za posamezen tip EUP;
– z merili in pogoji varovanj (prikazano v prikazu stanja (_3223_varst_gji) ter
– s posebnostmi glede na poseg v javni prostor oziroma v grajeno javno dobro in v zvezi z gospodarsko javno infrastrukturo ter
– posebnimi merili in pogoji urejanja EUP.
(2) Poseg v javni prostor oziroma poseg v zvezi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture mora biti skladen tudi z merili
in pogoji javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0).
(3) Poseg v prostor zunaj območij stavbnih zemljišč naj bo skladen z merili in pogoji, določenimi za EUP KGV (3.3.0.0) in
posebnimi merili urejanja EUP, če so opredeljena v specifikaciji GE/EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP (3.5.0.0).
(4) Poseg v GE na območju stavbnih zemljišč pa naj bo skladen s:
– splošnimi merili in pogoji urejanja GE v EUP stavbnih zemljišč (3.4.1.0);
– podrobnimi merili urejanja tipa GE (3.4.0.0), ki je opredeljen za EUP, v katero GE sodi; EUP so grafično določeni na karti
_223_eup_pnrp_pip oziroma na karti _224_eup_gji;
– s splošnimi merili stavbe (3.4.4.1.0) in
– podrobnimi merili tipa (tipov) stavbe (3.4.4.3), ki so predpisani za določen EUP ter
– posebnimi merili urejanja GE/EUP, če so opredeljena v specifikaciji EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP (3.5.0.0).
Hierarhija določil
(5) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljeni v četrtem stolpcu specifikacije EUP (88. člen), so pravno
nadrejena ostalim določilom za posamezno EUP.
(6) Pri posegih na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah oziroma pri njihovih nadomestnih gradnjah veljajo merila,
opredeljena za te stavbe (53. člen).
3.1.2.0 Namenska raba
32. člen
(namenska raba)
(1) V OPN je določena namenska raba vseh zemljišč in objektov v občini. V skladu s Pravilnikom (v prilogi 1) je po spodaj
navedenih opredelitvah namenska raba prostora prikazana na karti _223_eup_pnrp_pip izvedbenega dela OPN.
(2) Preglednica namenske rabe:
I. Območja stavbnih zemljišč
Osnovna namenska raba prostora
Oznaka
Opis
S
območja stanovanj
C

območja centralnih dejavnosti

I

območja proizvodnih dejavnosti

B
Z

posebna območja
območja zelenih površin

P

območja prometnih površin

E
O
A

območja energetske infrastrukture
območja okoljske infrastrukture
površine razpršene poselitve
razpršena gradnja – zemljišče
pod stavbo (informacija o
dejanskem stanju)

II. Območja kmetijskih zemljišč
K1
najboljša kmetijska zemljišča
K2
druga kmetijska zemljišča
III. Območja gozdnih zemljišč
G
gozdna zemljišča
IV. Območja voda
V
površinske vode
V. Območja drugih zemljišč
L
območja mineralnih surovin
f
območja za potrebe obrambe
zunaj naselja

Oznaka
SS
SK
CU
CD
IG
IK
BT
ZS
ZD
ZK
PC
PŽ
PO

Podrobnejša namenska raba prostora
Opis
stanovanjske površine
površine podeželskega naselja
osrednja območja centralnih dejavnosti
druga območja centralnih dejavnosti
gospodarske cone
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
površine za turizem
površine za oddih, rekreacijo in šport
druge urejene zelene površine
pokopališča
površine cest
površine železnic
druge prometne površine

VC

celinske vode

LN

površine nadzemnega pridobivalnega prostora
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3.1.3.0 Način urejanja
3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
33. člen
(splošne določbe o načinu urejanja EUP)
(1) OPN določa urejanje po opredeljenih EUP z opredelitvijo namenske rabe, določili PIP in OPPN. Na območju EUP, za
katera je sprejet PIA. Veljavni DPN in občinski podrobnejši izvedbeni akti so le povzeti. Poleg tega veljajo tudi režimi varovanj iz
priloge – prikaza stanja prostora.
(2) Za celotno območje občine je opredeljena mreža EUP, brez ostanka. Prostorski izvedbeni pogoji, opredeljeni za EUP,
skupaj z varovanji in drugimi vsebinami OPN, kot pravna norma določajo merila in pogoje za vse vrste posegov v celotnem prostoru
občine. Tako predpisujejo tudi merila in pogoje razmerij med in za EUP glede parcelacije, priključevanja na javno infrastrukturo,
varstva narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ohranjanja kulturne dediščine ter
načina umeščanja stavb glede lege, velikosti, oblikovanja na tak način in tako natančno, da je v tem delu akt neposredna podlaga
za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor.
(3) Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) so ločeno določeni za območja stavbnih zemljišč (torej za poselitev) in posebej za
preostali prostor občine – torej zunaj območja stavbnih zemljišč, ki je opredeljen v EUP KGV.
34. člen
(PIP v EUP stavbnih zemljišč)
(1) Merila in pogoji urejanja na območjih stavbnih zemljišč so določeni v EUP na ravni osnovne urbanistične enote – gradbene
enote (3.4.2.0 GE). Na podlagi strokovnih podlag in opredeljenih razvojnih usmeritev so opredeljena območja posameznih
gradbenih enot in hkrati so zanje določeni prostorsko izvedbeni pogoji na ravni tipa PIP GE (splošna merila GE) oziroma posebnosti
posamičnih GE glede na tip (podrobna merila GE). GE z enakimi razvojnimi značilnostmi in razvojnimi usmeritvami so združene v
en EUP. V aktu je tako za vsak EUP predpisana celotna vsebina PIP, ki je določena z ZPNačrt in Pravilnikom.
(2) Za ta namen so v odloku določeni tudi:
– opredelitev pojmov, izrazov in okrajšav (3.4.1.0);
– nabor tipov GE z opredelitvijo PNR, PIP organizacije ter umeščanja in urbanističnega oblikovanja grajene strukture/stavb
na GE in drugih predpisanih vsebin PIP;
– nabor tipov stavb z določili oblikovanja le teh (3.4.4.3);
– specifikacija EUP s posebnimi merili PIP (3.5.0.0).
35. člen
(PIP v EUP zunaj območja stavbnih zemljišč – EUP KGV)
(1) Območje celotne občine zunaj območij stavbnih zemljišč pokriva EUP z oznako KGV. Znotraj EUP KGV so opredeljena
podrobnejša merila in pogoji za posege na dele EUP KGV po vrsti rabe na: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodne površine,
površine in druga območja (torej vsa ne – stavbna zemljišča), z izjemo prometnih površin. Opredelitve so prostorsko vezane na
opredelitve PNR – po posameznih vrstah namenske rabe – v sloju podrobnejše namenske rabe, ki je prikazan na karti osnovne
oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (_223_eup_pnrp_pip). Z merili za tako določene
dele – podrobnejšo namensko rabo – je tako pokrit celoten prostor EUP KGV.
(2) Znotraj EUP KGV so tudi podobmočja EUP KGV:
– podobmočja EUP v KGV s končnico oznake -.gv označujejo merila varovanja varovalnega gozda – (44. člen);
– podobmočja EUP v KGV s končnico oznake -.ek na PNRP L/LN – površinah mineralnih surovin označujejo merila sanacije
in eksploatacije površin nadzemnega pridobivalnega prostora – (45. člen);
– podobmočja EUP v KGV s končnico oznake -.pp, ki označujejo merila varovanja lokacij grobišč (površine za pokope
prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč – (46. člen);
– podobmočja EUP v KGV s končnico oznake -.pz, ki označujejo merila varovanja lokacij grobišč (površine za pokope živali)
v primeru naravnih in drugih nesreč – (47. člen);
– podobmočja EUP v KGV s končnico oznake -.ob na PNRP f, ki označujejo merila površine za potrebe obrambe zunaj
naselij – (48. člen);
– podobmočja EUP v KGV s končnico oznake -.ru označujejo merila varovanja lokacij za odlaganje ruševin v primeru naravnih
in drugih nesreč KGV – (49. člen);
– enote razpršene gradnje (stanovanjske in druge stavbe) s fundusom, ki se ne sanirajo v sklopu OPPN SORG, temveč so
zanje predpisani PIP SE RG – (50. člen in 51. člen).
3.1.3.2 Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN)
36. člen
(usmeritve za OPPN)
(1) Na območjih, za katere je predvidena priprava podrobnejšega načrta (OPPN), bo možno po sprejetju OPPN poseg izvesti
le v skladu z določili, ki jih bo opredelil tak načrt. Grafične opredelitve in usmeritve, ki so v tem OPN določene za vsak posamezni
OPPN, so pri njegovi izdelavi obvezne vsebine glede namena, obsega, načrtovanih zmogljivosti in koncepta ureditve.
Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso posebej določena
(2) Predvideni OPPN se lahko spremeni oziroma se opredeli nov na podlagi izraženega interesa, to je utemeljenih pobud
lastnikov večine zemljišč oziroma znanega investitorja. To je mogoče, v kolikor spremenjen oziroma nov OPPN ni v nasprotju z
odlokom OPN, še posebej UN.
(3) OPPN se lahko pripravi tudi v naslednjih primerih: za območja, na katerih se sanira stanje in posledice naravnih in drugih
nesreč, zagotavlja dostop do gradbenih parcel in njihovo komunalno urejanje ter za dele ali celoto omrežij, naprav in objektov
GJI, s katerimi se zagotavlja delovanje obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb; za urejanje površin, ki so javno dobro ter za
urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij.
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(4) OPPN je priporočljivo izdelati tudi v naslednjih primerih:
– za gradnjo objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov ali za površino, ki presega 0,8 ha;
– za gradnjo objektov z več stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar gre za gradnjo objekta s kapaciteto več
kot 50 stanovanj oziroma 100 postelj;
– za ureditev igrišča za golf ne glede na velikost in za kamp nad 0,5 ha;
– na površinah, kjer je treba urediti novo parcelacijo za gradnjo objektov in na površinah, ki nimajo urejenih dovozov;
– na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha, kadar gre za kompleksne preureditve ter nadomestne gradnje
in za sanacijo ali za spremembe tehnologije;
– za gradnjo daljših omrežij gospodarske javne infrastrukture za omrežja;
– prostorske ureditve na območjih prepoznavnosti zunaj naselij.
(5) Pred pričetkom priprave je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage – na vsaj taki ravni poglobljenosti in takih
metodoloških izhodišč, kot so pripravljene za OPN. Pri tem je potrebno morebitna odstopanja od obstoječih strokovnih podlag
pokazati in utemeljiti kot spremenjena stališča – upoštevajoč merila znanstveno raziskovalnega dela. Za OPPN in DPN, ki posegajo
na EUP izjemnih krajin in drugih območij prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske
preveritve, s katerimi mora biti tak akt tudi utemeljen.
(6) V primeru, da se izdeluje OPPN le za del predvidenega območja, morata biti novo območje in ostanek funkcionalno
zaokroženi, ostanek pa ne sme biti manjši od 5000 m2. Poleg tega morajo biti dopolnilne strokovne podlage izdelane za celotno
območje v OPN predvidenega OPPN. Prav tako morata biti za celotno območje izdelana tudi rešitev prometne in gospodarske
javne infrastrukture ter izdelan program opremljanja zemljišč. Meja območja OPPN se lahko spremeni tudi tako, da se razširi z
vključitvijo sosednjih območij na podlagi izkazanih razvojnih potreb in zaradi funkcionalne povezanosti prostora.
(7) Odločitev o spremembi OPPN, oziroma izdelavi novega glede na OPN, na podlagi utemeljene ocene iz predhodno
izdelanih dopolnilnih strokovnih podlag, sprejme Občinski svet.
(8) Poteki javnih cest in drugih vodov in naprav GJI na območju OPPN, ki so prikazani v grafičnem delu tega akta, se v fazi
priprave OPPN lahko prilagodijo razmeram na terenu na podlagi optimiziranih rešitev iz strokovnih podlag. Prav tako se lahko
glede na podlagi utemeljenih razvojnih potreb spremeni podrobna namenska raba prostora v okvirih zakonsko dopustnih možnosti.
Način pridobitve rešitev urbanistično arhitekturnih ureditev
(9) Strokovne rešitve urbanistično arhitekturnih ureditev za območje OPPN se lahko pridobijo z urbanistično arhitekturnim
natečajem ali z izdelavo najmanj dveh rešitev. O izbiri rešitve odloči Občinski svet ali po njegovem pooblastilu drug organ. Postopek
pridobitve rešitev se predpiše v sklepu o pripravi OPPN.
Pravno stanje v prehodnem obdobju do sprejema OPPN
(10) Do sprejema predvidenega OPPN se njegov prostor ureja v skladu s PIP za posamezni EUP po tem odloku. Na območjih
izvedbenih aktov, ki ostanejo v veljavi, se pravno stanje glede urejanja tudi po sprejetju OPN ne spreminja.
3.1.4.0 Varovanja
37. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(v nadaljevanju KD). To so kulturni spomeniki in spomeniška območja, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja
dediščine in registrirane enote KD z vplivnim območjem, ki so bile vpisane v register nepremične kulturne dediščine do dne
uveljavitve tega odloka. KD je razvidna iz prikaza stanja prostora in drugih uradnih evidenc. Na območjih KD veljajo pri gradnji
in drugih posegih v prostor skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine navedeni v nadaljevanju. V primeru
neskladja ostalih določb tega odloka s skupnimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega
ohranjanja kulturne 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) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov,
namakalnih sistemov, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(4) Za posege, vključno z vzdrževalnimi deli, v kulturni spomenik, spomeniško območje, vplivno območje kulturnega
spomenika in spomeniškega območja, varstvena območja dediščine ali registrirane enote dediščine z vplivnim območjem, ki je bila
registrirana do dne uveljavitve tega odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege
skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne
dediščine, štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine
ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, spomeniškega območja, registriranega
arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine, je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti podrobnejše
podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna
služba.
(6) Za odstranitev objekta, varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje za
raziskave in odstranitev dediščine po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(7) Za kulturne spomenike, spomeniška območja in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih
opredeljuje konkreten razglasitveni akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni
spomenik, spomeniško območje in njihovo vplivno območje, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v
razglasitvenem aktu.
(8) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja
dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
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(9) Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v neposredni bližini enot KD se mora 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 vrednosti kulturne dediščine.
(10) Za registrirane enote kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje, velja, da posegi
v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki
so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki
veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni v tem členu. Za posamezne enote registrirane
kulturne dediščine veljajo poleg določb prejšnjega odstavka tega člena tudi dodatni prostorski izvedbeni pogoji kot jih določajo
varstveni režimi za posamezne podvrste dediščine in so določeni v tem členu.
Arheološka dediščina
(11) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline
ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov ter jezer,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilce reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
(12) V posamezna registrirana arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe
prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(13) Pri posegih večjih razsežnostih (območja izvedbenih prostorskih načrtov oziroma območja, ki predstavljajo območja
poselitve), ki so v celoti, delno ali v neposredni bližini registriranega arheološkega najdišča je potrebno zagotoviti arheološki pregled
na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine.
Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo poglede iz okolice.
(14) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana,
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.
(15) Ne glede na določila tega odloka je potrebno v primeru odkritja nove kulturne dediščine o tem obvestiti strokovne službe. Ob
vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega
vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(16) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Stavbna dediščina
(17) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjosti (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),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(18) Varuje se primarna masa (oziroma materiali), primarni tlorisni in višinski gabariti in konstrukcijska zasnova.
(19) Varuje se primarna podoba zunanjosti stavb, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno
pohištvo, arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali, barve, detajli itd.
(20) Stekleno-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine. Na fasadah ni
dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav (v kolikor ni možno drugače, jih je potrebno locirati na
sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt).
(21) Varuje se prvotni (osnovni) tlorisni koncept notranjosti, predvsem primarna dispozicija komunikacij in funkcionalna
zasnova.
(22) Varuje se objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje
pripadajočih sekundarnih objektov.
(23) Nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti.
(24) V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno integriteto varovane stavbne
dediščine.
(25) V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli (delna ali celovita prenova).
Naselbinska dediščina
(26) Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo 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),
– 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.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
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Kulturna krajina
(27) Za registrirano kulturno krajino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela
drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice …),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
Memorialna dediščina
(28) Varuje se avtentična lokacija, materialna substanca in fizična pojavnost enote dediščine. Varuje se vsebinski in prostorski
kontekst območja dediščine z okolico (vedute na enoto dediščine). Na območja enot memorialne dediščine ni dovoljena gradnja
ali postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ...), razen objektov, ki
so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine. Komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij memorialne
dediščine. V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli.
Območje druge dediščine
(29) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote kot so: materialna
substanca, ki je še ohranjena, lokacija in prostorska pojavnost, vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
Sakralna dediščina
(30) Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost. Pozidava drugih objektov ni
dopustna.
Vplivna območja KD
(31) Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih potrebno upoštevati sledeče usmeritve:
– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
– ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
– ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
– ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,
– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo
prostorsko ter časovno kontinuiteto,
– pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki
jih načenjajo,
– usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
– preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
– pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev, terena ni dopustno spreminjati nivilete (kote in oblike) terena.
Varstvo vojnih grobišč
(32) Na vojnih grobiščih je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne
elemente in izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih
grobišč.
38. člen
(varovanje naravnih dobrin in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Varovanje tal kmetijskih zemljišč in gozdov
(1) Varovanje kmetijskih zemljišč je v osnovi opredeljeno s kategorijo namenske rabe in PIP za tovrstno namensko rabo,
ki je opredeljena v EUP KGV K/K1/K2 (41. člen). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni predpisi s področja
kmetijstva, usmeritve za ravnanje in varstvo kmetijskih zemljišč v smernicah pristojnega ministrstva za kmetijstvo ter podatki iz
prikaza stanja prostora.
(2) Za varstvo kmetijskih zemljišč je treba upoštevati še naslednje ukrepe:
– preprečiti je potrebno izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča (namestitev lovilcev olj za preprečitev izpiranja na
kmetijske površine) ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje, preprečiti onesnaženje tal oziroma kmetijskih zemljišč
in rastlin, pri čemer je posebno pozornost potrebno nameniti preprečevanju onesnaženosti v predelih kmetijske pridelave;
– med gradnjo dovoznih cest do objekta se morajo vozila v največji meri izogibati manipuliranju na sosednjih kmetijskih
zemljiščih;
– posegi naj se na kmetijskih zemljiščih izvedejo tako, da v najmanjši možni meri vplivajo na sosednja kmetijska zemljišča.
Del trajno izgubljenih kmetijskih površin se lahko nadomesti na površinah v zaraščanju ali na že zaraščenih površinah;
– potrebno je izvesti sanacijo in rekultivacijo kmetijskih zemljišč, ki bodo v času izvedbe posegov degradirane. Na površinah,
kjer so načrtovani začasni objekti za izvedbo posegov se po dokončanju del vzpostavi prejšnje stanje;
– potrebno je zagotoviti zadostno število prehodov za kmetijsko mehanizacijo na območju predvidenih gradenj;
– kjer je pri izvedbi plana predvidena odstranitev vrhnjega sloja tal, je le tega potrebno odložiti na predvidenem nadomestnem
kmetijskem zemljišču. Ta postopek se izvede pred začetkom ostalih del na območju pobude oziroma so nadaljnja dela dovoljena
le z dokazilom o vzpostavitvi nadomestnega kmetijskega zemljišča.
(3) Načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih se izvede tako da ne
bo ovirana kmetijska proizvodnja na sosednjih zemljiščih in bi bil to vzrok za opuščanje obdelave teh površin. Pri tem je potrebno
preprečiti: dodatno obremenjevali okolja, oviranje kmetijske dejavnosti na sosednjih kmetijskih zemljiščih in dostopa do njih,
uničenje obstoječe kmetijske proizvodne infrastrukture, kot so melioracijski in namakalni sistemi ter poljske poti, povzročitev škode
na kmetijskih kulturah. Pred izvedbo plana naj se prouči faznost gradnje tako, da bodo posegi izvedeni le v obsegu, omejenem
na posamezno fazo. Stavbnim zemljiščem, ki so po dejanski rabi kmetijska zemljišča naj se do trenutka izvedbe plana (izdaje
gradbenega dovoljenja) ohranja kmetijsko funkcijo.
(4) Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi se izvaja v skladu z zakonom o gozdovih in podzakonskimi predpisi in z varovalnimi
gozdovi v skladu s predpisom o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Prepovedano je vsakršno dejanje,
ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, obstoj ali
namen.
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(5) Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor naj se načrtuje tako, da se v največji meri upošteva značilne naravne
prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilnost vedute.
(6) Med objekti ali skupinami objektov naj ostanejo skupine kakovostnega gozdnega drevja. Novogradnja manj zahtevnih
in zahtevnih objektov ob gozdnih površinah znotraj stavbnih zemljišč naselij je praviloma možna v oddaljenosti najmanj ene
drevesne višine odraslega gozdnega sestoja oziroma v oddaljenosti 25 m od gozdnega roba. Izjemoma je odmik lahko manjši,
če so izvedeni vsi požarno-varnostni ukrepi in je pridobljeno soglasje pristojne gozdarske službe. V primeru poseganja v gozd
je potrebna sanacija novo nastalega gozdnega roba, razgaljenih tal, novo nastalih brežin z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi
avtohtonimi drevesi in grmičevjem.
(7) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji so opredeljeni v EUP KGV na območjih PNR G (42. člen). Osnove za opredelitev
namenske rabe in PIP so veljavni predpisi s področja gozdarstva, smernice ministrstva pristojnega za gozdove in ZGS ter podatki
iz prikaza stanja prostora.
(8) Potrebno je ohranjati prehodnost gozdnih prometnic. Pogoji gozdne proizvodnje ne smejo biti poslabšani. Z gradnjo
prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Vse površine, ki bodo med gradnjo
poškodovane se morajo sanirati takoj (prva sadilna sezona). Morebitne nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni sestavi
in avtohtonih značilnih oblikah vegetacije. Gozdni rob je potrebno sanirati tako, da je le ta iz avtohtonih grmovnih drevesnih vrst,
prednost naj ima potencialna vegetacija. V prečnem prerezu naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo.
(9) V času izvedbe plana je potrebno za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor pridobiti soglasje ZGS.
Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z veljavnimi predpisi o gozdovih in
gozdarstvu do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta. Krčitev gozda se lahko izvede šele po izdaji gradbenega
dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede ZGS. Prepovedano je krčenje tistih gozdnih
sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje
ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije in zasipavanja izvirov. Na strmih predelih (poudarjenost varovalne funkcije) je
potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo. Ohranjati je potrebno večje gozdne komplekse. Večji posegi vanje niso
dopustni. Posamično oziroma razpršeno lociranje objektov v gozdnem prostoru, katerih raba ni v skladu z osnovno namensko
rabo gozdnega prostora, ni dovoljeno. Raba in vzdrževanje večjih lesnoproizvodnih kompleksov mora potekati skladno z
gozdnogospodarskimi načrti.
(10) V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še
posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov,
osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje. Pri poseganju v prostor je potrebno ohranjati gozdne površine, kjer so
območja potencialnih plazov, usadov in zdrsov zemljine.
(11) Na območju varovalnih gozdov so dopustni le posegi v skladu z gozdnogospodarskim načrtom in veljavnim predpisom
o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih
je bil gozd razglašen za varovalni gozd.
Varovanje voda
(12) Varovanje voda je opredeljeno v EUP KGV, na področju PNR V (43. člen). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP
so veljavni zakonski predpisi in vsi podzakonski akti s tega področja, smernice Agencije Republike Slovenije za okolje ter podatki
iz prikaza stanja prostora.
(13) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno
prisotna ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. V priobalno
zemljišče celinskih voda spada zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah
1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča v naselju in 40 metrov zunaj območja naselja, na vodah 2. reda pa 5 metrov od
meje vodnega zemljišča.
(14) 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.
(15) 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.
(16) 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.
(17) Ne glede na določbe štirinajstega in petnajstega 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.
(18) 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.
(19) Na erozijskem območju je prepovedano posegati v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
ogoljevanje površin, krčenje gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje in kako drugače varujejo nižje ležeča območja, zasipavanje
izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih in plazljivih zemljiščih, omejevanje pretoka hudourniških
voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
vlačenje lesa ter odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočnosti hudourniške struge.
(20) Na plazljivem območju ni dopustno posegati v zemljišča, kjer bi zaradi pojava vode ali geološke sestave tal lahko bila
ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na teh območjih ni dovoljeno zadrževanje voda, ki bi pospešilo zamakanje
zemljišč, izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, krčenje in večja
obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
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(21) Za izboljšanje poplavne varnosti na delu EUP Šk15.pin se pred gradnjo doma starejših občanov izvede niz naslednjih
protipoplavnih ukrepov:
– Nasip se izvede ob železniškem nasipu in ob območju žage, ter se priključi na strugo Škofeljščice na lokaciji dušilnega
objekta. Na levem bregu se od dušilnega objekta izvede nasip v dolžini 45 m z utrjeno krono in brežinami. Dolvodno od varnostnega
preliva se v diagonalni smeri med cesto in strugo izvede nasip ali nadvišanje terena, ki bo usmerjal prelite vode nazaj v strugo.
Nasip ob cesti se lahko izvede tudi kot nadvišanje ceste. Nasip je možno zaključiti na lokaciji, kjer je cesta oziroma brežina cestnega
nasipa nad koto 295 m.n.m.
– Dušilni objekt se izvede na mestu sedanjega poddimenzioniranega mostu, kjer se iz sistema odstrani sedanja dušilka.
Izveden naj bo v iz armiranega betona, na vseh vidnih ploskvah pa obložen z lomljencem. Predviden je dvostopenjski preliv,
pri čemer je osrednje polje širine 2,7 m postavljeno na obstoječe rečno dno. Osrednje polje je pravokotne oblike in se na višini
293,3 m.n.m razširi na skupno širino 8 m, na višini 295 m pa se zaključi s širino 9 m.
– Dolvodno od dušilnega objekta je na desnem bregu predvidena povezava med nasutjem načrtovanega doma starejših
občanov in dušilnim objektom. Izvede se protipoplavni zid, kjer prostor dovoljuje pa se izvede nasip, ki se zatravi. Na levem bregu se
kot protipoplavni ukrep lahko upošteva ustrezno dvignjen nasip nove ceste, ob obstoječem objektu se lahko nadviša celoten teren.
– Gorvodno od dušilnega objekta se vrhovi brežin na obeh bregovih dvignejo za 10–50cm, uredijo se brežine z blagim
naklonom.
(22) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske
spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki spremenijo osnovne lastnosti vode. V času gradnje je potrebno spremljati kakovost
voda in prilagoditi dinamiko izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno izvajati
tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih
vodotokih v času gradnje in po njej.
(23) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja.
Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne. Odpadne tehnološke
vode naj se čisti na izvoru, tako da bodo ustrezale s predpisi določenim mejnim koncentracijam za izpuste v kanalizacijo oziroma
vodotoke.
(24) Komunalne odpadne vode se odvaja v omrežje javne kanalizacije na območjih opremljenih z javno kanalizacijo v skladu
z določili predpisa o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Če na območju poselitve ni javne kanalizacije,
se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb načrtuje in izvaja v skladu z določili prej navedene uredbe.
(25) Komunalne čistilne naprave morajo imeti ustrezno stopnjo čiščenja, tako da emisija snovi iz čistilnih naprav ne bo
presegala mejne vrednosti določene s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
predpisom o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(26) Padavinske vode iz obravnavanih območij je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno
ponikati. Pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če
ponikanje vode ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora
ureditev odvodnje biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V
primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti brežini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.
Pri izgradnji gospodarskih oziroma proizvodnih con je potrebno izvesti ukrepe proti škodljivemu delovanju padavinskih voda, ki
obsegajo zlasti ukrepe za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče, čim manjša površina
asfaltnih in tlakovanih površin) in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.
(27) Preprečuje se onesnaževanja vodotokov iz razpršenih in točkovnih virov in spiranje snovi s površin cest, parkirišč in
kmetijskih površin. Vsi obstoječi in predvideni objekti se naj priključijo na skupno ali ustrezno individualno čistilno napravo. Pred
iztokom iz čistilnih naprav v vodotoke je potrebno zagotoviti terciarno čiščenje odpadnih voda.
(28) Na območju površinskih kopov je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z meteorno in tehnološko vodo, ki je lahko močno
obremenjena z drobnimi delci.
(29) Ohranja se vodotoke z obrežnim rastjem ne glede na namensko rabo na območju vodotoka in priobalnega zemljišča.
(30) Posege v strugo in v vegetacijski pas ob vodotokih pri izvajanju del za varovanje voda in del na podlagi koncesije za
izkoriščanje vodne energije se izvaja tako, da se ohrani obrežna vegetacija v širini vsaj 5,0 m (predvsem drevesa, grmičevje in
visoka steblike), na obeh straneh struge.
Varovanje vodnih virov
(31) Posegi na območjih zavarovanih virov pitne vode se izvajajo v skladu s predpisi s tega področja. Vodovarstvena območja
v občini so določena s predpisom o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane.
Pri izvajanju dejavnosti na območjih varstvenih pasov je potrebno upoštevati režim z merili in ukrepi iz navedenih predpisov.
(32) Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih omogoča in dovoljuje ta akt, mora za izdajo dovoljenja za poseg v prostor
investitor izpolniti pogoje in zahteve kot jih določajo predpisi s področja varstva virov pitne vode in pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda pristojni organ. Iz stanovanjskih in gospodarskih območij ter prometne infrastrukture mora biti odvajanje in čiščenje odpadnih
vod urejeno v skladu s predpisi s področja varstva voda.
(33) V občini so določena naslednja vodna zajetja z vodovarstvenimi pasovi: Dole pri Škofljici 2, Orle 1, Orle 2 in črpalne
vrtine VP-1/04 Poljane, VD Brezova noga-2 in Brezova noga-3. Na območje občine segajo še vodovarstveni pasovi treh zajetij v
Občini Grosuplje in eno zajetje v Občini Ig.
Varovanje območij za raziskovanje mineralnih surovin
(34) Mineralne surovine se varujejo kot naravni vir. Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine.
Posegi se lahko izvajajo le za namen izkoriščanja naravnih virov v skladu z določili in na način, določen s predpisi s področja
rudarstva ter določili tega odloka.
Varovanje in ohranjanje narave
(35) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev na območjih ohranjanja narave so izhodišča in pogoji za varstvo naravnih
vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, podana v predpisih s področja ohranjanja narave in aktih
o zavarovanju enot in območij naravnih vrednot ter v naravovarstvenih smernicah (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
OE Ljubljana, avgust 2009).
(36) Območja varovanja narave (območje Natura 2000, posebna varstvena območja, naravne vrednote), območja pričakovanih
naravnih vrednot in ekološko pomembna območja, so grafično prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu.
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(37) Za načrtovanje posegov na zavarovanih in drugih območjih naravnih vrednot je potrebno pridobiti naravovarstvene
pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Če gre za gradnjo ali postavitev objekta za katerega
gradbeno dovoljenje ni potrebno, je na območjih varovanja narave prav tako potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, če je
tako določeno v predpisih s področja ohranjanja narave. V takem primeru je potrebno k vlogi za izdajo naravovarstvenega soglasja
priložiti idejno zasnovo nameravane gradnje ali postavitve objekta.
(38) Pri posegu na območje naravne vrednote se upoštevajo podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za naravne
vrednote, ki so določene v predpisu o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Vsi posegi v območje naravnih vrednot in vodotoka
morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo narave. Med naseljem in varovanim območjem naj se ohranja tamponska
cona (odprt prostor, zeleni pas), ki bo omilil dejanske vplive naselja na ekološke razmere habitatov z visoko naravovarstveno
vrednostjo.
(39) Na območju Občine Škofljice se nahaja zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje. Za to območje je izvedeno
kartiranje habitatnih tipov. Krčenje dreves in grmovja je dovoljeno le v jesenskem in zimskem času (od 1. oktobra do 15. februarja).
V čim večji meri je potrebno ohranjati elemente v mozaični kulturni krajini (starodebelni sadovnjaki, mejice, posamezna drevesa),
negnojene travnike ter obrečni, poplavni prostor z obvodno zarastjo. Na ekološko pomembnem območju – Ljubljansko barje (ID
31400) je prepovedano odlaganje izkopanih, gradbenih ter odvečnih materialov na travniške, gozdne, močvirne površine ali na
vodna zemljišča.
(40) Na ekološko pomembnih območjih se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov
rastlinskih in živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z
načrtovanim posegom ali dejavnostjo 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.
(41) Na ekološko pomembnem območju – Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID80000) je potrebno
sproti odstranjevati odpadke, smetnjake pa ustrezno zavarovati, da se prepreči dostop živalim do smeti ali umestiti na medvedu
nedostopna mesta. Izkopanih gradbenih ter odvečnih materialov ni dovoljeno odlagati na travniške, gozdne, močvirske in vodne
površine. V primeru nastanka nedovoljenega tovrstnega odlagališča, ga je potrebno nemudoma sanirati z odvozom na temu
namenjeno deponijo.
(42) Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne
izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih rib. Odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.
Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne
pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Struge, obrežja, dna vodotokov, se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Ohranja se
obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti na vodotoku se gradijo na način, ki ribam omogoča
prehod. Ohranja se osenčenost oziroma osončenost struge in brežin vodotokov. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe
na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih
rib. Odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.
(43) Nadzemne vode naj se obnovi ali gradi v izvedbi, ki je primerna za ptice (podzemno polaganje vodov, pri nadzemnih
stebrih izolatorji obrnjeni navzdol) in preprečuje električne udare in pomore ptic. Intenzivna gradbena dela naj se izvajajo izven
gnezditvene sezone ptic (gnezditve potekajo od meseca marca do konca avgusta).
(44) Pri območjih načrtovane namenske rabe, kjer se posega v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti je potrebno lesno
zarast odstraniti le v najnujnejšem obsegu in izven gnezditvenega obdobja ogroženih in zavarovanih vrst ptic (predpis o uvrstitvi
ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah na rdeči seznam; predpis o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah). V primeru
zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se naj namestijo nalepke v obliki silhuete ujed. Morebitno poseganje
v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja od 1. avgusta do 1. marca.
(45) V primerih, kjer se pri prenovi objektov ugotovijo morebitna kotišča, prezimovališča ali počivališča ogroženih netopirjev
na podstrehah objektov, se z deli začasno prekine in o najdbi obvesti pristojno organizacijo za ohranjanje narave. V kolikor je
ugotovljeno, da se v/na podstrehah posameznega objekta zbirajo breje in doječe samice netopirjev s svojimi mladiči, naj se obnova
ne izvaja v času od konca aprila do začetka septembra. Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se ohranjajo strukture,
ki zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje strukture).
(46) Pri območjih načrtovane namenske rabe, pri katerih se praviloma sicer načrtuje osvetljevanje, naj se zaradi zmanjšanja
negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji,
netopirji) območja ne osvetljuje ali predvidi razsvetljavo v čim manjšem obsegu. Osvetljevanje se izvede s svetilnimi telesi, ki so v
skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(47) Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke, divjad). Morebitne obstoječe črne
točke povozov (predvsem dvoživk) se ob selitvah (spomladi in jeseni) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami, dvoživke se v tem
obdobju prenaša čez prometnice ali pa se jih usmeri v primeren podhod (če je možno se dodatne podhode tudi izgradi).
(48) Pri gradnji in obnovi mostov za premostitve vodotokov naj se gradnja načrtuje in izvaja tako, da se pod mostom zgradijo
suhe police (vsaj enostransko). Polica mora biti tudi v času najvišjih voda na suhem (vsaj 15 cm nad najvišjim nivojem vode) ter
dostopna po kopnem s klančino in primerno prehodna za vidro ter druge sesalce, širina vsaj 50 cm, svetla višina nad polico vsaj
60 cm, ki vidri omogoča enostaven prehod, dostopna pa mora biti tudi iz vode (npr. preko klančine ali primernih stopnic). Uporaba
cilindričnih prepustov oziroma kanalov naj se ne uporablja, niti za najmanjše vodotoke ne, saj predstavljajo nevarnost za vidre,
lahko pa se uporabljajo kvadratni prepusti /kanali s polico vsaj na eni strani.
(49) Parkovne in druge zasaditve, se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za
to območje, ki naj bodo lokalnega izvora. V čim večji meri se ohranjajo ali vzpostavijo prvotni habitati (npr. ekstenzivni negnojeni
travniki, mokrotni travniki, visokodebelni sadovnjaki, mejice, obrežna vegetacija).
(50) V primeru uničenja prvotnih habitatov se nadomeščajo vsaj v enakem velikostnem razredu.
(51) Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se bodo pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje ipd., je potrebno
odstranjevati med posegi in še vsaj 3 leta po končanih gradbenih delih, dokler se ne vzpostavi sklenjena vegetacija. Odstranjujejo
naj se predvsem sledeče vrste: kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago canadensis/gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron
annuus), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), japonski dresnik (Fallopia japonica), češki dresnik (Fallopia x bohemica),
Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum) idr.
(52) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge vodotokov z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine. Betoniranje na brežinah
in v vodotokih ni dovoljeno, prav tako je potrebno preprečiti izlitje mešanic apna ali cementa v vodo.
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(53) Pri posegih v strugo, ki so dovoljeni s predpisi o vodah se le te izvaja tako, da se v kar največji možni meri ohranja
obrežna vegetacija (predvsem drevesa, grmičevje in visoke steblike), na obeh straneh struge. Pri teh ureditvah na in v vplivnem
območju vodotokov je potrebno upoštevati še naslednje usmeritve:
– ohranja se dobro stanje površinskih in podzemnih voda,
– ohranjajo se naravne plitvine in prelivi v matično strugo,
– ohranjajo naj se sipine,
– posegi v vode naj se izvajajo sonaravno in izven gnezditvene sezone ptic,
– brežine voda naj se kosi med drugo polovico septembra in začetkom maja,
– ohranja naj se sklenjena obrežna vegetacija, vsaj enoobrežno, na dolžini vsaj 300 m,
– ob posegih naj se zasaditve brežin izvede izključno z lokalno avtohtonimi vrstami.
(54) Če investitor oziroma izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej obvesti ZRSVN, OE Ljubljana.
(55) Pred posegi, ki so povezani z obsežnejšimi zemeljskimi deli kot so gradnja ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije
in kablovodov se po predhodnem dogovoru s pristojnim ZRSVN omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi
deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Pri posegih z manj obsežnimi
zemeljskimi deli se investitorja seznani z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti
pristojno enoto ZRSVN. Na območje občine sega območje pričakovanih naravnih vrednot Litija – širše območje – nahajališča
permokarbonskih fosilov, polimetalno orudenje. V primeru najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati po predpisih o
ohranjanju narave.
(56) Pri pripravi OPPN se predhodno preveri, če na območju ni habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo in niso habitat
živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogrožene in zavarovane. Dodatni omilitveni ukrepi za posege, za katere se pripravlja OPPN, se
predvidijo v postopku CPVO, v kolikor ministrstvo pristojno za prostor z odločbo odloči, da je ta postopek potreben. V nasprotnem
primeru se upoštevajo splošni in konkretni omilitveni ukrepi iz tega člena OPN.
Varovanje krajine
(57) Ohranjati je potrebno obstoječa prostorska razmerja med kmetijskim, poselitvenim, gozdnim in vodnatim prostorom s
tam da se:
– ohranjanja posebno vrednih krajinskih območij in prvin prepoznavnosti krajine,
– ohranjanja prvobitnih, težje dostopnih predelov,
– ohranjanja vidnosti posameznih znamenj v prostoru,
– ohranjanja posebnih reliefnih oblik,
– ohranjanja oblike dolin kot posebne krajinske in morfološke enote,
– na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki in vodna telesa,
– v čim večji meri ohranjajo omejki, živice, osamela drevesa ter ostanki nižinskega gozda,
– ohranjajo in varuje gozdne habitatne tipe, zlasti jelovo bukovi gozdovi v hribovitem delu občine ter barjanski in jelševi gozdiči
na Ljubljanskem barju,
– tehnološko prilagaja in spreminja parcelacije – te naj potekajo v logičnih vzorcih, ki morajo prevzemati razmerja v zgradbi
sedanje kulturne krajine,
– pri umeščanju enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov namenjenih kmetijski rabi upošteva smernice za varstvo
kulturne dediščine; objekte je možno postaviti le v okviru kmečkih gospodarstev ob gospodarskih objektih,
– pri sanaciji nelegalnih kopov mineralnih surovin (brez izkoriščanja mineralnih surovin) končno oblikovanje reliefa prilagodi
okoliškemu terenu,
– območja degradirana v času izvedbe del, ki ne bodo pozidana, povrnejo v prvotno stanje.
(58) Na posameznih krajinskih območjih in delih kakovostne kulturne krajine so dovoljene le gradnje, ki so za osnovno rabo
območja potrebne oziroma z njo povezane. Skladnost gradnje z merili kakovosti posamezne merili kakovosti posamezne kulturne
krajine je določena z merili gradnje po posameznih EUP in podobmočjih EUP KGV.
(59) Ob poseganju v območja krajinske prepoznavnosti je treba upoštevati in ohranjati tiste značilnosti, zaradi katerih je
določeno območje spoznano za vredno ohranjanja.
(60) Varstvo kulturne krajine je lahko uspešno le v sklopu celovitega varstva dediščine in v sodelovanju z dejavniki, ki s
prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev, infrastruktura itd.
(61) Na robovih območij površinskih kopov mineralnih surovin naj se ohranja oziroma vzpostavi pas vegetacije, ki služi kot
vizualna zaščitna bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij.
(62) Pri posegih v odprto krajino se obstoječo drevnino (živice, zaplate gozdov, skupine dreves, posamezna drevesa) ohranja
in vključuje v predvidene programske dejavnosti v največji možni meri. Ohranja se drevesna oziroma grmovna zarast znotraj
kmetijskih zemljišč in ob vodotokih.
(63) Pri umeščanju daljnovodov in drugih linijskih infrastrukturnih objektov je potrebno z ustreznimi ureditvami zagotoviti, da
nadzemni deli objektov in naprav ne bodo degradirali najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru kulturne krajine ter oblikovanih
dominant (npr. cerkve). Tovrstni stolpni objekti (npr. drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri nevtralizirani – npr. z izčiščeno
formo, z nerefleksnimi površinami in v svetlo kovinsko sivi barvi.
(64) Ohranja se vedute in sekvence pogledov na prostorske dominante in druge vidno izpostavljene elemente v prostoru.
Varovanje tal
(65) Ob izvajanju del v okviru predvidenih posegov je potrebno narediti vse, da se ne poškodujejo sosednja zemljišča.
Preprečiti je potrebno izlive nevarnih snovi v tla ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepe, preprečiti onesnaženje tal, pri
čemer je posebno pozornost potrebno nameniti preprečevanju onesnaženosti v predelih zemljišč za kmetijsko pridelavo. Gradbeni
stroji in transportna vozila morajo biti tehnično brezhibni ter z gorivom oskrbovani na drugih, za to primernih mestih. V primeru
razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno
opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine. Nevarne odpadke je potrebno oddajati
pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano. Zagotoviti je potrebno ureditev ploščadi
za parkiranje delovnih strojev (nepropustna betonska ploščad, lovilci olj).
(66) Obvezna je sprotna sanacija in rekultivacija na območjih posegov, kjer obstaja nevarnost erozije. Na ogroženih območjih
(plazljiva in erozijska območja) je treba omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov (sanacija aktivnih
erozijskih območij in območij z veliko možnostjo plazenja tal) in z omejevanjem razvoja, sorazmerno stopnjo nevarnosti naravnih
procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
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Varovanje okolja in varovanje zdravja
(67) Prostorske ureditve in gradnja objektov ne smejo povzročati motenj in trajnih vplivov, ki presegajo meje, določene v
predpisih s področja varovanja okolja in varovanja zdravja ljudi in živali. V primeru širitve posamezne dejavnosti, ki bi s širitvijo
povzročila prekomerne vplive na okolje, je potrebno predhodno ali sočasno z gradnjo zagotoviti sanacijo vplivov v mejah skladnih
s predpisi. Za posege, kjer je možnost in nevarnost večjega vpliva na okolje ali emisije nevarnih snovi v okolje, je potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje pristojnega organa. O tem ali je za konkreten poseg v prostor
presoja vplivov na okolje potrebna, presodi pristojni organ s področja varstva okolja ob podaji projektnih pogojev zanj.
(68) Obstoječe in predvidene proizvodne in industrijske dejavnosti se usmerja v gospodarsko cono na Škofljici in Reber pri
Škofljici, s čimer se dolgoročno ustvarjajo prostorske enote z določeno proizvodno namembnostjo.
(69) Območja površinskih kopov morajo praviloma biti ograjena (žična ograja, nasip). Dostopne poti do površinskega kopa
je potrebno zagraditi z ustrezno zapornico, poleg tega je potrebno postaviti opozorilne table s trajnimi napisi prepovedi pristopa
nepoklicanim in opozorilo o nevarnosti padca v globino.
(70) Gradnja stavb je dopustna samo na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem
komunalne odpadne vode oziroma z drugim dopustnim zaprtim sistemom čiščenja komunalne odpadne vode. Na območjih
poselitve, ki ni komunalno opremljeno v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, je
gradnja stavb dopustna, če je odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb zagotovljena v skladu s prej navedenim
predpisom. Pri tem se upoštevajo pogoji in roki, ki jih je potrebno zagotoviti za to, da bo dosežena komunalna opremljenost
stavbnega zemljišča v minimalnih zakonsko predpisanih okvirih skladno z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih voda.
(71) Z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objektov
je potrebno ravnati v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ostalo veljavno zakonodajo s
področja odpadkov. Gradbene materiale in druge odpadke, ki bodo nastali med rušenjem obstoječih objektov, je potrebno odlagati
v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Pri izvajanju posameznih posegov je potrebno zagotoviti, da odvečni zemeljski in
gradbeni materiali ter drugi odpadki ne bodo odloženi izven meja predvidenega posega. Vse odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju
strojev (odpadna olja, naoljene krpe), ter druge nevarne odpadke je treba zbirati in oddati pooblaščeni organizaciji za ravnanje s
tovrstnimi odpadki. Pri ravnanju z azbestnimi odpadki je potrebno upoštevati določila predpisa o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo
azbest.
(72) Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu s predpisi. Imetnik mora odpadke do oddaje ali
prepustitve v nadaljnje ravnanje skladiščiti ločeno in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Prepovedano je med seboj
mešati različne vrste nevarnih odpadkov ali nevarne odpadke z nenevarnimi odpadki, snovmi ali predmeti. Nevarni odpadki se
do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče nevarnih odpadkov skladiščijo v ta namen zgrajenih in
ustrezno varovanih skladiščih na območju, kjer so nastali tako, da se ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina lahko prestreže
in zadrži. Pošiljko odpadkov, ki jo imetnik oziroma proizvajalec odpadkov oddaja v nadaljnje ravnanje pooblaščenemu zbiralcu,
predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, mora spremljati evidenčni list. Evidenčne liste naj se hrani za obdobje 5 let (predpisi o
ravnanju z odpadki)
Varstvo zraka
(73) Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka. Naprave in objekti pri
obratovanju in uporabi v naseljih ne smejo povzročati prekomernega onesnaževanja zraka. Za zmanjšanje onesnaževanja zraka,
ki ga povzroča promet je treba za različna območja poselitve načrtovati kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Z njimi se v občini
načrtno spodbuja oblike integralnega javnega potniškega cestnega prometa, racionalne oblike tovornega prometa, boljši standard
peščevih in kolesarskih površin ter različne oblike umirjanja in izločanja prometa na poselitvenih območjih.
(74) Na območjih kjer je zaznan pojav povečanja onesnaženosti zraka zaradi delovanja naprave ali objekta mora lastnik
oziroma upravljavec vira onesnaženja izvesti meritve onesnaženosti v skladu z zakonskimi zahtevami ter izvesti ustrezno zaščito
oziroma sanacijo. Emisije iz obstoječih gospodarskih in obrtnih objektov morajo ustrezati zakonskim merilom oziroma naj bodo
čim manjše.
(75) Spodbuja se uporabo obnovljivih virov energije (uporaba lesne biomase, bioplina, sončne energije in energije vetra za
lastne potrebe) in energetsko varčno gradnjo. Pri vseh novogradnjah, razen enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, se
morajo upoštevati energetski standardi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo energije in onesnaženosti
zraka, v skladu z veljavnimi predpisi. Pri graditvi in obnovi objektov na stanovanjskih območjih (S), območjih centralnih dejavnosti
(CU, CD), posebnih območjih namenjenih posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem (BT), in območjih za gospodarske
cone (IG), se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in ne
povečujejo onesnaženosti zraka. Pri posodabljanju in prestrukturiranju industrije se uvaja BAT tehnologijo, ravno tako velja za
nove proizvodne obrate. Pri umeščanju novih dejavnosti v gospodarsko območje se umešča predvsem čisto industrijo oziroma se
vsako dejavnost in predvidene emisije preuči z vidika kumulativnih vplivov z obstoječimi dejavnostmi na območju.
(76) Med gradnjo je potrebno uporabljati tehnično brezhibno mehanizacijo in izvajati redno čiščenje ter po potrebi vlaženje
vozišč na javnih cestah, čiščenje tovornih vozil, zavarovanje tovora pred raznašanjem vetra.
(77) Za spremembo potovalnih navad v naseljih je potrebno izvajati ukrepe spodbujanja pešačenja, uporabe koles in javnega
potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti prebivalcev. Kolesarske steze se poveže s postajališči javnega
potniškega prometa in parkirnimi površinami za motorna vozila.
(78) Pri izkoriščanju mineralnih snovi se izvede ustrezne ukrepe za zmanjševanje emisij v zrak (zlasti prašenja): vlaženje
površin ob suhem in vetrovnem vremenu; v sušnem obdobju naj se zagotovi zadostna količina vode in izvaja škropljenje; prekrivanje
materiala, ki je naložen na tovorna vozila za transport; zajemanje prahu na mestu nastajanja pri strojnih napravah separacije itd.
Območja varstva pred hrupom
(79) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev morajo biti upoštevane stopnje varstva pred hrupom, ki veljajo za
posamezna območja varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Posamezne stopnje
varstva pred hrupom so v Odloku opredeljene za vse vrste PNRP oziroma za vse tipe GE – tako, da je z njimi pokrit prostor celotne
občine. Kadar se GE nahaja v območjih različnih stopenj varstva se upošteva uvrstitev v tisto stopnjo varstva, kjer se nahaja več
kot 50 % površine GE. Pri določitvi SVPH se upošteva predpis o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju tako, da so za prostor
občine z določili po posamezni EUP določene meje območja stopenj varstva pred hrupom. Pri načrtovanju ureditev ob avtocestah
je potrebno upoštevati še predpis o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, predpis o zvočni zaščiti stavb in predpis o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.
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(80) Območja I. SVPH v občini se lahko določi le za območje, ki potrebuje povečano varstvo pred hrupom. To je za površine
na mirnem območju na prostem, ki obsegajo zavarovano območje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij
naselij na zavarovanem območju, območij cest in železniških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne
železniške proge.
(81) Območje II. SVPH velja na območju podrobnejše namenske rabe prostora, kot je določena v predpisu o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki bi bil moteč zaradi povzročanja hrupa.
(82) Na območjih IV. SVPH je potrebno vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. SVPH.
Za gradnjo novih stanovanjskih objektov v vplivnem pasu avtoceste je potrebno izdelati oceno obremenjenosti s hrupom in ob
upoštevanju predvidenega povečanja prometnih obremenitev v 20-letnem planskem obdobju, zagotoviti ustrezne protihrupne
ukrepe. V kolikor se izkaže, da ukrepov ustrezne zaščite pred hrupom znotraj območij novih programov ni mogoče zagotoviti,
na teh površinah ni mogoče načrtovati posegov, občutljivih za hrup. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih oziroma
območij spremenjene rabe prostora, spada v obveznosti investitorjev novih posegov oziroma lokalne skupnosti.
(83) Na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom, mora biti
območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m na katerem veljajo pogoji varstva
pred hrupom za območje III. SVPH.
(84) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti ustrezne ukrepe za
omilitev hrupa in tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na bivalno okolje ljudi in živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega
hrupa. Pri urejanju gospodarskih con naj se na obrobje umešča manj hrupne dejavnosti. Obratovanje dejavnosti ob navedenem
mejnem robu naj poteka predvsem v dnevnem času od šestih (6h) največ do dvaindvajsetih (22h). Nato naj se proti notranjosti
cone zlagoma formirajo bolj proizvodnje dejavnosti obrtnega in industrijskega značaja. Če za posamezne dejavnosti na proizvodnih
območjih ni predpisana presoja vplivov na okolje po predpisih iz varstva okolja, naj se zagotovi izdelava vplivnega območja zaradi
povzročanja hrupa z ukrepi za zmanjšanje hrupa.
Hrup med gradnjo objektov je potrebno zmanjšati z ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih posegov in uporabo tehnično
brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev ter njihovim rednim vzdrževanjem. Gradbena dela naj
ne potekajo v nočnem času.
(85) V primerih, ko je v skladu s predpisi na izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih objektov zaradi gradnje potrebno
postaviti protihrupne ograje, morajo zaslanjati neposredne stike med viri hrupa in ogroženimi lokacijami. Na načrtovanih
potencialnih mirnih območjih v naravi (območja s I. ali II. SVPH), ki naj imajo povečano vlogo obnovitvenih funkcij pri človeku, se
zagotovi ureditev pešpoti in izboljša dostopnost teh območij za sprehode prebivalcev iz bližnjih naselij.
(86) Za javne prireditve, javne shode in druge prireditve, kjer je pričakovati, da bo presežena mejna vrednost kazalcev hrupa
določena za posamezno območje (npr. z uporabo zvočnih naprav na prostem), je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
(87) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali
podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar
ali druga naprava ali objekt, katerega obratovanje obremenjuje okolje. Za gradnjo teh objektov je potrebno izdelati oceno vplivov
na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(88) Kot določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, novih objektov za stalno ali občasno
bivanje, stavb z varovanimi prostori ter objektov, namenjenih trgovskim, poslovnim, storitvenim, gostinskim, turističnim dejavnostim,
izobraževanju, otroškemu varstvu, socialnemu varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji v vplivnem območju virov EMS
niso dopustne. V koridorjih daljnovodov je izrecno prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material,
na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. V
varovalnih koridorjih obstoječih vodov se dovolijo investicijska vzdrževalna dela obstoječih objektov in gradnja pomožnih objektov k
obstoječim objektom kot so garaže, parkirišča, skladišča in pomožni objekti za potrebe kmetijstva in za lastne potrebe. Pri umestitvi
novih ureditev in dejavnosti v prostor je potrebno zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med pomembnimi viri EMS in novimi
objekti. Upoštevan mora biti tak odmik od virov EMS, da efektivne vrednosti jakosti in gostote magnetnega pretoka padejo pod
vrednosti, določene za I. in II. območje po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(89) Pri postavitvi in graditvi predhodno navedenih objektov je potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi pred elektromagnetnim
sevanjem zagotavljati naslednje odmike (merjeno od osi voda, na vsako stran) teh objektov od virov EMS za:
– nadzemni elektroenergetski vod 110 kV – po 15,0 m,
– nadzemni elektroenergetski vod 400 kV – po 40,0 m,
– podzemni elektroenergetski vod 110 kV – po 5,0 m.
Tovrstne odmike pri razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) ali drugih objektih, ki so viri EMS se merijo od ograje, od
meje EUP ali zunanje stene objekta – vira EMS (če je v drugem objektu), in sicer: 15 m za nazivno napetost 35 kV do 110 kV in
40 m za nazivno napetost 220 kV in 400 kV.
(90) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve,
ki omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja in zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene.
(91) Povzročitelj obremenitve okolja s sevanjem mora zagotoviti ograditev bližnjega polja okrog vira sevanja, če vira sevanja
ni mogoče namestiti tako, da je onemogočen dostop na območje čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja ali če čezmerne
obremenitve okolja zaradi sevanja na tem območju kot posledice obratovanja ali uporabe vira ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi
varstva pred sevanjem.
Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
(92) Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim
osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave je potrebno načrtovati vgraditev stikal za reguliranje
polnočnega delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih.
(93) Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati predpis o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja. Pri razsvetljavi cest in javnih površin je potrebno upoštevati ciljne vrednosti te uredbe.
(94) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in
razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme
presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Ne glede na ciljno vrednost letne porabe elektrike iz prejšnjega odstavka, je lahko največja
letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine z manj kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest
in razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5 MWh.
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(95) Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo občinskih
cest in javnih površin, ki jih upravlja občina in izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk,
vgrajenih v razsvetljavo državnih cest, se ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje programov in prostorskih načrtov, ki
posredno ali neposredno vplivajo na letno porabo elektrike pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih površin.
(96) Predvsem je potrebno upoštevati sledeča navodila: za zunanje osvetlitve objektov in površin naj se uporabijo popolnoma
zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra
(npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum, svetila naj
imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop, reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23. ure).
Gradbišča in objekte, ki niso vezani na izvajanje dejavnosti v nočnem času, naj se nočno osvetljuje le izjemoma (npr. iz varnostnih
razlogov), dela pa naj potekajo praviloma v dnevnem času.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(97) Za zagotavljanje varstva pred požarom je potrebno pri načrtovanju gradenj in drugih posegov v prostor upoštevati
zakonske predpise s področja varstva pred požarom. Pri načrtovanju gradenj in ureditev prostora ter izvajanju posegov v prostor je
potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja, potrebne odmike med objekti ali druge ukrepe za preprečitev širjenja
požara, prometne in delovne površine za intervencijska vozila in oskrbo s požarno vodo. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti
pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne
objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in
študiji požarne varnosti.
(98) V občini je za primere naravnih in drugih nesreč določeno območje za pokop ljudi v podenoti EUP z oznako KGV07.
pp, območje za pokop kadavrov v podenoti EUP z oznako KGV06.pz in območje za odlaganje ruševin v podenoti EUP z oznako
KGV05.ru.
(99) Gradnja in prostorske ureditve na potresnih območjih morajo biti skladne s predpisi s področja potresno odporne gradnje.
Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja potresne varnosti pred potresi do VIII. in
IX. stopnje po MSC lestvici. Pospešek tal na območju občine je (g) – 0,500. V obstoječih stavbah je pri vseh večjih konstrukcijskih
posegih (rekonstrukciji, dozidavi ali nadgradnji objekta) potrebno izvesti protipotresno sanacijo.
Območje za obrambo
(100) Na območju izključne rabe za potrebe obrambe Grmez potekajo stalne obrambne aktivnosti zlasti za razmestitev,
usposabljanje in delovanje vojske.
3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture
39. člen
Usklajenost posegov na infrastrukturi
(1) Vse infrastrukturne naprave se načrtujejo, izvajajo in obratujejo v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.
Posegi v prometne površine in druge talne javne ureditve naj se načrtujejo in izvajajo vzporedno, usklajeno in predvidoma sočasno
z načrtovanjem in izvedbo novogradenj ter posodobitvami vseh javnih infrastrukturnih instalacij, ki so napeljane oziroma načrtovane
na takšnem območju. Za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta
je delitev parcel možna.
(2) Pri načrtovanju gradnje objektov, naprav in vodov komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, cest in drugih
prometnih površin ter grajenega javnega dobra se poleg zakonskih in podzakonskih aktov upošteva vse upravljavske in tehnične
predpise ter navodila, ki so sprejeti v občini ali pri upravljavcu za področje predmetne infrastrukture.
(3) Prav tako se pri načrtovanju vseh vrst gradenj na območju varovalnih koridorjev infrastrukturnih omrežij upošteva pogoje
za gradnjo in priključevanje objektov iz zakonskih in podzakonskih predpisov, ki obravnavajo posamezno vrsto infrastrukture.
(4) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti ustrezne ukrepe za
omilitev hrupa in tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na bivalno okolje ljudi in živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega
hrupa. V varovalnih pasovih obstoječih javnih cest se gradnje objektov in drugi posegi v prostor načrtujejo tako, da zaradi le teh na
javni cesti zaradi povečanja prometa ne bodo potrebni dodatni protihrupni ukrepi. V primeru, da je vir hrupa prometna infrastruktura,
mora upravljavec vira hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisij hrupa v okolje. Za dimenzioniranje in oblikovanje
eventualnih proti hrupnih barier je potrebno pridobiti celovito prostorsko preveritev in presojo.
Soglasja upravljavcev
(5) Vsi posegi na vseh vrstah javne infrastrukture, javnem prostoru ter na zakonsko določenih vplivnih območjih posameznih
infrastrukturnih sistemov (ceste, železnice, energetski vodi, telekomunikacijske naprave …) se lahko izvajajo le s soglasjem
upravljavca posameznega infrastrukturnega sistema. Investitor je dolžan pred zasipom ali predajo komunalnega objekta izdelati
kataster tega objekta ter ga posredovati pristojni geodetski službi in upravljavcu komunalnega sistema.
Varovalni pasovi zgrajenih in varovalni koridorji načrtovanih objektov GJI
(6) Za posamezno vrsto objektov gospodarske javne infrastrukture znaša varovalni pas oziroma koridor za:
elektroenergetsko infrastrukturo
– nadzemni elektroenergetski vod od 220 kV do 400 kV – 80 m (40 m levo in desno od osi voda oziroma 10 m na vsako stran
od osi, če je pod zemljo), za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za 400 kV – 25 m levo in desno od osi voda);
– elektroenergetski vod 110/35 kV – pri nadzemnem vodu15 m, pri podzemnem pa 3 m levo in desno od osi voda;
– elektroenergetski vod 20/10 kV – 20 m (10 m levo in desno od osi voda oziroma 1 m na vsako stran od osi, če je pod zemljo);
– razdelilno transformatorsko postajo (RTP) za nazivno napetost 110 in 35 kV, 15 m od roba ograje območja RTP oziroma
od meje pripadajoče EUP oziroma od zunanje stene objekta RTP, če se nahaja v sklopu drugega objekta in za nazivno napetost
220 kV – 40 m;
– za prostostoječo transformatorsko postajo (TP) – 2 m od zunanje stene objekta TP.
plinovod
– prenosni plinovod z obratovalnim tlakom 16 bar in več – 100 m, merjeno od osi voda;
– distribucijski plinovod – 5 m, ne glede na obratovalni tlak – varovalni pas distribucijskega plinovodnega omrežja je zemljiški
pas merjeno od njegove osi; v tem pasu je treba upoštevati pogoje omejene rabe prostora v skladu s predpisi, ki omogočajo gradnjo,
obratovanje in vzdrževanje sistema oskrbe z zemeljskim plinom; raba prostora in gradnja objektov v tem pasu je dopustna pod
pogoji upravljavca sistema.
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cestno omrežje
– avtocesta – 40 m od zunanjega roba cestnega telesa, za območje avtoceste A2 se upošteva še dodatnih 7 m od roba
cestnega sveta obojestransko za načrtovane širitve avtoceste za en prometni pas,
– glavna cesta – 25 m od zunanjega roba cestnega telesa,
– regionalna cesta – 15 m od zunanjega roba cestnega telesa,
– državna kolesarska steza – 5 m od zunanjega roba steze,
– kategorizirana občinska cesta – 8 m od zunanjega roba ceste,
– nekategorizirana občinska cesta, javna pot – 6 m,
– javna pot za kolesarje – 3 m.
(7) Za posege na območju železnice je potrebno upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu ter predpisa o pogojih
za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v
varovalnem pasu ob industrijskem tiru ter ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu prej navedenega zakona.
Varovalni progovni pas znaša 200 m od meje progovnega pasu na obeh straneh proge. Progovni pas je prostor med osema skrajnih
tirov proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m v naselju, oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic
do višine 10 m in prostor do globine 30 m pod ravnino tirnic.
(8) Za komunalna omrežja (vodovod, kanalizacija) so varovalni pasovi določeni z občinskimi predpisi s področja njihove
gradnje, upravljanja in vzdrževanja.
(9) Za komunikacijske oddajne sisteme določa varovalni koridor njihov upravljavec na podlagi predpisov s področja varovanja
pred elektromagnetnim sevanjem.
(10) Za vsak poseg v varovani pas obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje Eles-a ali
drugega upravljavca. Prav tako je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja, ki obdeluje
približevanje in križanje z visokonapetostnim daljnovodom in skleniti pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti
za postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki prečkajo zemljišče z nameravano
gradnjo ali izvajanjem drugih del, v kolikor takšna pogodba še ni sklenjena. Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu
distribucijskih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji,
da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita oziroma po potrebi umik elektroenergetskih vodov. Pri tem je potrebno upoštevati
zahteve predpisa o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij.
Varovanje zračnih poti
(11) Občina Škofljica se ne nahaja v vplivnem območju katerega od obstoječih ali načrtovanih slovenskih letališč. Preko
območja pa potekajo zračne poti, zato je potrebno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz Zakona o letalstvu, predvsem določila
povezana z ovirami za zračni promet. Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na
varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega ministrstva za promet k lokaciji oziroma
k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi. Med ovire za zračni promet
tako štejejo:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30,0 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo
iz okoliške pokrajine za več kot 100,0 m,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100,0 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti
med dolinami in soteskami po dolžini več kot 75,0 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,0 m,
če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Izvedbe infrastrukturnih vodov v javnem prostoru
(12) Kabelske instalacije (TT, telekomunikacije, električne napeljave ipd.) ter cevne/kanalske instalacije (vodovod, plinovod,
kanalizacija …) se lahko v naseljih napeljujejo izključno zemeljsko, praviloma pa:
– v prostoru javnih površin oziroma na območju javnega prostora (OJP);
– v distribucijskih gradbenih enotah za posamezne instalacije;
– sicer pa v koridorju 1,5 m vzdolž vseh javnih prometnih površin.
(13) Infrastrukturni vodi in naprave naj bodo izdelani tako, da bo njihovo vzdrževanje zagotovljeno na območju javnega
prostora (OJP). Površinski elementi javnih infrastrukturnih vodov (npr. pokrovi jaškov) so lahko locirani izključno na tlakovanih
površinah ali na drugih javnih prometnih površinah, ki jih urbanistični dokumenti namenjajo tlakovanju (prometne površine, površine
za pešce ipd.). Izjema so le požarni hidranti, ki se praviloma locirajo na zelenih površinah v odmiku 1,0 m od roba tlakovanih površin.
Principi razmestitve (proporci odmikov …) morajo biti enotni najmanj v celotnem EUP (iz strokovnih podlag).
(14) Objekti in vodi gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da omogočajo priključevanje vseh
vrst objektov na območju enote urejanja prostora.
Javne površine kot grajeno javno dobro
(15) Javne površine so ceste, poti, parkirišča, avtobusna postajališča, površine za pešce in kolesarje, tlakovane površine
trgov, pasaže, stopnišča, površine tržnic, igrišča, parki, zelenice, pokopališča.
Soglasje k elementom javnih površin
(16) V javnem prostoru, natančneje na površinah grajenega javnega dobra, je mogoče s soglasjem upravljavca površine
postaviti le naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
– pomožne infrastrukturne objekte: pomožni cestni objekti – pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, objekt za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne proti hrupne ograje do višine 2,2 m; pomožni energetski
objekti – nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje z ločilno krmilnim mestom ter signalno-zaščitnim vodom ter
relejno hišico, priključni plinovod za male kurilne naprave ter etažni plinski priključek; telekomunikacijske antene in oddajnike, bazne
postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam; pomožne komunalne objekte – vodovodni priključek, kanalizacijski
priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok);
– pomožne objekte za spremljanje okolja;
– vrtino ali vodnjak potrebne za raziskavo;
– montažno sanitarno enoto ter telefonsko govorilnico;
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno nameščati praviloma na javnih površinah;
– dopustna je postavitev urbane opreme.
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(17) Za vse površinske elemente javnih površin je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti pogoje in soglasje
pristojne občinske službe z vidika oblikovne ustreznosti. Taki elementi so: urbana oprema (koši in kontejnerji za odpadke, klopi,
nadstreški čakalnic za avtobusna postajališča ipd.), elementi infrastrukturnih sistemov (pokrovi jaškov, robniki, elementi javne
razsvetljave ipd.), iz javnega prostora vidni elementi (omarice ventilov, merilni sistemi, oznake ipd.). V območju javnega prostora je
dopustno tudi odvijanje občasnih javnih prireditev, v tem času se motorni promet omejeni ali zapre. Ob takem dogodku je dovoljena
začasna vzpostavitev urbane opreme – klopi, miz, košev za smeti, kioskov, odprtih sezonski gostinski vrtov, odrov z nadstreškom,
začasnih tribun za gledalce na prostem ter druge tehnične naprave in ureditve, potrebne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni
sistemi itd.). V odločbi o priglasitvi predmetne javne prireditve mora biti naveden tudi rok odstranitve.
Priključevanje in pogoji gradnje ter rabe javnih infrastrukturnih virov
(18) Za nova območja poselitve oziroma gradnjo novih stanovanjskih objektov v vplivnem pasu avtoceste je potrebno izdelati
oceno obremenjenosti s hrupom in ob upoštevanju predvidenega povečanja prometnih obremenitev v 20-letnem planskem obdobju,
zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe. Če teh ni mogoče zagotoviti, na teh površinah ni mogoče načrtovati posegov občutljivih
za hrup. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost
investitorjev novih posegov oziroma lokalne skupnosti.
(19) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dovoljeno graditi v območjih strnjene poselitve v EUP z izključno ali pretežno
namensko rabo SS, SK.
(20) Gradnja objektov in naprav mobilne telefonije je dovoljena v EUP s podrobnejšo namensko rabo IG, K2, G, vendar
v oddaljenosti najmanj 200 m od meje gradbene parcele na kateri so zgrajeni objekti za zdravstvo, izobraževanje, znanost
in raziskovanje, varstvo otrok in starejših, športna in otroška igrišča ter stanovanjske stavbe. Telekomunikacijski stolpi naj se
vzpostavljajo na vedutno neizpostavljenih mestih, tako da bodo v krajini čim manj moteči.
(21) Za vsako graditev objektov v elektroenergetskih koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno
pridobiti pisno soglasje upravljavca. Širina koridorja 110 kV daljnovoda znaša 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda).
(22) Upravljavci vseh javnih infrastrukturnih sistemov morajo pod enakimi pogoji omogočati vsem uporabnikom GE priključitev
na obstoječa omrežja in naprave za izvajanje javne storitve in se z njimi oskrbujejo v skladu z veljavnimi predpisi.
(23) Če se pogoji priključevanja GE na javni infrastrukturni sistem in javni prostor zaradi naknadnih vzdrževalnih, prenovitvenih
ali drugih del na javni napravi poslabšajo, je upravljavec takšne naprave dolžan vzpostaviti prenovljen priključek GE v skladu z
veljavnimi standardi.
(24) Na območju GE, kjer je izvedeno omrežje javnega vodovoda in kanalizacijskega omrežja, je obvezna priključitev nanj.
Do izgradnje javnega omrežja oskrbe z vodo in zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod je potrebno objekte oskrbeti z lokalnim
virom (vodnjak, zbiralnik vode, nepropustna greznica) in pri tem upoštevati določila operativnega programa oskrbe s pitno vodo
in operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Obvezna je vključitev objekta v obstoječi sistem ravnanja
z odpadki.
(25) Pri poselitvi v odprti krajini je potreben lokalno zasnovan projekt čiščenja komunalnih voda v obliki nepropustnih greznic,
manjših čistilnih naprav oziroma rastlinskih čistilnih naprav. Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice ter nepropustne greznice
je potrebno urediti v skladu s predpisi.
(26) Oskrba z električno energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na električno omrežje. Možno je tudi zagotavljanje
energije iz obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali izključni vir. Na območju GE, kjer je zgrajeno energetsko omrežje z napajanjem
iz obnovljivih virov energije lokalnega značaja, je priključevanje nanj obvezno takrat, ko se z obratovanjem zagotavlja izpolnjevanje
ciljev lokalnega programa varstva okolja, skladnost z energetskim konceptom ter ekonomičnost obratovalnega sistema. Obvezo
priključevanja se predpiše s posebnim občinskim odlokom.
(27) Za posege v območju varstvenih pasov elektroenergetske infrastrukture je potrebno pridobiti soglasje upravljavca oziroma
lastnika (ELES in ostali).
(28) Elektroenergetska infrastruktura v lasti Elektra Ljubljana d.d., ki je predvidena za demontažo, se odstrani šele po izgradnji
nadomestnih elektroenergetskih objektov ter v skladu s pogodbo med investitorjem in Elektro Ljubljana, d.d. ter po predaji le teh v
osnovna sredstva Elektra Ljubljana, d.d. Za potrebe območij na katerih bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno pri Elektru
Ljubljana, d.d. posebej naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.
(29) Križanje javnih cest naj se, kjer je le možno, ureja s krožišči zaradi umirjanja prometa. Potrebno je zagotoviti ustrezno
urgentno pot do objektov. Režim uporabe cest in drugih površin grajenega javnega dobra se predpiše z občinskim predpisi s
področja cest in prometa. Režim uporabe in pogoje priključevanja se ureja s predpisom, ki obravnava naselje ali več naselij kot
celoto, pri čemer upošteva značaj posamezne EUP.
(30) Pogoje priključevanja na omrežja in naprave elektronskih komunikacij zagotavljajo distributerji na lokalni ravni, skladno
s tržnimi pogoji.
Gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja
(31) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja nazivne napetosti 110 kV in
več je dopustna v koridorjih obstoječih in načrtovanih daljnovodov prikazanih v izvedbenem delu akta.
(32) Gradnja oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji napetostni nivo je dopustna, če ne omejuje namenske rabe prostora,
določene s tem OPN in upošteva tehnične predpise o elektromagnetnem sevanju.
(33) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj mora biti zgrajeno s podzemnimi kabli, znotraj
naselij pa praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov nazivne napetosti 20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih
območij poselitve. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.
(34) RTP in TP naj bodo izvedene s čim manjšimi vplivi na okolje in rabo prostora, z uporabo sodobnih tehnologij ob
upoštevanju predpisov za varno obratovanje. TP v naseljih so praviloma prosto stoječi objekti tipskega ali prilagojenega oblikovanja,
lahko pa so postavljeni znotraj večjega objekta. Izven naselij so TP manjše moči lahko postavljene na betonskem ali lesenem drogu.
Gradnje in urejanje za potrebe oskrbe z energijo
(35) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo
obnovljivih virov energije. Zato se pri gradnji novih stavb ter rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo
in ogrevanja,upošteva predpise s področja učinkovite rabe energije, določila Lokalnega energetskega koncepta Občine Škofljica in
PIP za posamezne GE oziroma EUP ter spodbuja pasivno in energetsko učinkovito gradnjo. Stavbe se priključujejo na ekološko čiste
vire energije. V vseh EUP je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje in distribucijo zemeljskega plina.
(36) Pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se
zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo
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stavb z energijo, ki se izdela v skladu s predpisom o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za
oskrbo stavb z energijo. Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi
o graditvi objektov.
(37) Alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo so:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje,
– toplotne črpalke.
(38) Oskrba z električno energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na distribucijsko električno omrežje. Električno energijo
se lahko zagotavlja iz obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali izključni vir.
Komunalna infrastruktura
(39) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena s predpisom o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(40) Načrtujejo se novi poteki tras vodovodov, in sicer:
– od hidropostaje v bližini naslova Gradišče V 15, v dolžini 89 m, na parceli 624/7 k.o. Gradišče, obnova linije;
– od linije 1, na parceli 624/7, v bližini naslova Gradišče V 19, v dolžini 227 m do objekta Gradišče VII 25, obnova linije;
– od naslova Smrjene 125 do parcele 672/24, k.o. Gradišče, v dolžini 169 m, novogradnja
– obnova linije na parceli 734/7, k.o. Gradišče, v dolžini 33 m;
– obnova linije od začetka na parceli 739/1, v dolžini 374 m do objekta na naslovu Smrjene 68a, na parceli 735/10,
k.o. Gradišče;
– obnova linije od začetka na parceli 1181/19, v dolžini 308 m do parcele 1179/22, k.o. Gradišče;
– obnova linije od začetka na parceli 675/18, v dolžini 79 m do objekta na naslovu Smrjene 148 na parceli 680/5, k.o. Gradišče;
– obnova linije od začetka na parceli 631/7, v dolžini 347 m do objekta na naslovu Gradišče II 11, na parceli 625/70,
k.o. Gradišče;
– obnova linije od začetka na parceli 658/8, v dolžini 35 m do objekta na naslovu Smrjene 46 a, na parceli 660/30,
k.o. Gradišče;
– obnova linije od začetka na parceli 660/30, v dolžini 31 m do objekta na naslovu Smrjene 74 f, na parceli 658/13,
k.o. Gradišče.
Načrtujejo se novi vodovodni objekti:
– prečrpalnica Smrjene (pri Smrjene 21c), na parc. št. 1179/21, k.o. Gradišče in
– hidropostaja Gradišče (pri Gradišče V 15), na parc. št. 624/7, k.o. Gradišče.
Varstvo pred hrupom pri javnih prireditvah
(41) Za javne prireditve, javne shode in druge prireditve, kjer bo z uporabo zvočnih naprav na prostem presežena mejna
vrednost kazalcev hrupa določena za posamezno območje je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa. Obratovanje gostinskih
lokalov naj se prostorsko in časovno uredi tako, da to ne bo moteče za prebivalce. Pri izbiri prostora in termina ter kontroli hrupa
občina uredi transparenten način sprejemanja pritožb občanov tako, da bodo pritožbe pri načrtovanju aktivnosti upoštevane v
dobro vseh udeležencev (prirediteljev, obiskovalcev in stanovalcev).
3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV OSkl
40. člen
(posegi na zemljiščih z oznakami PNRP K,G,V,L)
(1) Območja kmetijskih, gozdnih, vodnih zemljišč in pridobivalnega prostora mineralnih surovin na sloju EUP KGV nimajo
posebnih oznak – prostorsko so določeni s prikazom podrobne namenske rabe.
(2) Grafični prikaz podobmočij EUP na KGV vsebuje mejo podobmočja EUP KGV in prostorsko oznako, sestavljeno iz treh
znakov/sestavin – npr: KGV01.gv pri čemer je:
– KGV (oznaka podrobnejše namenske rabe – kmetijska zemljišča, gozd in vode)
– 01 – zaporedna številka EUP (npr. /01, /02 itd) ter
– .gv – oznaka podobmočja KGV (npr. gv- varovalni gozd).
(3) Na območju KGV je dovoljena vzpostavitev pomožne stavbe kot enostaven ali nezahteven objekt, v skladu s predpisom,
ki določa in razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje, če v območju /podobmočju KGV ni opredeljeno drugače. Oblikovanje
pomožnih stavb na območju KGV naj sledi merilom arhitekturnega oblikovanja avtohtonih tipov iste vrste stavb v regiji. Strehe naj
bodo oblikovane kot strehe z naklonom. Po umestitvi v prostoru (legi), velikosti in fasadnem oblikovanju naj se podreja značilnostim
prostora in ne izstopa iz podobe kulturne krajine. Stavbe naj bodo odmaknjene od občinske ali državne ceste najmanj 7 m in od
parcelne meje najmanj 4 m, ob soglasju lastnika pa lahko tudi manj.
(4) Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje gradnje in postavitve objektov na I. in II. varstvenem območju niso
dopustni. Pri opravljanju dejavnosti in aktivnosti potrebno upoštevati določila varstvenih režimov in pravil ravnanja, kot jih določa
predpis o Krajinskem parku Ljubljansko barje.
41. člen
(K – kmetijska zemljišča / K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča)
Najboljša (trajno varovana) in druga kmetijska zemljišča
(1) Kmetijska zemljišča se na podlagi naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel po podrobnejši namenski rabi delijo
na najboljša kmetijska zemljišča – K1, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo in druga kmetijska zemljišča. Takšna delitev
se ohranja do določitve trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč Delitev je grafično prikazana na karti _223_eup_pnrp_pip.
Namembnost, osnovna dejavnost, dopustne prostorske ureditve
(2) Na kmetijskih zemljiščih so dopustne samo dejavnosti v skladu s predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč in drugih
področij. Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, reji živali ter pridobivanju rastlinskih ali živalskih
proizvodov iz naravnega okolja in lovu. Pri tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranja
in razvija identiteto krajine. Na kmetijskih površinah lahko potekajo tudi osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve za
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kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. Dopustne so le prostorske ureditve
v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje kmetijstva, gozdarstva, lovstva, varstva voda, ohranjanja narave,
varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, rudarstva, zaščite in reševanja.
(3) Na kmetijskih zemljiščih se brez spremembe kmetijske namenske rabe lahko izvajajo, gradijo oziroma postavljajo:
– pomožni kmetijski gospodarski objekti navedeni v točki (7) in (8) tega člena;
– gradbeno inženirski objekti, ki so omrežja ali deli omrežij gospodarske javne infrastrukture in po predpisih o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije objektov uvrščeni med daljinske (prenosne) cevovode, plinovode, elektroenergetske in komunikacijske vode,
s pripadajočimi objekti in napravami ter lokalne (distribucijske) elektroenergetske in komunikacijske vode, cevovode (vodovod in
kanalizacija), plinovode, vročevode s pripadajočo opremo in napravami;
– posegi za začasne ureditve in gradnje za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sanacijo
njihovih posledic;
– male komunalne čistilne naprave; nepretočne greznice, rezervoarji za vodo, vodna zajetja, vodnjaki in vodometi;
– pomožno komunalni objekti;
– pomožni objekti v javni rabi (nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt ter pomožni cestni objekti in sicer le
ob rekonstrukciji ceste);
– priključki na omrežja, naprave, površine in objekte GJI;
– začasni objekti, kot so navedeni v točki (9) tega člena;
– objekti za šport in rekreacijo na prostem – smučišče z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami;
– rekonstrukcije državnih in lokalnih (občinskih) cest vključno z objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija (oporni
in podporni zidovi, nadhodi in podhodi, prepusti, protihrupne ograje ter objekti GJI, ki jih je zaradi rekonstrukcij ceste potrebno
prestaviti ali zgraditi;
– rekonstrukcije drugih cest in poti s katerimi se zagotavlja dostopnost do kmetijskih zemljišč, gozdov, zemljišč za gradnjo
in objektov;
– pomožna kmetijsko gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za
mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade).
Osnovna merila rabe kmetijskih zemljišč
(4) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti. Tako
sta uporabnik in lastnik dolžna kot dobra gospodarja zagotavljati trajno rodovitnost zemljišča: preprečevati onesnaževanje, zbitost
tal, erozijo ali drugačno degradiranje.
(5) Pri rabi kmetijskih zemljišč je dopustno postavljati pomožno kmetijsko-gozdarsko opremo, ki ni objekt in ni grajena. Mednjo
spadajo npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za
pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, negrajena gozdna prometnica, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna
mreža, lovska preža, premični čebelnjak ipd.
Agrarne operacije in vodni zadrževalniki
(6) Na območju vseh kmetijskih zemljišč se lahko izvaja kmetijske operacije (komasacije, agromelioracije, hidromelioracije,
vodni zadrževalniki za namakanje kmetijskih zemljišč) v skladu z zakonskimi predpisi s področja kmetijstva. Na vseh kmetijskih
zemljiščih v zaraščanju in zemljiščih pri katerih je možno izboljšati njihovo kakovost ter primernost za obdelavo se lahko izvajajo
agromelioracije in hidromelioracije s katerimi se izboljšujejo pridelovalne lastnosti. Če se izvajajo na območju varovanj oziroma je
zanje potrebna presoja vplivov na okolje, se lahko izvajajo le v skladu s pogoji nosilcev urejanja s področja ohranjanja narave in
varstva voda in varstva kulturne dediščine. V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena
biotska raznovrstnost, je treba načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe. V sklopu agromelioracije je dopustno postaviti podporni
ali oporni zid.
Dopustne gradnje kmetijsko-gozdarskih in drugih pomožnih objektov
(7) Dopustna je gradnja naslednjih pomožnih stavb, ki so s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,
razvrščeni med nezahtevne in enostavne in sicer: pomožni kmetijsko gozdarski objekti in objekti za kmetijske proizvode ter
dopolnilno dejavnost, ki niso namenjeni bivanju (premični čebelnjaki, krmišče (negrajeno krmišče), grajeno molzišče, napajalno
korito, grajena ograja za pašo živine, grajena obora, silos, rastlinjak (plastenjak), kmečka lopa, grajena ograja ter opora za trajne
nasade, opora za protitočni sistem v trajnih nasadih, grajena poljska pot. Silos je lahko le horizontalni na površini, katere nagib
ni večji od 1:4 in se ne nahaja na vrhu (na temenu) hriba. Na poplavnih območjih je gradnja stavb dopustna le v skladu z določili
38. člena tega odloka.
(8) Poleg objektov navedenih v predhodni alineji. je dopustno postaviti še: kozolec, skedenj, senik, kaščo, gnojišče, koruznjak,
pokrito skladišče za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust. Na poplavnih območjih je gradnja stavb dopustna
le v skladu z določili 38. člena tega odloka.
(9) Dopustna je postavitev začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam – kiosk ali tipski zabojnik,
gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem iz montažnih elementov, odprt in pokrit prireditveni
prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem prostoru, stojnice, objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi
ipd.. Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču. Na poplavnih območjih je gradnja stavb
dopustna le v skladu z določili 38. člena tega odloka.
(10) Dopustna je postavitev vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem – smučišče, vključno z začasno
postavljenimi montažnimi vlečnicami. Na poplavnih območjih je gradnja stavb dopustna le v skladu z določili 38. člena tega odloka.
(11) Dopustni so posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in le
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitorng kakovosti zraka, objekt za
hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje nega, objekti za spremljanje
seizmičnosti.
(12) Na eni parceli se lahko postavi največ po en objekt glede na vrsto oziroma namen. Združevanje več vrst objektov glede
na namen je dopustno v eni stavbi, ki ima skupne konstrukcijske elemente, vendar njena velikost ne sme presegati meril, kot jih
za enostavne in nezahtevne objekte določa predpis o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
(13) Optimalna lokacija umestitve pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov je v izteku domačij na robu (v pomeriju), ob gozdnih
robovih ter ob obstoječih poteh. Do pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov je dopustno urediti dostopno pot z obračališčem.
Optimalen odmik pomožnih stavb od dostopne poti je 10,0 m. Grajene ograje za pašo živine naj se oblikujejo po merilih plota.
Čebelnjak se lahko postavi le, če investitor izpolnjuje pogoje za vpis čebelnjaka v register čebelnjakov. Od sosednjega zemljišča
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naj bodo odmaknjeni najmanj 1,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča pa lahko tudi bližje, najmanj 0,5 m od parcelne
meje. Od državnih in občinskih cest naj bodo odmaknjeni najmanj 7,0 m.
(14) Enostavni in nezahtevni objekte se lahko priključijo na omrežja GJI oziroma se zanje zagotovi avtonomna komunalna
in energetska oskrba, kadar je potrebna in je iz javnih omrežij GJI ni mogoče zagotavljati oziroma bi bila oskrba ekonomsko
nesmotrna.
(15) Na obstoječih objektih, ki niso skladni z namembnostjo, pa so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev, na obstoječih
pomožnih kmetijsko – gozdarskih stavbah in stavbah za rejo živali pa je dopustna tudi rekonstrukcija, dozidava ter nadomestna
gradnja v skladu z merili nezahtevnega in enostavnega objekta. Na obstoječih posebnih javnih stavbah – spominskih obeležjih,
kapelicah in znamenjih in drugi pomožnih objektih v javni rabi so dovoljena le vzdrževalna dela.
(16) Višinske razlike na terenu naj se premoščajo z brežinami. Palisade, lovilne in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za
preprečevanje erozije na strminah naj se izvajajo tako, da ne bodo vidno moteči.
(17) Na območjih, ki so na kakršenkoli način zavarovana z državnimi ali lokalnimi predpisi, so posegi v prostor ali gradnja
objektov dopustni, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnjo se v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju pogojev ter
ob soglasju organa oziroma službe pristojne za področje varovanja.
Varovanje vodnih virov
(18) Na vodovarstvenih območjih je pri izvajanju kmetijske dejavnosti potrebno upoštevati prepovedi v zvezi z ravnanjem
s kmetijskimi zemljišči kot jih opredeljuje predpis o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja in
vodovarstveni predpisi sosednjih občin.
Varstvo na enotah registrirane kulturne dediščine na K1 in K2
(19) Na varovanih enotah KD, ki ležijo na območju kmetijskih zemljišč. so dovoljeni le posegi, ki prispevajo k varovanju in trajni
ohranitvi dediščine (na mestu samem) ali zvišanju njene vrednosti. Prostor ob enoti KD naj bo vzdrževan, obdelovalne kmetijske
površine naj bodo primerno oddaljene. Kvalitetne prostorske vedute naj se ohranjajo. Gradnja novih stavb/objektov ni dovoljena.
V vplivnih območjih le teh pa se ne smejo umeščati ureditve, ki bi poslabšale vrednost varovanega objekta. Ob tem je potrebno
omogočiti dostop javnosti do le- teh. Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem;
čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbene poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne
ureditve namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije
viškov materialov ali za odkop zemljine in na ta območja se ne sme navažati zemljino za namene izboljšanja kmetijskega zemljišča.
Kakršnikoli posegi v enote in območja varovane kulturne dediščine so možni le s predhodno pridobitvijo kulturno-varstvenih pogojev
in soglasja pristojne enote ZVKDS.
Ohranjanje narave
(20) Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za gojenje tujerodnih prostoživečih
vrst. Na območju rastišč, ki ima status naravne vrednote in botaničnega naravnega spomenika, se za zagotavljanje ugodnega
stanja vrste upošteva pogoje in varstvene usmeritve, ki izhajajo iz akta o zavarovanju in predpisov s področja varstva naravnih
vrednot in biotske raznovrstnosti. Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje je pri ravnanju, poseganju, umeščanju ali
opravljanju dejavnosti in aktivnosti potrebno upoštevati določila varstvenih režimov in pravil ravnanja, kot jih določa predpis o
Krajinskem parku Ljubljansko barje. Za vse posege na kmetijskih zemljiščih na območjih, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju
narave poseben status, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave. Postavljanje obor in ograjevanje parcel
v odprti kmetijski krajini na območjih ohranjanja narave je dopustno le izjemoma tako, da je mogoč prehod prostoživečih vrst.
Pogoji in merila za parcelacijo
(21) Dopustna je parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti. Parcelacija kmetijskih zemljišč v
smislu deljenja parcel je dopustna le, če je utemeljena zaradi različne strukture dejanske rabe ali kakovostnega razreda na parceli,
kadar je to potrebno za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve služnosti in menjave lastništva), za potrebe
gradnje objektov, vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture, zaradi agrarnih operacij ter v primeru odmere stavbnega
zemljišča. Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati pogoji tehnološke obdelave zemljišč. V postopku parcelacije je potrebno
zagotoviti nadomestne dostope do kmetijskih zemljišč, ki so prekinjeni zaradi gradnje ali drugih razlogov.
Varstvo pred hrupom
(22) Na območju KGV s podrobno namensko rabo K1 in K2, velja režim IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem.
42. člen
(KGV – območje z oznako PNRP: G – gozdna zemljišča)
Namembnost, osnovne dejavnosti, dopustne prostorske ureditve
(1) Gozd kot prvobitno naravno okolje živali in rastlin je javna dobrina, dostopna vsem ljudem.
(2) Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi mora biti v skladu z
gozdnogospodarskim načrtom. Za posege v gozd oziroma gozdni prostor oziroma v 25 m širok pas ob gozdnem robu, je potrebno
pridobiti soglasje oziroma mnenje Zavoda za gozdove Slovenije. Mnenje se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda,
če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem
in funkcije gozda.
Izjemne dejavnosti
(3) V gozdu je dopustna razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih in
nesrečah ter izobraževanje, povezano z gozdarstvom, lovstvom in naravoslovnimi vedami. Športne in druge dejavnosti za prosti
čas, za katere niso določeni posebni pogoji za izvajanje dejavnosti in nastanitve se usmerja le v tista območja gozdov, da izvajanje
le teh ni v nasprotju s poudarjenimi funkcijami. Zaradi motečih vplivov na življenjski prostor gozdnih živali in funkcije gozda naj
se v gozdu in gozdnem prostoru ne izvajajo agresivnejše oblike rekreacije in športa. Na območju gozdnih zemljišč je praviloma
dopustna le gradnja oziroma ureditev kolesarskih in jahalnih poti, pešpoti, gozdnih učnih poti ipd.
Osnovna merila rabe gozdnih zemljišč
(4) Gozdna zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim zakonsko opredeljenim namenom in pri tem upoštevati omejitve
njihovih zmogljivosti.
Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture
(5) Na območju gozdov se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave gospodarske javne
infrastrukture. Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, železnice mostovi, viadukti, dovodni in odvodni
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kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi če pri tem niso prizadeti
osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov.
(6) V primeru zahtevnejših posegov je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje. Pri tem je potrebno upoštevati, da je v
razglašenih varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, režim predpisan s predpisom o varovalnih gozdovih in gozdovih
s posebnim namenom. V večnamenskih gozdovih, ki imajo na 1. stopnji poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se
posegi dovolijo le v izjemnih primerih. To je, ko so nujni in zanje ni druge možnosti. V gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami
so posegi dovoljeni v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, s socialnimi funkcijami skladno rabo gozda in kadar ni
pričakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije gozdov. V osrednjih delih velikih kompleksov gozdov v gozdni in gozdnati krajini
posegi v gozd in gozdni prostor praviloma niso dopustni. Izjemoma je dopustno na račun gozdov osnovati le travne in v določenih
primerih vodne površine. Posegi v gozdni prostor zaradi izgradnje infrastrukturnega objekta, z izjemo gozdne ceste, ki bi potekal
skozi osrednji predel velikih gozdnih kompleksov v gozdni krajini, niso dopustni. Posege se sicer usmerja v robna območja gozdnih
kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih se površin.
(7) Za krčitev gozda v kmetijske namene je treba pridobiti dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije. Dovoljenje se izda z
odločbo v skladu in pod pogoji veljavnih predpisov.
(8) V varovalnih gozdovih se lahko izvajajo le ukrepi, ki so skladni z varstvenimi režimi in so opredeljeni v veljavnih
gozdnogospodarskih načrtih. Gradnja stavb ni dovoljena.
Dopustna gradnja stavb
(9) Dovoljena je gradnja le pomožnih stavb (3.4.4.4), ki se tudi po predpisu o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje lahko gradijo kot enostavni oziroma nezahtevni objekti: pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – čebelnjak, krmišče in vodni
zbiralnik. Dopustna je tudi postavitev kozolca, kmečke lope, skednja, senika in kašče v primeru če je ta za obratovanje kmetije
nujno potreben in če le-tega ni mogoče postaviti na stavbnem zemljišču ali sosednjem kmetijskem zemljišču. Pri tem pa je potrebno
pridobiti še mnenje Zavoda za gozdove Slovenije. Nezahtevni in enostavni objekti nimajo samostojnih priključkov na omrežja,
objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.
(10) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) kot jih opredeljuje predpis o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje so lahko: pomožni kmetijsko-gozdarski objeti – gozdna cesta in gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, obora
za rejo divjadi, opazovalni/razgledni stolpi, preže, krmišča, napajalno korito, ribnik kot vodno zajetje, objekti za akumulacijo vode
ter podporni zidovi. Dovoljena je tudi postavitev vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem – kolesarska steza,
planinska pot, sprehajalna pot, trimska steza ter učne poti z izobraževalnimi tablami. V primeru postavitve ograje za pašo živine,
ta ne sme biti nižja od 1,5 m, paša pa mora biti opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu. Postavitev zidanih ograj ni dopustna.
(11) Dovoljeno je postavljanje spominskih obeležij, pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja ter vrtina ali vodnjak,
potrebna za raziskave.
(12) Gradnja je dovoljena pod pogoji, kot jih določa predpis o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, pri
nezahtevnih objektih pa tudi pod pogoji iz soglasja pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Objekti morajo biti odmaknjeni od
občinskih in državnih cest 7,0 m. Od sosednjega zemljišča naj bodo odmaknjeni najmanj 1,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega
zemljišča pa so lahko postavljeni tudi bližje, najmanj 0,5 m od parcelne meje.
(13) Na območjih, ki so na kakršenkoli način zavarovana z državnimi ali lokalnim predpisi, so posegi v prostor ali gradnja
objektov dovoljeni le, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnja se v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju pogojev ter
ob soglasju organa oziroma pristojne službe za področje varovanja.
(14) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelicah in znamenjih (križna) so dopustna le vzdrževalna dela. Na obstoječih
objektih, ki niso skladni z namembnostjo, pa so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev, na obstoječih pomožnih kmetijskogozdarskih stavbah in pa je dopustna tudi rekonstrukcija, dozidava ter nadomestna gradnja v skladu z merili nezahtevnega in
enostavnega objekta.
Varovanje kulturne dediščine
(15) Pred vsakršnimi posegi v zemeljska tla (npr. gradnja novih vlak, rekonstrukcija ali širitev novih vlak ali drugi posegi v
zemeljska tla) na območjih registrirane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Posebnosti na območju krajinskega parka
(16) Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje je pri ravnanju, poseganju, umeščanju ali opravljanju dejavnosti in aktivnosti
potrebno upoštevati določila varstvenih režimov in pravil ravnanja, kot jih določa predpis o Krajinskem parku Ljubljansko barje.
Varstvo pred hrupom
(17) V območju KGV s podrobno namensko rabo G velja režim IV. SVHP, razen na mirnem območju na prostem.
Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(18) Dopustna je parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti. Parcelacija gozdnih parcel v
smislu deljenja parcel je dovoljena le, če je zaradi različne strukture utemeljena glede dejanske rabe ali kakovostnega razreda na
parceli ter kadar je to potrebno za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve služnosti). Gozdnih parcel manjših
od 5 ha ni dovoljeno deliti, razen pri gradnji javne infrastrukture (skladno s predpisi o gozdovih). Parcelacija za potrebe gospodarske
javne infrastrukture je dopustna. Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati tehnološki pogoji izvajanja del. Posegi morajo biti
načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda ohranja neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z
gozdovi ne bo ovirano oziroma onemogočeno. Ob izvajanju posegov v prostor je potrebno zagotoviti, da se obstoječe dostope do
gozdnih zemljišč in manipulacijske površine ohrani. V primeru njihove prekinitve, je le-te potrebno nadomestiti.
43. člen
(KGV – območje z oznako PNRP V – vodne površine/VC – celinske vode)
Namembnost, osnovna dejavnost, dopustne prostorske ureditve
(1) Površine celinske vode so naravno vodno javno dobro, dostopna vsem ljudem na način in pod pogoji, kot jih določajo
predpisi o vodah. Površine celinske vode so tudi grajeno javno vodno dobro, ki je zemljišče, nastalo zaradi ureditve ali prestavitve
naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v
prostor in je namenjeno splošni rabi. V priobalno zemljišče celinskih voda spada zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče,
zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča v naselju in 40 metrov zunaj območja
naselja, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.
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Raba vode in vodnih ter priobalnih zemljišč
(2) Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter na
drugih zemljiščih se načrtuje tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot ter predpisih
o ohranjanju narave.
(3) Naravno ali grajeno vodno javno dobro lahko na način in ob pogojih, ki jih določa Zakon o vodah (ZV-1), uporablja vsakdo
tako, da ne vpliva škodljivo na vodo, vodni režim, naravno ravnovesje ter obvodnih ekosistemov in ne omejuje enake pravice
drugim.
(4) Vodno dobro se dovoljuje za splošno rabo in sicer: za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če
takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, natege ali podobno) ali zgraditve objekta in naprave za katerega
je potrebno pridobiti dovoljenje skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. V okviru splošne rabe je
dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če zanje ni
treba pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.
(5) Dopustna je posebna raba. Posebna raba je mogoča samo na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi
pogojev iz tretjega odstavka tega člena ter če bistveno ne omejuje splošne rabe. Posebna raba je vsaka raba, ki presega meje
splošne rabe, raba naplavin ali podzemnih voda.
Druge dejavnosti
(6) Poleg dejavnosti, povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem celinskih voda, vodne infrastrukture in priobalnih zemljišč ter
splošno rabo vode, so dopustne tudi dejavnosti povezane s posebno rabo vode pod pogoji iz vodnega dovoljenja in koncesije za
rabo vode, ki jo je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti: proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, proizvodnjo električne energije
v hidroelektrarni, odvzem naplavin, vzrejo vodnih organizmov za trg.
Gradnja objektov in drugi posegi v prostor
(7) Posegi v vodno in priobalno zemljišče niso dopustni razen izjem kot jih dopušča zakon o vodah.
(8) Dopustna je gradnja objektov, ki so potrebni za rabo voda, objekti, namenjeni varstvu pred utopitvami, varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, za potrebe zaščite in reševanja ter preprečevanja onesnaženja voda (pritrjevanje zaves za
prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi …).
(9) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču morajo zagotavljati poplavno varnost in ne smejo poslabševati stanja
voda in vodni režim. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen za potrebe premoščanja na krajših razdaljah za
dostope ali prehode preko vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture.
Posebnosti na območju krajinskega parka
(10) Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje je pri ravnanju, poseganju, umeščanju ali opravljanju dejavnosti in
aktivnosti potrebno upoštevati določila varstvenih režimov in pravil ravnanja, kot jih določa predpis o Krajinskem parku Ljubljansko
barje.
Varstvo pred hrupom
(11) V območju s podrobno namensko rabo VC veljajo merila III. SVPH, razen površin na mirnem območju na prostem.
(12) V območju GE s podrobno namensko rabo VI veljajo merila IV. SVPH.
Pogoji in merila za parcelacijo
(13) Parcelacija vodnih površin se lahko izvaja v skladu z zakonom o vodah in z drugimi predpisi.
44. člen
KGV-.gv: varovalni gozd
Splošna določila

Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. V območju varovalnega gozda naj se
spodbujajo le dejavnosti, ki so vezane na racionalno gospodarjenje ter zagotavljajo ohranitev ter
krepitev varovalne, hidrološke, biotopske ali klimatske funkcije gozda.

Dopustna gradnja

Posegi v območja varovalnih gozdov praviloma niso dopustni. Dopustne so le gradnje in posegi
v prostor, ki so v skladu z varstvenimi režimi. Za poseg v varovalne gozdove je potrebno pridobiti
dovoljenje ministrstva pristojnega za gozdove.
45. člen

KGV-LN.ek/sa: površine mineralnih surovin in površine nadzemnega pridobivalnega prostora
Splošna določila
Vse lokacije površinskih kopov mineralnih surovin je potrebno po zaključenem izkoriščanju
sanirati. Izkoriščanje je dopustno le v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti s področja
rudarstva in na način, kot ga določa pristojna služba v rudarskem projektu izkoriščanja oziroma
sanacije območja. Razširitev obstoječega oziroma odpiranje novega površinskega kopa je
mogoča le po sprejetju in v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za konkreten
poseg.
Dopustna gradnja
Na GE je dovoljeno graditi le pomožne stavbe (3.4.4.4.), ki so izključno v skladu z osnovnim
namenom. Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna
dela in odstranitev. Pomožne stavbe GE se lahko gradijo tudi po predpisu o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje sicer le: začasni objekti – objekti, namenjeni začasnemu
skladiščenju nenevarnih snovi. Tipi objektov – pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 23010
Rudarski objekti in inštalacije za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin (razen objektov za
proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno).
Posebni pogoji urejanja Lastnik zemljišča oziroma nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano zagotavljati sanacijo
KVG-LN.sa, KGV-LN.ek
sekundarne degradacije in zavarovanje nevarnega območja – čiščenje oziroma preprečevanje
odlaganja odpadkov, gradnja oziroma vzdrževanja ograje za zaščito dostopa do nevarnih mest
in urejanje brežine. Poleg tega lahko v makadamski izvedbi uredi tudi kolesarske poti in poti za
pešce. V območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
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46. člen
KGV-.pp: varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč; KGV-.pz: varovanje
lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč
Splošna določila
Lokacije se urejujejo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe na katerem se nahaja.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dovoljena.
Posebni pogoji urejanja KGV-.pp: V primeru naravnih in drugih nesreč, lokalna skupnost ali država za pokope prebivalstva
sprejeme posebno uredbo o merilih urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo merila
III. stopnje varstva pred hrupom.
KGV-.pz: V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za pokope kadavrov
sprejeme posebno uredbo o merilih urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo merila
III. stopnje varstva pred hrupom.
47. člen
KGV-.mn: potencialno mirno območje v naravi
Splošna določila
Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe na katerem se nahaja.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dovoljena. Dopustna je ureditev pešpoti.
Posebni pogoji urejanja Na območju naj se zagotavljajo pogoji za I. stopnjo varstva pred hrupom.
48. člen
KVG-.ob: površine za potrebe obrambe zunaj naselij
Splošna določila
Območje za potrebe obrambe zunaj naselij. Ohranja se izključna raba prostora za potrebe obrambe.
Dopustna gradnja
Dovoljeni so naslednji posegi: tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih objektov
za potrebe obrambe na območju obstoječe pozidave.
Dovoljene so le gradnje in prostorske ureditve, ki so v skladu s projektnimi pogoji ministrstva
pristojnega za obrambo ter drugih pristojnih soglasodajalcev. Na GE je dovoljeno graditi pomožne
stavbe (3.4.4.4), ki so izključno v skladu z osnovnim namenom. Pomožne stavbe GE (3.4.4.4) se
lahko gradijo tudi po predpisu o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje i kot enostavni
oziroma nezahtevni objekti in sicer le: pomožni obrambni objekti- nadstrešnica, prijavnica, zaklon,
zaklonilnik. Tipi objektov- pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 24201 Vojaški objekti, 24205
Drugi gradbeni inženirski objekti za potrebe obrambe, 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso
uvrščene drugje (le vojašnice ter drugi objekti, ki so nujno potrebni za normalno delovanje območij
za potrebe obrambe), 21311 Letališke steze in ploščadi (le helioport).
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po predpisu o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje i so lahko pomožni infrastrukturni objekti – prijavnica, pomožni letalski
objekt, vsi pomožni obrambni objekti ter vadbeni objekti namenjeni obrambi ter zaščiti ter reševanju
– plezalni in drug podoben objekt, pokriti vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem
šotoru, vadbeni bunker in vadišče na prostem.
Posebni pogoji urejanja Upravljavec zemljišča je dolžan zagotavljati zavarovanje nevarnega območja – oziroma vzdrževanja
ograje za zaščito dostopa do območja. V območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
49. člen
KGV-.ru: odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč KGV
Splošna določila
Lokacije se urejujejo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe na katerem se
nahaja.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dovoljena.
Posebni pogoji urejanja Na delu območja, degradiranem zaradi izkoriščanja mineralnih surovin se v primeru naravnih in
drugih nesreč lahko odlagajo odpadni materiali iz ruševin. Dopustna je sanacija degradiranega
območja. V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za odlagalnega odpadnih
materialov iz ruševin sprejeme posebno uredbo o merilih urejanja in varovanja območij. V območju
veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
50. člen
KGV – podobmočje z oznako PNRP: razpršena gradnja (fundus)
Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) – stavba z gradbenim dovoljenjem
Splošna določila
Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne enote razpršene gradnje (zgolj s fundusom), ki se
ne sanirajo v sklopu OPPN, se izvajajo v skladu zakonsko predpisanih meril in pogojev, ki veljajo
za tovrstne objekte in ki so zgrajeni na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj, na površinah,
določenih v njih.
Dopustna gradnja
Novih stavb ni dovoljeno graditi. Dovoljene so rekonstrukcije, investicijsko, redno vzdrževanje
objektov in vzdrževanje objektov v javno korist ter gradnja nadomestnih stavb zgrajenih pred letom
1967. Dozidava ali nadzidava objektov je dovoljena le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda
v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje
novih dejavnosti in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot
funkcionalna. Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, kot jih opredeljuje predpis
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje), mogoče postaviti kot pomožne objekte v skladu
s funkcijo in namenom osnovnega objekta v okviru funkcionalnih zemljišč določenih v upravnih
dovoljenjih.
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Posebni pogoji urejanja

Pri tem v EUP veljajo naslednja merila:
– stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem smislu ureja
v skladu z merili, ki veljajo za GE domačije v odprtem prostoru (torej splošna merila urejanja GE in
posebna merila urejanja GE domačije v odprtem prostoru (3.4.3.2 in 61. člen), v stavbarskem smislu
pa v skladu z merili, ki veljajo za glavno stavbo tipa hiša na podeželju (79. člen);
– gospodarska stavba ali pomožni objekti, ki imajo v grafičnem delu oznako fundusa, se v
urbanističnem smislu ureja v skladu s splošnimi merili urejanja GE. Ob tem mora stavba ohraniti
obstoječo orientacijo, v kolikor ni v grafičnem delu ali v posebnih merilih opredeljeno drugače, v
stavbarskem smislu pa v skladu z merili, ki veljajo za stavbo tipa pomožna stavba (3.4.4.4).
V območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

Omilitveni ukrepi

Pri objektih razpršene gradnje na območjih, ki se ne sanirajo in se v odprti krajini uporabljajo za trajno
ali občasno bivanje oziroma proizvodnjo, je potrebno zagotoviti projektno – lokalno zasnovan način
čiščenja komunalnih voda v obliki nepropustnih greznic, manjših čistilnih naprav oziroma rastlinskih
čistilnih naprav. V skladu s predpisi mora biti izvedeno tudi praznjenje greznic.
51. člen

KGV-fundus: Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) – stavba brez gradbenega dovoljenja
Splošna določila

Obstoječe stavbe se lahko samo vzdržujejo.

Dopustna gradnja

Novih stavb ni dovoljeno graditi. Dovoljeno je le redno vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v
javno korist. Sprememba namembnosti obstoječih stavb ni dovoljena.

Posebni pogoji urejanja

V območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
3.4.0.0 Merila in pogoji v enotah urejanja prostora (EUP) stavbnih zemljišč
3.4.1.0 Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
52. člen
(splošna merila)

Grafični prikaz EUP stavbnih zemljišč vsebuje mejo in oznako, sestavljeno iz treh delov (npr: PI01.vs): PI – črkovno oznako
imena naselja (dve črki – npr. za Pijavo Gorico), zaporedno številko EUP znotraj naselja (01 itd.) ter.vs – oznako predpisanega
tipa GE (npr. GE domačije v strnjenem vaškem okolju). Vsaki GE so merila in pogoji urejanja določena z opredeljeno namensko
rabo in s:
– PIP določenega tipa GE, ki je razpoznaven s črkovnim simbolom tipa GE v oznaki EUP;
– PIP predpisanih tipov stavb, ki je razpoznaven iz tipa GE;
– posebnimi merili PIP, če so zanjo opredeljena v specifikaciji EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP (3.5.0.0).
53. člen
(utemeljitev skladnosti posegov na stavbnih zemljiščih s prostorskim aktom v projektni dokumentaciji)
(1) Izhajajoč iz koncepta PIP v tem aktu in vsebine določb ZGO, mora utemeljitev skladnosti predlagane gradnje s tem aktom
v zvezi s posegi na območjih stavbnih zemljišč v grafični in tekstovni obliki, v skladu s pravilnikom, ki določa vsebino vodilne
mape, opredeliti in utemeljiti vsaj naslednje sestavine: tip in velikost GE; razmerje med EUP in GE; javne prostore, na katere GE
meji v hierarhiji (manj pomemben, pomemben javni prostor) – z navedbo ulice, oznake ceste ali opisom; tipe vseh stavb na GE,
dvorišče; osnovne kubuse, sekundarne kubuse vseh stavb na gradbeni parceli; mejo zazidljivosti; gradbeno linijo, gradbeno mejo
in regulacijsko linijo; poljavni prostor, smer pozidave.
(2) Navedene sestavine naj bodo v PGD prikazane posebej za obstoječe stanje in posebej za načrtovano stanje v posebni
grafiki znotraj 0-VM (risbi Utemeljitev posega v OPN, na geodetskem posnetku 1:500) in v tekstu z utemeljitvijo iz določb
posameznih sestavin posega po tem aktu. Grafični prikaz naj iz grafičnega dela Odloka PIP povzame vse elemente, ki jih OPN
določa za posamezno GE.
54. člen
(posegi na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah)
(1) Na naselbinsko pomembne izvorne stavbe se lahko posega le na način, da se pri tem ohranjajo arhitekturne značilnosti
stavbe. Če višinski gabarit izvorne stavbe odstopa od predpisane pri posameznem tipu stavbe, se lahko obdrži obstoječ višinski
gabarit. Dovoljena je gradnja in dozidava sekundarnih kubusov, vendar le v zalednem delu GE v kolikor se ohranjajo arhitekturne
značilnosti stavbe. Pri nadomestni gradnji in rekonstrukciji zunanjosti objekta na lokaciji izvorne stavbe, ki zadeva tudi posege
v gabarite na območju javnega prostora, mora objekt po posegu ohraniti temeljne arhitekturne značilnosti. Nadomestne stavbe,
na lokacijah izvornih stavb, naj bodo razvite iz primerljivega tipa avtohtone arhitekture. Upoštevati se mora višinski gabarit
predpisanega tipa stavbe v EUP. Ob tem je lahko glavna fasada objekta po posegu praviloma le na obstoječi gradbeni liniji izvorne
stavbe. Dovoljene so naslednje izjeme v primerih:
– ko je v grafičnem delu PIP določena nova regulacija, ki stavbi določa večji odmik na račun javnega prostora,
– ko je odmik od osi javnega prostora (utrjenega vozišča) manjši od tri (3,0 m), se objekt lahko pomakne od javnega prostora
v globino GE za toliko, da je odmik od osi javnega prostora najmanj tri (3,0 m) in največ štiri (4,0 m).
(2) V obeh primerih mora izvorna stavba oziroma rekonstruirana ali nadomestna stavba izvorne stavbe ohraniti vsaj eno od
gradbenih linij prečnih fasad.
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55. člen
(uporabljeni izrazi)
3.4.1.1 Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju
(1) Poselitveni prostor ima specifičen značaj vasi/zaselka, ki vključuje prisotnost hrupa pri delu s kmetijsko mehanizacijo,
prisotnost domačij živali tudi v odprtem prostoru ipd. GE je ob bivanju namenjena tudi primarnim dejavnostim – kmetijskim
gospodarstvom, sekundarne dejavnosti obrti (vendar le skupina C – predelovalne dejavnosti) ter terciarnim in kvartarnim
dejavnostim. Dejavnosti se lahko razvijajo ob upoštevanju drugih (urbanistično arhitekturnih) meril odloka.
3.4.1.2 Bivanje v mirnem okolju
(2) GE je namenjena bivanju, dopolnilno pa se v njej vzpostavijo tudi enote terciarnih in kvartarnih dejavnosti, vendar le tiste,
ki po značaju in/ali obsegu nase ne veže večjega dodatnega prometa z osebnimi vozili ter nikakršnega tovornega prometa – razen
dostave z vozili do 5 t največ dvakrat na teden ter da se lahko razvijajo ob upoštevanju drugih (urbanistično arhitekturnih) meril
odloka.
3.4.1.3 Dejavnosti
(3) Dejavnosti se štejejo, kot je navedeno v nadaljevanju:
– primarne dejavnosti: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo, B Rudarstvo;
– sekundarne dejavnosti: C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo;
ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja in F Gradbeništvo;
– terciarne dejavnosti: G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J
Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, S Druge dejavnosti;
– kvartarne dejavnosti: O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno
varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
(4) Za urbane dejavnosti se štejejo terciarne in kvartarne dejavnosti. Za podrobnejšo členitev dejavnosti se uporablja
Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008.
3.4.1.4 Dvorišče
(5) Dvorišče je prostor med glavno stavbo in drugimi stavbami na GE. Krajša dimenzija naj bo minimalna 5,0 m, optimalna
pa 8,0 m. V njem gradnja stavb ni dovoljena – izjema je postavitev ute ali nadstrešnice za potrebe zunanjega bivalnega prostora.
Površina dvorišča je enovita površina v enotnem – horizontalnem nivoju (z odstopanjem 10 %), pohodna in praviloma utrjena
oziroma tlakovana. Odvodnjavanje je potrebno urediti preko oljnih lovilcev. Če je višinska razlika GE v smeri krajše dimenzije
dvorišča enaka ali večja od višine ene etaže (min. 2,5 m) je lahko dvorišče več nivojsko. V tem primeru se lahko gradijo tudi
stavbe, katerih strehe morajo biti oblikovane kot pohodne zunanje površine. Višinski nivo takšnega dvorišča je lahko največ na
nivoju tlaka najvišje etaže glavne stavbe.
3.4.1.5 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke ter hlevski izpust
(6) Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke ter hlevski izpust so skladiščni prostori (pomožni objekti) za živinska gnojila.
Lahko se gradijo le za potrebe kmetijstva in pod pogoji, ki jih določa pravni akt s tega področja, pri čemer je treba upoštevati
naslednja merila: lahko so locirani le v sekundarnem delu GE ali na območju notranjega dvorišča, zagotovljen mora biti minimalni
odmik 8,0 m od stanovanjske hiše na sosednji gradbeni parceli v kolikor lastnik sosednje GE ne soglaša, zgornji rob konstrukcij
naj bo praviloma na nivoju terena ali notranjega dvorišča. Pri slednjem lahko izjemoma sega največ 1,5 m nad nivo terena oziroma
dvorišča, če se zagotovi ustrezno ambientalno integracijo v okolje (neizstopajoča površinska obdelava, ozelenitev, ograje z lesenimi
plotovi ipd.)
3.4.1.6 Gradbena linija (GL)
(7) Gradbena linija (GL) je regulacijska črta, na katero naj se pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah umesti osnovni kubus
glavne stavbe z tlorisno projekcijo ene od fasad.
3.4.1.7 Gradbena meja (GM)
(8) Gradbena meja (GM) je regulacijska črta – linija v primarnem delu GE, do katere sme v smeri javnega prostora segati
katerakoli stavba ali del stavbe. Če ni določena drugače, je gradbena meja hkrati tudi regulacijska linija. Gradbena meja je meja
kakršnegakoli dela stavbe.
3.4.1.8 Nadomestna gradnja
(9) Je odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega objekta, ki je po velikosti
in namembnosti enak odstranjenemu objektu. Pri tem se lahko ohranja velikost GE, obstoječi odmiki nove stavbe od parcelnih
meja – za slednje ni potrebno pridobiti soglasja sosedov mejašev.
3.4.1.9 Naselbinsko pomembne izvorne stavbe
(10) Naselbinsko pomembne izvorne stavbe so stavbe, ki določajo pomembne prvine identitete naselja. To so vse stavbe, ki
so bile zgrajene in prvotno uporabljene kot stanovanjske stavbe, stavbe z javnimi programi (šola, župnišče, trgovina, gostilna …)
ter pomožne stavbe in so bile zgrajene pred obdobjem urbanizacije, pred letom 1967. Njihove arhitekturne značilnosti so izhodišče
za prenovo GE.
3.4.1.10 Kiosk ali zabojnik
(11) Kiosk ali zabojnik je kot začasno pomožno stavbo, namenjeno sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, dovoljeno
postavljati pod naslednjimi pogoji: postavitev z umestitvijo ne ovira prehodnih površin javnega prostora oziroma ne ovira dostopov
funkcionalno oviranih oseb, ima le eno etažo (E1), odprta naj bo vsaj z ene (čelne) strani, streha je lahko oblikovana kot streha z
naklonom ali ravna streha z napuščem v širini 60 cm na odprti strani. Ob pogoju, da poleg zgoraj navedenih meril objekt ustreza
tudi merilom nezahtevnega in enostavnega objekta v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, se
le-ta lahko postavlja vendar le v EUP GE, kjer je pri tipu GE takšen objekt posebej dovoljen (3.4.3.0 GE).
3.4.1.11 Območje javnega prostora in območje poljavnega prostora
(12) Javni prostor
Prostor med dvema regulacijskima linijama (RL) je območje javnega prostora. Oblikuje se kot pomensko in oblikovno ločen,
pretežno tlakovan prostor brez fizičnih ovir, ki je lahko vozišče, pločnik, trg, park, kolesarska steza, drevored, obcestna zelenica
ipd. Javni prostor je pod enakimi pogoji namenjen vsem. Posamezna GE mora vsaj na eni strani mejiti na javni prostor, ki je
kategoriziran kot javna cesta/dostop (vsaj vozišče).
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(13) Najpomembnejši javni prostor
Najpomembnejši javni prostor je javni prostor, ki meji na GE in ima v razmerju do nje primarno vlogo. Praviloma je po le tej
organiziran glavni uvoz/vhod na GE.
(14) Poljavni prostor
Poljavni prostor je prostor znotraj posamezne GE med javnim prostorom (RL) in glavno stavbo (GM oziroma GL) pri vseh GE
z javnim programom. Je v primarnem delu GE, najpogosteje brez fizičnih ovir, prilagojen merilu in uporabi pešcev.
3.4.1.12 Ograje za pašo živine – plot
(15) Ograje za pašo živine – plot so lahko le električni pastirji z lesenimi koli ali leseni plotovi, visoki do 2,2 m. Ploti se lahko
s soglasjem soseda postavljajo na mejo oziroma najmanj 0,5 m od parcelne meje brez soglasja.
3.4.1.13 Okoliška stavbna struktura
(16) Okoliška stavbna struktura je obstoječa stavbna struktura v neposrednem vplivnem območju, praviloma v radiju do 100 m.
3.4.1.14 Pomožni kmetijsko gozdarski objekti – betonsko korito ali ribnik
(17) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti – betonsko korito ali ribnik se lahko gradijo le v skladu z naslednjimi merili:
– lociran je lahko le v sekundarnem delu GE, če ne gre za osamelo domačijo ali odprt prostor;
– lahko je organiziran le vzdolžno glede na nagib raščenega zemljišča;
– praviloma v sklopu zelenih površin GE;
– z vidno horizontalno konstrukcijo do 1,0 m višine nad raščenim terenom.
(18) Pokrit koritast silos se šteje kot pomožna stavba GE. Tudi pokrito skladišče se lahko gradi le v skladu z merili za pomožne
stavbe GE. Na registriranih območjih kulturne dediščine gradnja začasnih objektov za skladiščenje ni dovoljena.
3.4.1.15 Regulacijska linija (RL)
(19) Regulacijska linija (RL) razmejuje območje gradbene enote in poljavni oziroma javni prostor. To je meja, do katere
sme segati kakršnakoli ureditev GE. Izjema je lahko le izključno javna ureditev, s katero soglaša upravljavec javnega prostora, v
katerega takšna ureditev sega. Če ni določena drugače, je to obstoječa linija uporabe javnega prostora oziroma parcelna meja
med GE in javnim prostorom.
Regulacijska linija je meja med GE in javnim prostorom, torej meja kakršnekoli ureditve GE.
3.4.1.16 Smer pozidave (sp)
(20) Smer pozidave (sp) je smer slemena stavbe, ki določa orientacijo stavb.
3.4.1.17 Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje
(21) Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje je travnato vzletišče, ki po obsegu/velikosti ustreza merilom
predpisa na tem področju. Na njem je dovoljen vzlet/pristanek le slednjim lahkim zračnim plovilom: jadralnim letalom (jadralna
letala z motorjem), zmajem (motorni zmaji), balonom, malim, lahkim in zelo lahkim helikopterjem ter lahkim in zelo lahkim letalom.
3.4.1.18 Velikostni red GE
(22) Velikostni red GE opredeljen pri tipih GE v točki 4.3 je okvirno in priporočljivo, ne pa zavezujoče merilo velikosti za
opredelitev površin novih GE.
3.4.1.19 Urbana oprema
(23) Urbana oprema so objekti oziroma predmeti na javnih ali poljavnih površinah, ki omogočajo boljšo kvaliteto bivanja. V
zunanjem javnem prostoru posamezne EUP oziroma naselju/delu naselja naj bodo oblikovane poenoteno, v skladu z opredeljeno
zunanjo ureditvijo. Med urbano opremo štejemo sledeče objekte: klopi, mize, elementi javne razsvetljave, nadkrite čakalnice
za javni potniški promet oziroma nadstrešnice kolesarnic (javne kolesarnice), igrala- otroško igrišče (slednje je lahko tudi
ograjeno), skulptura, vodnjak oziroma okrasni bazen, koši za odpadke ter elementi infrastrukturnih sistemov (jaški pokrovov javne
infrastrukture).
3.4.1.20 Obstoječa stavbna struktura
(24) To so stavbe, ki so zgrajene stavbe na podlagi gradbenih in drugih upravnih dovoljenj, ter stavbe ki imajo uporabno
dovoljenje po zakonu.
3.4.1.21 Objekti za oglaševanje
(25) So objekti za posredovanje oglasnih sporočil. Dovoljenje so le na lokacijah in v oblikah, kot jih opredeljujejo veljavna
dovoljenja oziroma jih določa poseben občinski predpis. Mednje ne spadajo vizualne označbe dejavnosti na stavbah v kateri
dejavnosti so.
3.4.1.22 Začasni objekti
(26) Namenjeni so sezonski turistični ponudbi ali prireditvam javnega značaja. Med začasne objekte spadajo: kiosk ali tipski
zabojnik (3.4.1.10.), sezonski gostinski vrt, montažna sanitarna enota, stojnica, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce
na prostem, odprt in pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru (tudi za športno igrišče), drobna urbana
oprema (klopi, mize, koši za odpadke …) ipd. Lahko so postavljeni le za čas turistične sezone oziroma prireditve in se morajo po
izteku sezonskega obdobja oziroma prireditve odstraniti. Dovoljeno postavljati tudi začasne objekte za oglaševanje, ki so vezani
na prireditve.
3.4.1.23 Faktor zazidanosti (FZ)
(27) Je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž stavb nad terenom in površino gradbene enote.
Pri tlorisni projekciji se ne upoštevajo posebni sekundarni kubusi, upošteva pa se tlorisna projekcija enostavnih in nezahtevnih
objektov na GE.
3.4.1.24 Faktor zelenih površin (FZP)
(28) Je razmerje med zelenimi površinami na terenu in celotno površino GE.
3.4.2.0 Gradbena enota
3.4.2.1 Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot
56. člen
(splošna merila urejanja GE)
(1) GE je zaokrožen prostor praviloma stavbnih zemljišč/parcel (ene ali več) z enovitim lastništvom oziroma skupnim
upravljanjem in funkcionalnimi povezavami ter soodvisno stavbno strukturo zunaj območja javnega prostora (OJP).
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Zemljišče namenjeno gradnji
(2) Zemljišče namenjeno gradnji je lahko le celota ali del ene GE. Za vsak poseg v območju GE ali njenem delu (torej katerikoli
obliki zemljišča namenjenega gradnji) se opredeli v vodilni mapi, v kateri se glede pogojev gradnje, meril zazidanosti ipd. upoštevajo
merila uveljavitve dvorišča, pomožnih stavb, faktorji in druga merila, ki so opredeljena za dotično GE.
Primarni del GE, sekundarni del GE
(3) Primarni del GE je pas vzdolž javnega prostora, ki sega v globino GE do notranje fasade glavne stavbe (3.4.4.2). Razmerje
med GE in najpomembnejšim javnim prostorom določa glavna stavba: s programom, arhitekturnim oblikovanjem in umestitvijo v
prostor. Glavna stavba se praviloma lahko vzpostavi le v primarnem delu GE. Sekundarni del GE je prostor med primarnim delom
GE in mejo naselja oziroma del GE zunaj primarnega dela. V sekundarnem delu GE se praviloma vzpostavijo pomožne stavbe
in dvorišče.
Organizacija stavb na GE
(4) Organizacijo stavb (3.4.4.1 Stavba) na gradbeni enoti določajo: 1 – regulacijske črte, 2 – odmiki od drugih meja
GE/parcelnih meja in 3 – oblikovanje dvorišča. Funkcionalni ali gradbeni elementi ureditve ali stavbe posamezne GE ne smejo
segati izven meja GE.
(5) Regulacijske črte na GE določajo oblikovanje kubusov stavb in drugih ureditev v primarnem delu GE. Regulacijske črte
so gradbena linija (GL), gradbena meja (GM), regulacijska linija (RL) in smer pozidave (sp).
(6) Če ni določeno drugače, mora biti stavba od parcelne meje odmaknjena vsaj 4,0 m, s soglasjem soseda pa lahko tudi
manj. Kadar so stavbe sosednjih GE postavljene na parcelno mejo je medsebojni stik potrebno ločiti s protipožarno steno oziroma
s slepo požarno/mejno fasado. Med stavbami GE naj bo razmik najmanj 0 ali vsaj 3,0 m, optimalni pa je 8,0 m. Če niso zagotovljeni
požarni odmiki, je potrebno zagotoviti nadomestne protipožarne ukrepe.
(7) Če GL ni določena v grafičnem delu odloka, se določi z interpolacijsko linijo med merodajnima glavnima fasadama
glavnih stavb vzdolž javnega prostora ali z drugače predpisanim odmikom stavbne strukture od javnega prostora. V primeru, da
interpolacijske linije ni mogoče določiti naj najmanjši odmik najbolj izpostavljenega dela kubusa stavbne strukture (brez strešnega
napušča) od javnega prostora znaša 7,0 m. Izjeme v strnjenih delih naselja, kjer je v izvornem morfološkem vzorcu razmik manjši,
določi upravljalec ceste v soglasju k posegu.
(8) V pasu med GL in javnim prostorom sekundarnih kubusov glavne stavbe in pomožnih stavb ni dovoljeno graditi. Izjema
so posebni sekundarni kubusi glavne stavbe.
(9) Dvorišče opredeljuje možnosti gradnje stavb na GE – njihovega števila, organizacije in velikosti. Stavbe se lahko postavijo
le okoli dvorišča. Izjemi sta nadstrešek in uta, ki sta lahko vzpostavljena na dvorišču. Možnost umeščanja stavb na GE poleg
glavne stavbe med drugim določa oblika in velikost dvorišča. Gradnja pomožnih stavb in sekundarnih kubusov glavne stavbe je
pogojena z možnostjo izgradnje dvorišča.
(10) Pogoj za gradnjo pomožnega objekta je izdano gradbeno dovoljenje za glavno stavbo ter izgradnja dvorišča, če je
predpisano. Izjema je lopa kot enostavni objekt – začasni gradbiščni objekt v okviru gradbišča. Prav tako le dopustna gradnja
pomožnih stavb kot nezahtevnih enostavnih objektov na GE zrs, zdz kjer gradnja pomožne stavbe ni pogojena z izgradnjo glavne
stavbe.
(11) Na obstoječih GE se organizacija obstoječih stavb in odmiki med stavbami lahko ohranja v primeru vzdrževalnih del,
rekonstrukcij,nadzidav in dozidav.
Velikost in oblika GE
(12) Velikost nove GE se opredeli na podlagi izhodišča – velikostnega reda tipa GE. Pri tem se upoštevajo: število in velikost
tipa glavne stavbe, izgradnja dvorišča oziroma predpisani faktorji ter odmiki. Oblika parcele naj izhaja iz značilne parcelacije v
EUP/naselja. V primerih obstoječih oziroma izvornih GE, ki ne dosegajo minimalnega izhodiščnega velikostnega reda se ta lahko
ohranja. Ne glede na to, da je njena površina manjša veljajo v okviru take GE vsa ostala merila opredeljenega tipa GE.
Združevanje, delitev GE
(13) GE se lahko funkcionalno združujejo tudi tako, da se ohranja število stavb združenih GE in ohranja intenziteta sklenjenosti
obuličnega niza. Delijo se lahko le tako, da del meje GE z javnim prostorom ostane, njena širina pa se prilagaja tipični širini v
posameznem naselju. Vse GE naj imajo zagotovljen dovoz in dostop neposredno na javno cesto. Delitve GE po globini niso
dopustne, razen če se zanje zagotovi neposreden dostop na javno cesto preko parcele, ki je opredeljena kot pot. Do prenosa tako
opredeljene dostopne poti med občinske ceste v skladu s predpisi o občinskih cestah v občini Škofljica mora biti na njej zagotovljena
služnostna pravica, ki naj zagotavlja neposreden dovoz in dostop GE na javno cesto tudi drugim GE ob njej.
Ob združevanju in delitvah je potrebno upoštevati velikostne rede posameznih tipov GE. Delitev GE je dopustna le v primeru,
ko preostali del zemljišča (ostanek) še ustreza merilu minimalnega velikostnega reda opredeljenega tipa GE.
Parcelacija zemljišč za potrebe opredelitve GE
(14) Parcelacija se določi na podlagi opredelitve GE. Dovoljena je tudi za vzpostavitev novih in sanacijo obstoječih
infrastrukturnih vodov, širitev gospodarske javne infrastrukture (ceste, pločnik, kolesarska steza), novih lastniških razmerij ter v
primeru izravnavanja medsoseskih meja v površinah do 50 m2.
Zelene ureditve na GE
(15) Površine izven oboda stavb, dovoza in dvorišča naj bodo praviloma opredeljene kot funkcionalne zelene površine.
(16) Škarpe, podporni zidovi so lahko na vidnem delu le s površinsko obdelanimi betoni – v naravni barvi in teksturi (peskana,
prana površina betona) ali iz lokalnega lomljenca s poglobljenimi fugami. Visoki so lahko do 2,0 m. Pri premagovanju večjih višinskih
razlik naj se škarpe v tlorisu sestavljajo z zamiki z vmesnimi horizontalni pasovi, ki naj so široki vsaj 0,6 m in intenzivno ozelenjeni.
Na vseh GE je dopustna vzpostavitev podpornih zidov.
(17) Oblikovanje ograj naj omogoča, da v okolju, glede na stavbe in zunanje ureditve, le te ne izstopajo. Izvedene naj bodo
kot transparentne – praviloma žičnate, kovinske ali lesene izvedbe. Ograja le lahko visoka do 1,5 m. Proti odprtemu prostoru
kulturne krajine ograje niso priporočljive.
(18) Ograje, škarpe in podporni zidovi so lahko postavljeni na parcelno mejo (s soglasjem soseda) oziroma naj bodo od
nje odmaknjene najmanj 0,5 m. V območju javnega prostora se škarpe in ograje izvedejo tako, da zgornji rob ne posega v polje
preglednosti katerekoli od priključnih cest ali dvorišč. Pred gradnjo je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
Priključevanje GE na javno infrastrukturo
(19) Gradnja na komunalno neopremljenem zemljišču ni možna. GE se morajo priključevati na naslednje vrste javnih instalacij
in storitev:
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– na javno cesto – prometno površino za motorna vozila – uvoz: pri GE s poslovnimi dejavnostmi z opredeljenim dostopom
za tovorna vozila v najmanjši širini 5,0 m in največji 8,0 m; pri drugih pa v minimalni širini 4,0 m in maksimalni 6,0 m;
– na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje (dopustna priključitev na lastno zajetje ali vodnjak oziroma MČN);
– na odvoz komunalnih odpadkov v okviru gospodarske javne službe;
– na javno elektroenergetsko omrežje;
– na javno plinovodno omrežje (razen če se na GE zagotavlja raba obnovljivih virov energije.
(20) Izpolnjevanje teh kriterijev je pogoj, da se stavbno zemljišče šteje kot komunalno opremljeno.
GE se šteje za komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno možnost priključitve na javno cesto, javno elektroenergetsko
omrežje ali z oskrbo iz lastnega vira oziroma drugega obnovljivega vira, javni vodovod, vodnjak ali vodni zbiralnik in javno
kanalizacijo. Dopustna je tudi priključitev GE na lastno kanalizacijo z MČN, če je takšen način odvajanja in čiščenja odpadne
komunalne in padavinske vode skladen z operativnim programom občine oziroma s pogoji in soglasjem upravljavca javne
kanalizacije ali občine. Obstoječe gradnje, ki nimajo potrebne komunalne opremljenosti, se na javni vod GJI morajo priključiti
naknadno, ko je možnost za priključitev zagotovljena.
(21) Priključek mora biti izdelan v skladu z zmogljivostmi na GE in dan v uporabo ob pričetku obratovanja na GE objektu
oziroma v roku 6 mesecev od izgradnje javnega infrastrukturnega sistema, na katerega se objekt priključuje.
(22) Režim uporabe in pogoje priključevanja se ureja s predpisom, ki obravnava naselje ali več naselij kot celoto, pri čemer
upošteva značaj posamezne GE. Pri priključevanju dodatnih porabnikov, se ugotavlja ustreznost obstoječih vodov. V primeru
neustreznosti poda upravljavec omrežja zahteve za dopolnitev, posodobitev ali zamenjavo omrežja.
(23) Pomožne individualne ali skupinske infrastrukturne objekte (npr. čistilne naprave ipd.) je na GE dovoljeno graditi le
v primerih, ko z javnega omrežja ni omogočena priključitev oziroma izvajanje storitve na GE, kar je razvidno iz predhodnih
pogojev glede priključevanja na posamezno vrsto GJI V teh primerih je dovoljena le gradnja infrastrukturnih objektov, ki javne
dostope začasno nadomeščajo (npr. v odsotnosti kanalizacije greznico, odsotnosti javnega plinskega omrežja plinski rezervoar
…). Takšni objekti so:
– nepretočna greznica;
– mala čistilna naprava;
– individualna plinska cisterna; na GE z nagnjenim terenom naj bo cisterna z vsaj dveh strani omejena z brežino usekov
v teren najmanj do višine vrha cisterne; na območjih varovanja kulturne dediščine naj bo rezervoar za plin v celoti vkopan;
– vodnjak ter
– zbiralnik za kapnico oziroma rezervoar za vodo, ki je dovoljen na vseh GE, ne glede na vzpostavljeno javno vodovodno
omrežje, vendar mora biti vkopan.
(24) Na GE se lahko v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje gradijo:
– podporni zid in škarpa;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek energetske infrastrukture
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, priključek na
vročevod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, (vodovodni priključek na javno
vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni priključek, priključek na komunikacijska
omrežja – vodi javnih telekomunikacijskih storitev;
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekti – jaški, ponikovalnice, lovilniki maščob … razen
ekološkega otoka);
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
– vrtina ali vodnjak za potrebe raziskave;
– bazne postaje namenjene javnim telekomunikacijskih storitvam.
(25) V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno število parkirnih oziroma garažnih mest glede na vrsto in obseg dejavnosti,
ki se odvijajo na GE. Število PM se določi na podlagi veljavnih standardov, vendar, glede na namembnost stavb oziroma za
posamezno dejavnost ne sme biti manjše od:
– eno- in dvostanovanjske stavbe
3 PM/stanovanje,
– večstanovanjske stavbe
2 PM/stanovanje + 2 PM/10 stanovanj za obiskovalce,
– domovi za ostarele
1 PM/5postelj,
– vrtci, šole
2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena,
– športna igrišča
1 PM /250m2 površine igrišč,
– zdravstveni domovi
1 PM/2 zaposlena + 1 PM na 30 m2 koristne površine,
– prireditveni prostor
1 PM/5 sedežev,
– cerkve
1 PM/20 sedežev,
– trgovine
1 PM/30 m2 koristne prodajne površine oziroma min. 2 PM + 1 PM/2 zaposlena,
– gostilne
1 PM/4 sedeže + 1 PM/1m točilnega pulta,
– gostilne s prenočišči
1 PM/2 sobi + 1 PM/6 sedežev,
– obrtni, industrijski obrati
1 PM/50 m2 neto površine ali 1 PM /2 delovna mesta,
– skladišča
1 PM/100 m2 neto površine ali 1 PM/2 zaposlena,
– poslovni prostori s strankami
1 PM/30 m2 neto površine,
– poslovni prostor brez strank
1 PM na zaposlenega,
– pokopališča
1 PM/30 grobov,
– število PM za invalide
1 PM za invalide /10 PM.
(26) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na
4 PM. Če se za dejavnost na GE koristi tudi javna parkirna mesta zunaj GE, mora investitor zanje skleniti pogodbo z upravljavcem
takšnih parkirnih mest vsaj z identifikacijo PM v prostoru (z grafiko ali opisom) in opredelitvijo režima parkiranja. O vsaki spremembi
dejavnosti, ki bi vplivala na obseg in režim parkiranja, je investitor dolžan takoj pismeno obvestiti upravljavca. Takšna parkirna
mesta je potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 100 m od glavnega vhoda v glavno stavbo GE.
(27) Kadar se GE nahaja v območjih različnih stopenj varstva se upošteva uvrstitev v tisto stopnjo varstva, kjer se nahaja
več kot polovica površine GE.
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3.4.3.0 GE – merila in pogoji urejanja tipov gradbenih enot (tipi GE)
57. člen
(tipi GE)
Za vse tipe GE veljajo tudi splošna določila urejanja GE – (tipi so našteti po prevladujoči namenski rabi (3.4.1.3).
Tipi GE s prevladujočo PNR-S
58. člen
hm – GE modernistične stanovanjske hiše
1.0 Namembnost GE: GE je namenjena le bivanju in dejavnostim v mirnem okolju (3.4.1.2).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
Modernistična stanovanjska hiša -le ena.
število
2.2 Pomožne stavbe –
Lahko se gradita največ dve pomožni stavbi kot enostavna oziroma nezahtevna objekta:
število, število etaž
nadstrešek, uta, zimski vrt, savna, fitness, senčnica, letna kuhinja, garaža, lopa, drvarnica,
pokrita skladišča za lesna goriva, rastlinjak, uta in podobne stavbe.
2.3 Drugi dopustni
Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje
nezahtevni in enostavni
in objekti za akumulacijo vode, namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni
objekti (razen stavb) v
sistem, vodni zbiralnik), športno igrišče na prostem; pomožni komunalni objekti ter priključki na
skladu s predpisom o
objekte gospodarske javne infrastrukture.
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje
3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitve gostote –
FZ do 50 %.
faktorji
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
Dvorišče ni merilo za vzpostavitev pomožnih stavb. Stavbe naj se umešča tako, da so
izkoriščene optimalne danosti lege terena.
4.2 Zelene ureditve na GE,
Medsoseska ograja je lahko visoka do 1,8 m.
ograje in žive meje
4.3 Velikost GE, posebnosti
Velikostni red GE je med 400 in 1000 m2.
parcelacije
4.4 Druge določbe
Na območju GE z NRP-S veljajo merila II. stopnje VPH.
urbanističnega oblikovanja
59. člen
hp – GE hiše na podeželju
1.0 Namembnost GE
GE je namenjena le bivanju in dejavnostim v mirnem okolju (3.4.1.2).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
hiša na podeželju – največ ena.
število
2.2 Pomožne stavbe –
Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti iz nabora:
število, število etaž
nadstrešek, uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica, letna kuhinja garaža ali lopa, drvarnica,
pokrita skladišča za lesna goriva, rastlinjak, uta in podobne stavbe.
2.3 Drugi dopustni
Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje in
nezahtevni in enostavni
objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni
objekti (razen stavb) v
sistem, vodni zbiralnik) športno igrišče na prostem, otroško igrišče, urbana oprema; pomožni
skladu s predpisom o
komunalni objekti ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture.
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje
3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
FZ do 55 %.
faktorji
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
Dvorišče ni merilo za vzpostavitev pomožnih stavb. Stavbe naj se umešča tako, da so izkoriščene
optimalne danosti lege terena.
4.2 Zelene ureditve na GE,
Ograjevanje GE je dovoljeno.
ograje in žive meje
4.3 Velikost GE, posebnosti
Velikostni red GE je med 500 in 1000 m2.
parcelacije
4.4 Druge določbe
Veljajo merila III stopnje varstva pred hrupom v območju NRP SK, v območju SS pa
urbanističnega oblikovanja
II. stopnje.
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60. člen

hv – GE hiše v vrsti
1.0 Namembnost GE
GE je namenjena le bivanju in dejavnostim v mirnem okolju (3.4.1.2).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Obstoječa stavbna struktura; števila etaž ni dovoljeno spreminjati. Novih stavb ni dovoljeno
graditi.
Vsak poseg na zunanjosti arhitekture (fasadi, strehi, dozidava), ki zahteva gradbeno dovoljenje,
se lahko izvaja le v okviru sistematične in usklajene preobrazbe stavbne strukture (vseh stavb)
v celotni EUP.
2.1.2 Namembnost stavbe: bivanje. V stavbi je dopustno vzpostaviti tudi dejavnosti v skladu
z bivanjem v mirnem okolju.
2.1.3 Osnovni kubus glavne stavbe: izhaja iz obstoječega prostorskega konteksta.
2.1.4 Sekundarni kubus glavne stavbe:
Sekundarni kubus je dopustno vzpostaviti le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti
celotnega niza vrstnih stavb. Lahko je organiziran na internem dvorišču posamezne enote, če
ne presega koto najnižje strešne kapi osnovnega kubusa glavne stavbe.
Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske
stavbe, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
2.1.5 Posebnosti oblikovanja fasad: V okviru vzdrževalnih del na zunanjih površinah fasad je
dovoljeno.
Tipi streh
Ohranja se obstoječa streha. Ni dovoljeno spreminjanje elementov strehe (nakloni, vgradnja
naknadnih frčad, strešnih oken in kritine obstoječih streh) posameznih enot.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi največ ena pomožna stavba kot enostavni oziroma nezahtevni objekt iz nabora:
uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica ali letna kuhinja, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, uta, rastlinjak in podobne stavbe.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z ograjo, vodomet ter vodno
zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik,
namakalni sistem, vodni zbiralnik), športna in otroška igrišča, pomožni komunalni objekti ter
priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture ter urbana oprema.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

FZ do 70 %.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

/

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Ohranitev obstoječega prostorskega koncepta po projektni dokumentaciji. GE ima v primarnem
delu dvorišče namenjeno manipulaciji in parkirnim površinam, v sekundarnem delu pa dvorišče
internega značaja (atrij). Oblikovanje dvorišča v primarnem delu GE je enotno za celotno
sosesko. Gradbeni posegi se lahko izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti
celotnega niza vrstnih hiš. Površine atrija so lahko zatravljene in zasajene s samostojno srednje
raslo in visoko vegetacijo ter grmičevjem oziroma urejene kot interne atrijske vrtne zasaditve.
Način in merila ograjevanja naj bo poenoteno za celotno sosesko oziroma niz – posamezne
izvedbe brez skupnega projekta niso dovoljene.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je obstoječ.

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

V območju GE/EUP veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom.

61. člen
sb – GE stanovanj v bloku
1.0 Namembnost GE
Namenjena je le bivanju v več stanovanjskih enotah (gospodinjstev). V sklopu stanovanjskih enot so dovoljene terciarne
in kvartarne dejavnosti v mirnem okolju, kolikor niso povezane s strankami ali drugimi zaposlenimi (npr. pisarna).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 29. 7. 2015 /

Stran

6655

2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Obstoječa stavbna struktura; števila etaž ni dovoljeno spreminjati. Novih stavb razen kot
nadomestna gradnja ni dovoljeno graditi.
2.1.2 Namembnost stavbe: osnovni namen je bivanje. Dopustno je vzpostaviti tudi dejavnosti v
skladu določili bivanja v mirnem okolju.
2.1.3 Osnovni kubus glavne stavbe: iz obstoječega prostorskega konteksta.
2.1.4 Sekundarni kubusi glavne stavbe: niso dovoljeni.
2.1.5 Posebnosti oblikovanja fasad: posamično spreminjanje obstoječih stavb – zunanjih
gabaritov (širine/ dolžine/ višine), osnovne teksture, barve posameznih fasad in posamično
spreminjanje streh ali zapiranje lož ter spreminjanje finalnih obdelav njihovih sten ni dovoljeno.
Vsak tak poseg na zunanjosti arhitekture (fasadi, strehi) se lahko izvaja le v okviru sistematične
in usklajene preobrazbe stavbne strukture (vseh stavb) v celotni EUP. Prav tako ni dovoljeno
lokalno spreminjanje prometnega režima ter spreminjanje namembnosti in značaja javnih poti
pešca (poti, sprehajališč).
2.1.6 Tipi streh: Obstoječi naklon in oblika strehe se lahko ohranja, dopustne so strehe z
naklonom – tip dvokapna streha ali ravna streha.
2.1.7 Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: le 11221 Tri in večstanovanjske stavbe (razen
stolpnice), 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 113 Stanovanjske stavbe
za posebne namene, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,12304 Stavbe za druge
storitvene dejavnosti, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske
postaje, stavb občin); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12301 Trgovske stavbe; 12620
Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640
Stavbe za zdravstvo; 12650 Športne dvorane (fitnes, savna), 12420 Garažne stavbe, 241
Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Pomožnih stavb,razen nadstrešnice za osebna vozila, ni dopustno graditi. Nadstrešnice za
osebna vozila se gradijo pod naslednjimi merili – da so enotnega tipa (enakih materialov
in površinskih obdelav), oblikovane v manjših nizih (vendar za skupno najmanj 8 PM v
posameznem nizu/ objektu) in da so izvedene z lahko konstrukcijo, brez sten, nadalje visoke
do skupno 3,5 m ter s streho tipa ravna streha (3.4.1.23.).
Na GE naj bodo vzpostavljene tako, da se v čim večji meri ohranjajo zelene površine GE in
ne posegajo v javne ali poljavne mestne (tlakovane) površine ali zahtevajo odstranitev zdrave
visoke vegetacije. Lahko so tudi podzemne stavbe. Po Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne
stavbe (le garaže).

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Vodomet, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik,
namakalni sistem, vodni zbiralnik), športno igrišče na prostem, kolesarska pot, pešpot ipd.,
pomožni objekti v javni rabi, začasni objekti, pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte
gospodarske javne infrastrukture, športna in otroška igrišča ter urbana oprema. Otroško igrišče,
ki je v sklopu obstoječe EUP, je lahko ograjeno z žičnato ograjo do višine 2,2 m.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

/

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

Ohranitev obstoječega prostorskega koncepta po projektni dokumentaciji.

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Funkcionalne zelene površine naj se urejajo kot poljavne zelene površine. Slednje se lahko
krčijo le v skladu z naslednjimi merili:
– da se spremenijo v javni mestni prostor za pešce, vključno z otroškimi igrišči, hkrati pa
vključujejo tudi prostor za organizacijo osnovne ponudbe za potrebe stanovalcev EUP;
– da nova ureditev vključuje nadomestilo eventualno odstranjenih dreves;
– da gre za prostorske ureditve, pomembne za celotno naselje (npr. nadstreški parkirišč), vendar
pod pogojem, da se ne zmanjša število dreves. GE ni dovoljeno ograjevati.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Obstoječa GE. Parcelacija v GE, ki bi imela za posledico funkcionalno delitev območja, se
v upravnem postopku ne sme izvesti.

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

V območju GE veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom.
62. člen

vo – GE domačije v odprtem vaškem okolju
1.0 Namembnost GE
Namenjena bivanju, ter dejavnostim, v pogojih intenzivnega podeželskega okolja (3.4.1.1).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število

Hiša na podeželju – le ena
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2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi največ do tri pomožne stavbe, od tega največ dve do višine E2. Pomožne stavbe
GE (3.4.4.4) se lahko gradijo tudi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti. Ob tem se lahko
gradita še do največ dve stavbi kot nezahtevni in enostavni objekt iz nabora: nadstrešek, uta,
zimski vrt, savna, fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža ali lopa in podobne stavbe, objekti
za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak,
skedenj, silos, senik, kašča, koruznjak, grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva,
vinska klet čebelnjak) ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnosti (sušilnica sadja
in rib, sirarna, oljarna, kisarna) .
2.3 Drugi dopustni
Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje in
nezahtevni in enostavni
objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni
objekti (razen stavb) v
sistem, vodni zbiralnik), športno igrišče na prostem; pomožni komunalni objekti ter priključki
skladu s predpisom o
na objekte gospodarske javne infrastrukture, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – gnojišče,
razvrščanju objektov glede
kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojevke ali gnojnice, napajalno korito, hlevski izpust,
na zahtevnost gradnje
grajena obora, grajena ograja za pašo živine (plot).
3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
FZ določa merilo dopustnih tipov stavb, obveznost izgradnje dvorišča ter odmik stavb
faktorji
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Dvorišče je lahko vzpostavljeno v primarnem
delu ali sekundarnem delu GE. Dovoljena je tudi vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne
stavbe v primarnem delu GE vendar pod pogojem, da je orientirana prečno na najpomembnejši
javni prostor ter da nima sekundarnih kubusov v vzdolžni smeri. Ob tem kubus stavbe ne sme
presegati GL glavne stavbe na GE.
4.2 Zelene ureditve na GE,
Zunanje površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim drevjem orehi, hruškami,
ograje in žive meje
jablanami ali lipami …). Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Dovoljenje so ograje in žive meja do
višine 1,5 m. V sekundarnem delu GE so dovoljenje tudi ograje za pašo živine – plot (3.4.1.0.12).
4.3 Velikost GE, posebnosti
Velikostni red GE je od 500 do 3000 m2.
parcelacije
4.4 Druge določbe
Na območju GE veljajo merila III stopnje varstva pred hrupom.
urbanističnega oblikovanja
63. člen
vs – GE domačije v strnjenem vaškem okolju
1.0 Namembnost GE
Namenjena je lahko le bivanju ter dejavnostim v pogojih intenzivnega podeželskega okolja (3.4.1.1)
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
Hiša na podeželju ali trško mestna hiša – le ena stavba izbranega tipa stavbe, če ni tip stavbe
število
posebej opredeljen v specifikaciji EUP.2.2 Pomožne stavbe –
Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi; do višine E2. Ob tem se lahko gradita še do največ
število, število etaž
dve stavbi kot nezahtevni in enostavni objekti iz nabora: nadstrešek, uta, zimski vrt, savna,
fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža ali lopa in podobne stavbe, objekti za rejo živali, pomožni
kmetijsko- gozdarski objekti (kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, skedenj, silos, senik, kašča,
koruznjak, grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva, vinska klet) ter objekti za kmetijske
proizvode in dopolnilno dejavnosti (sušilnica sadja in rib, sirarna, oljarna, kisarna).
2.3 Drugi dopustni
Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje
nezahtevni in enostavni
in objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik,
objekti (razen stavb) v
namakalni sistem, vodni zbiralnik), športno igrišče na prostem, otroško igrišče, urbana
skladu s predpisom o
oprema; pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture,
razvrščanju objektov glede
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojevke
na zahtevnost gradnje
ali gnojnice, napajalno korito, hlevski izpust, grajena obora, grajena ograja za pašo živine
(plot).
3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
FZ določa merilo dopustnih tipov stavb in obveznost izgradnje dvorišča (3.4.3.1).
faktorji
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča.
4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije
4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Zunanje površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim drevjem orehi,
hruškami, jablanami ali lipami …). Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Dovoljenje so ograje
in žive meje do višine 1,5 m. V sekundarnem delu GE so dovoljenje tudi ograje za pašo živine
– plot (3.4.1.0.12).
Velikostni red GE je od 400 do 2000 m2.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
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Tipi GE s prevladujočo PNRP-C
64. člen
js – GE javne stavbe

Podtipi: jgd – GE gasilnega doma
jps – GE poslovilne stavbe

1.0 Namembnost GE
Namenjena javnim programom – terciarnim in kvartarnim dejavnostim (trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim,
zdravstveni, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim) ter tudi drobni obrti in obrti podobnih
dejavnosti, ki ne sme presegati 50 % BTP stavbe. V etažah izven etaže dostopne iz javnega prostora je dopustno tudi bivanje.
GE podtipa javna poslovilna stavba (jps): je namenjena izključno pokopališkim dejavnostim.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

– js – GE javne stavbe – le ena.
– jgd – GE gasilnega doma: trško-mestna hiša ali javna zgradba – le ena stavba izbranega
tipa stavbe, če ni tip stavbe posebej opredeljen v specifikaciji EUP, obe visoki do največ E2+M,
če ni opredeljeno drugače. Stavba ima lahko na eni od bočnih strani poseben sušilni stolp,
katerega višina je lahko določena le s tehnologijo sušenja gasilske opreme;
– jps – GE javne poslovilne stavbe: Nove stavbe naj bodo v arhitekturnem izrazu podrejene
eventualnim nosilcem prostorske identitete v območju (cerkvi, obstoječi poslovilni vežici).

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

– js – GE javne stavbe, jgd – GE gasilnega doma: lahko se gradi kot enostavni oziroma
nezahtevni objekt in sicer nadstrešnica kolesarnice, vrtne ute, lopa, senčnica (do višine E1);
– jps GE poslovilne stavbe: pomožni stavbi GE – enostavni oziroma nezahtevni objekt,
nadstrešnica ter kolesarnica.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Dovoljena gradnja pomožnih objektov v javni rabi: vodometa, vodnega zajetja, objektov za
akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik),
kolesarske poti, pešpoti ipd. Dopustna je postavitev spominskega obeležja, urbane opreme,
gradnja športnega igrišča na prostem, otroškega igrišča z opremo (vključno z ograjo),
pomožnih komunalnih objektov, priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture,
objektov za oglaševanje (v skladu s predpisom občine),ureditev grajene urbane oprema ter
postavitev začasnih objektov.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

FZ za podtipa jgd in js: FZ do 70 %.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

Glavna fasada glavne stavbe naj bo vzpostavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu
javnemu prostoru. Vmesni prostor naj se oblikuje kot poljavni prostor, podrejen merilu pešca.
V podtipu jps morajo posegi na GE zagotavljati, da se bo prostorska struktura GE ohranila
z ureditvijo oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/ arhitekture v danem
prostorskem kontekstu. Nosilec pokopališke dejavnosti skrbi za vzdrževanje in javni dostop do
tekoče vode in dostop do zbiralnikov odpadkov kot tudi za ustrezen odvoz le teh.

4.2 Zelene ureditve na
GE, ograje in žive meje
(… točke … ograje …. –
uskladiti z onim delom …)

V območju med najpomembnejšim javnim prostorom in glavno fasado glavne stavbe fizične
ali vizualne cezure (ograje, škarpe, zasloni) niso dovoljene.
V podtipu jps naj se zunanje ureditve GE urejajo tako, da se omogočajo kvalitetne funkcionalne
povezave – pešpoti oziroma javne dostope do vseh grobnih polj v območju GE pokopališča.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je od 500 do 5000 m2.

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III stopnje varstva pred hrupom.
65. člen

pj – GE posebne javne
stavbe

Podtipi: pjc – GE cerkve
pjg – GE gradu, dvorca
pjo – GE obeležij, spomenikov in kapelic

1.0 Namembnost GE
Namenjena je le najpomembnejšim javnim vsebinam v posebni arhitekturi in s trajnimi instalacijami posebnega javnega značaja
– s posebno simbolno konotacijo, ki je pomembna za kraj kot celoto in širše. Namen prostora posamezne GE naj bo usklajen s
programi, ki izhajajo iz naziva podtipa GE, t.j. iz izvorne namembnosti objekta. Tako stavbam v GE podtipih pjc, in pjo izvorne
namembnosti ni dovoljeno spreminjati.
Stavbe v GE gradu, dvorca z oznako Pjg so lahko namenjene tudi bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim. V GE ni
dovoljena industrijska oblika proizvodnje ali skladiščenje. Slednje je dovoljeno do 30 % površine v kolikor gre za vsebine, ki
so neposredno povezane z upravljanjem dejavnosti kvartarnega ali terciarnega sektorja (npr. depoji umetnin pri galerijah ipd.)
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
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2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Vse glavne stavbe so obstoječe stavbe. Števila etaž ni dovoljeno spreminjati.
Tipi objektov v obstoječi stavbni strukturi so po Klasifikaciji lahko le: 12620 Muzeji in knjižnice,
12721 Stavbe za opravljanje verskih dejavnosti, 12730 Kulturni spomeniki.
Izjeme: Na GE gradu, dvorca (pjg) so dovoljene tudi: 11221 Tri in večstanovanjske stavbe (razen
blokov, stolpnic), 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11222 Stanovanjske
stavbe za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča), 12111 Hotelske
in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne, restavracije
in točilnice, 12301 Trgovske stavbe (le prodajne galerije), 2112 Gostilne, restavracije in
točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih
stavb); 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic,
pokritih tržnic); 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12650
Športne dvorane.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

– pjc – GE cerkve- pomožne stavbe niso dovoljene;
– pjg – GE gradu, dvorca – lahko se gradi do največ tri pomožne stavbe; vse do višine
E2. Pomožne stavbe GE (3.4.4.4) se lahko gradijo tudi kot enostavni oziroma nezahtevni
objekti in sicer nadstrešek, uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža ali
lopa in podobne stavbe, objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec,
kmečka lopa, grajeni rastlinjak, skedenj, silos, senik, kašča, koruznjak, grajeno molzišče,
pokrita skladišča za lesna goriva, vinska klet) ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno
dejavnosti (sušilnica sadja in rib, sirarna, oljarna, kisarna).
– pjo – GE obeležij, spomenikov in kapelic – pomožne stavbe niso dovoljene.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

– pjc – GE cerkve – vodomet, začasni objekti pomožni komunalni objekti, priključki na objekte
gospodarske javne infrastrukture, in urbana oprema.
– pjg – GE graščine, dvorca – parkirišče, ograja, podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno
zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen,
ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – gnojišče,
kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojevke ali gnojnice, napajalno korito, hlevski izpust,
grajena obora ter začasni objekti, športna igrišča na prostem, pomožni komunalni objekti,
priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture, objekti za oglaševanje (v skladu s
predpisom občine) ter grajena urbana oprema ter urbana oprema;
– pjo – GE obeležij, spomenikov in kapelic – urbana oprema (razen igrišč in igral).

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

FZ do 50 %

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

Posegi v GE morajo zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z izvorno ureditvijo
oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem
kontekstu. Možni so le posegi, ki:
– so usklajeni z merili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, v kolikor gre za spomenik,
oziroma strokovnimi merili varovanja in razvijanja ambientalnih kvalitet javnega prostora;
– so v skladu s funkcijo glavne stavbe in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika
ob upoštevanju varstvenega režima spomenika;
– ohranjajo kvalitete umestitve v prostor, hortikulturne elemente in ureditve;
– strokovno sanirajo vse identificirane probleme na GE ali stavbi, ki jih poseg vsaj posredno
zadeva.
Ohranjajo naj se kvalitetne vedute na stavbo/objekt.

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve GE se naj urejajo tako, da se v čim večji ohranjajo in razvijajo kvalitete
funkcionalnih in ambientalnih prvin zelenih površin oziroma zelenih sistemov.
GE ni dovoljeno ograjevati z ograjo, živo mejo ipd. Izjema je GE gradu, dvorca in GE cerkve
kjer se obstoječe ograje lahko ohranjajo oziroma rekonstruirajo v enakih gabaritih in materialih
ter GE obeležij, spomenikov in kapelic izven območja javnih površin kjer je ograjevanje
dovoljeno – ograja naj ne presega višine 1,2 m.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Parcelacija ne sme omogočiti zmanjševanje vplivnega območja ureditve oziroma tudi
zmanjševanje EUP.

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Obstoječa stavbna struktura se ohranja in varuje v skladu z merili pristojnega zavoda za
varstvo kulturne dediščine.
GE tipa pjo – obeležij, spomenikov in kapelic, ki je v grafičnem delu prikazan zgolj simbolno, je
spominski sklop s stavbo v pripadajočem prostorskem kontekstu oziroma z ureditvijo: vključno
z visoko drevesno vegetacijo in drugimi obstoječimi ureditvami. Varujejo se kot prostorska in
ambientalna celota.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
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66. člen
tm – GE trško mestne hiše
1.0 Namembnost GE
Namenjena je bivanju, terciarnim, kvartarnim dejavnostim ter drobni obrti – v pogojih intenzivnega podeželskega okolja (3.4.1.1).
Na GE so dopustne tudi obstoječe primarne dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo), sekundarne dejavnosti, če obseg površin ne
presega 1/3 površine EUP.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število

Trško-mestna hiša – le ena.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Največ dve pomožni stavbi do E2, na robovih naselja do E1. Pomožne stavbe GE (3.4.4.4)
se lahko dodatno gradijo tudi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, vendar le iz nabora
naslednjih možnosti: nadstrešek, uta, zimski vrt, rastlinjak, savna, fitnes, senčnica, garaža ali
lopa in stavbe namenjene obstoječim dejavnostim.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z ograjo (3.4.1.15.), rezervoar za
vodo, vodomet, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen,
ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik, športna igrišča na prostem, otroška igrišča, pomožni
komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture, objekti za oglaševanje
(v skladu s predpisom občine) ter grajena in druga urbana oprema ter začasni objekti.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

Gostoto pozidave v tlorisu določata merilo dopustnih tipov stavb in obveznost izgradnje dvorišča.
Posamezne stavbe se lahko stikajo na površinah čelnih fasad in notranjih fasad, če pa stika med
stavbami ni, je najmanjši odmik med stavbami 3,0 m.
FZ do 70 %.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

Glavna fasada glavne stavbe naj bo postavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu
javnemu prostoru. Med javnim prostorom in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot poljavni
prostor, podrejen merilu pešca.

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

GE je dovoljeno ograjevati le v sekundarnem delu.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je od 500 do 3000 m2.

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
67. člen

odi – GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje
1.0 Namembnost GE: vsem vrstam kmetijske dejavnosti.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Glavne stavbe ni dopustno vzpostaviti.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi največ do štiri stavbe, do višine E2. Širina osnovnega kubusa pomožne stavbe
je lahko široka do največ 15,0 m; lahko je krita s streho tipa dvokapna streha ali ravne strehe.
Stavba, ki pa ima streho tipa ravna streha, pa lahko je široka do 20,0 m.
Pomožne stavbe GE (3.4.4.4) se lahko gradijo tudi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti
iz nabora: nadstrešek, uta, senčnica, letna kuhinja, garaža ali lopa in podobne stavbe, objekti
za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak,
skedenj, silos, senik, kašča, koruznjak, grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva,
vinska klet) ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnosti (sušilnica sadja in rib,
sirarna, oljarna, kisarna).

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z ograjo, vodno zajetje in objekti
za akumulacijo vode in namakanje (ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), športna igrišča
na prostem, pomožni komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture,
objekti za oglaševanje (v skladu s predpisom občine) ter grajena urbana oprema, pomožni
kmetijsko-gozdarski objekti – gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojevke ali gnojnice,
napajalno korito, hlevski izpust, grajena obora, grajena ograja za pašo živine (plot) ter ograje
za pašo živine – plot.
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3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

Velikostno merilo dopustnih tipov stavb in obveznost izgradnje dvorišča določa gostoto pozidave.
Optimalna širina dvorišča je 8,0 m, lahko je manjša vendar min. 5,0 m.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča ali v primarnem delu GE. Več osnovnih kubusov
pomožnih stavb (3.4.4.4) je lahko zaporedno povezanih pod pogojem, da imajo enako širino
oziroma se pri izteku v polja zožujejo. Cezura med kubusi mora biti najmanj 1/3 širine najožjega
prekinjenega kubusa. Takšne cezure naj imajo načeloma ravno streho.

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Na zemljiščih GE z nagibom raščenega terena več kot 1:4 se lahko zgradijo ravne zunanje
utrjene površine, široke do 8,0 m. Zunanje površine naj bodo zatravljene in zasajene z
avtohtonim sadnim drevjem lipe, oreha, hruške, jablane …). Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno.
Dovoljenje so ograje do višine 1,5 m. V sekundarnem delu GE so dovoljenje tudi ograje za pašo
živine –- plot (3.4.1.0.12).

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je do 3000 m2. Posamezno GE lastniško ni dovoljeno deliti na več manjših.
Velikost GE se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po
modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.

68. člen
gs – GE gospodarske stavbe
1.0 Namembnost GE
Namenjena je lahko le dejavnostim primarnega in sekundarnega sektorja, skladiščenju in neživilski trgovini (terciarni sektor).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Gospodarska stavba, visoka največ do E3. oziroma največ 12 m do zgornjega roba strešnega
venca.
Gospodarska stavba
Namenjena le opravljanju dejavnosti s področja kmetijstva ter terciarnih dejavnosti in komunalnih
storitev – obrtnih, servisnih in drugih dejavnosti. Bivanje v njej ni dovoljeno.
Osnovni kubus: Optimalno široka 15,0 m, razmerje širine: dolžini več kot 2:3.
Tipi streh: ravna streha.
Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic,
pivovarn, montažnih hal); 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (le pokrite skladiščne
površine); 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo; 12712 Stavbe za rejo živali; 12713 Stavbe
za spravilo pridelka; 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe; 12203 Druge upravne in
pisarniške stavbe (razen konferenčne in kongresne stavbe), 12304 Stavbe za druge storitvene
dejavnosti.

2.2 Pomožne stavbe
(3.4.4.4) – število, število
etaž

Dovoljene največ tri pomožne stavbe, visoke do E2; ob tem so lahko po Uredbi kot enostavni
oziroma nezahtevni objekt uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica, garaža ali lopa in podobne
stavbe, začasno skladišče in po en infrastrukturni objekt – pomožni objekti vodne infrastrukture,
čistilna naprava.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z ograjo (3.4.1.15.), rezervoar za
vodo, vodomet, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen,
ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni komunalni objekti (ekološki otok,mala čistilna
naprava), urbana oprema, športna igrišča na prostem, pomožni komunalni objekti, priključki na
objekte gospodarske javne infrastrukture, objekti za oglaševanje (v skladu s predpisom občine),
grajena urbana oprema ter začasni objekti.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

Merilo gostote določajo dopustne stavbe in obveznost izgradnje dvorišča (3.4.1.4). Stavbe se
lahko stikajo na površinah čelnih in notranjih fasad. Če stika med stavbami ni, je najmanjši
razmik med stavbami 4,0 m.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

/

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Ograjevanje se priporoča z žično ograjo, visoko največ do 2,2 m.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je med 1000 in 5000 m2.

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE s PNR IG veljajo merila IV SVPH.
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69. člen
zsr – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport
1.0 Namembnost GE
Kot prostor s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu je namenjena ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Dovoljena je gradnja največ ene stavbe, za namene pripadajoče športne rekreacijske dejavnosti
Osnovni kubus: načeloma vzdolžna tlorisna zasnova, razmerje širine: dolžini načeloma naj ne
bo večje od 1:3 do višine E1,
Tipi streh: ravna streha. V izjemnih primerih, ko je mogoča utemeljitev iz obstoječega
prostorskega konteksta je lahko streha tudi streha z naklonom.
Podzemnih stavb (3.4.4.0 Stavba) ni dovoljeno graditi
Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:12650 Športne dvorane (le spremljajoči objekti s prostori
za športnike oziroma potrebni za funkcioniranje igrišč), 12740 Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvrščene drugje, 12301 Trgovske stavbe (trgovine s spominki ipd) ter 12112 Gostilne in
restavracije kavarna, slaščičarna (do 50 % BTP objekta ali dela objekta).

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.4.4) po Uredbi kot enostaven oziroma
nezahteven objekt in sicer le: lopa, senčnica, uta ali nadstrešnica,do višine E1.
Tip objekta – pomožna stavba po Klasifikaciji je lahko le: 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe, 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (glasbeni paviljoni ipd.), 12740 Druge
nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

– vodomet, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik,
namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni objekt v javni rabi, otroško igrišče, športno igrišče
na prostem, kolesarska pot, pešpot ipd., pomožni komunalni objekti, smučišče – vključno z
žičnicami, sistemom označitev in drugimi varnostnimi objekti in napravami (3.4.1.15.), vzletišče
za jadralne padalce in lahke naprave za letenje;
– nadstreški za kolesa,
– urbana oprema ter
– začasni objekti, tehnične naprave in ureditve za javne prireditve (osvetlitev, ozvočenje,
varnostni sistemi, sanitarije … itd); uporablja se lahko le tipske, atestirane naprave; prireditelj
mora zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev v skladu s predpisi in soglasjem
upravljavca javne površine.
Tipi objektov (razen stavb) po Klasifikaciji so lahko le: 24110 Športna igrišča (razen avtomobilskih,
motorističnih ali prizorišč konjskih dirk, garderob), 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas (razen živalskega vrta).

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

FZP najmanj 25 %.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

/

4.2 Zelene i ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve naj so prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu zelenih urbanih površin.
Ograjevati je dovoljeno le območja otroških in športnih igrišč na prostem – ograje naj so
transparente, priporočljiva je žičnata, v zeleni ali sivi barvi, visoka do 3,0 m.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

/

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Prostor je javni prostor s posebnim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja. V njem niso
dovoljeni posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti podrobnejše namenske rabe ter hortikulturnih
ureditev.
Veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
70. člen

zdz – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine
1.0 Namembnost GE
Namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Gradnja glavne stavbe in podzemne stavbe (3.4.4.0 Stavba) ni dopustna.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Gradnja pomožnih stavb ni dopustna.
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nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje
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Podporni zidovi (3.4.1.15), vodomet, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje
(okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni objekt v javni rabi, kolesarska
pot, pešpot ipd, urbana oprema, otroška in športna igrišča z opremo (vključno z ograjo) ter
začasni objekti, tehnične naprave in ureditve za javne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni
sistemi, sanitarije … itd); uporablja se lahko le tipske, atestirane naprave; prireditelj mora
zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev v skladu s predpisi in soglasjem upravljavca
javne površine.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

/

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Na GE je potrebno ohranjati obstoječ gozdni sestoj oziroma v primeru odstranitve in zgostitve
gozdnega sestoja/dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi
vrstami. Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi posamezne GE
v sistemu zelenih urbanih površin. Ograjevati je dovoljeno le otroška igrišča – ograje naj bodo
transparente, priporočljiva je žičnata v zeleni ali sivi barvi, visoka do 2,2 m.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

/

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja.
Veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na poplavnih območjih ni dopustno
spreminjanje kote terena.
71. člen

zpk – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča
1.0 Namembnost GE
Prostor je namenjen izključno dejavnostim, povezanim z različnimi oblikami pokopavanja in s simbolnimi ureditvami pietete do
preminulih. V primerih, ko je v sklopu obstoječega pokopališča tudi obstoječa cerkev so tem delu dovoljene dejavnosti vezane
na le to.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Podzemnih stavb (3.4.4.0 Stavba) ni dovoljeno graditi. Na obstoječih stavbah so dopustne samo
rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena razen kolesarnice. Na obstoječih stavbah so dopustne
samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Podporni zidovi (3.4.1.15), vodomet, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje
(okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni objekt v javni rabi, pešpot
ipd, pomožne komunalne objekte (ekološki otok), urbana oprema ter
začasni objekti, tehnične naprave in ureditve za javne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni
sistemi, sanitarije … itd); uporablja se lahko le tipske, atestirane naprave; prireditelj mora
zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev v skladu s predpisi in soglasjem upravljavca
javne površine.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

V sklopu pokopališčne ureditve je potrebno zagotoviti javni dostop do tekoče vode in dostop
do zbiralnikov odpadkov. Pri tem nosilec pokopališke dejavnosti skrbi tudi za ustrezno
vzdrževanje in odvoz. Zbiralniki so lahko le na posebej za to opredeljenem in urejenem mestu
(ekološki otok).

4.2 Zelene in druge zunanje
ureditve na GE, ograje in
žive meje

Zunanja ureditev naj vzpostavi tudi javne dostope do posameznih vsebin ter prostorsko,
funkcionalno in simbolno avtonomnost posameznih grobnih polj. Ograje naj bodo oblikovno
usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih površin.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

/

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na pokopališčih, ki vključujejo tudi obstoječe cerkve, naj bo obodno obzidje ohranjeno kot eden
osnovnih simbolov označitve pokopališča.
Veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
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Tipi GE s prevladujočo PNRP-P
72. člen
jp – GE središčnega
javnega prostora

Podtipi: jpp: GE javnega parkirišča
jpa – GE avtobusnih postajališč

1.0 Namembnost GE
Površina središčnega javnega prostora je namenjena predvsem ureditvam v merilu pešca, temu podrejenemu odvijanju prometa.
GE podtipa jpp je namenjena parkiranju vozil. GE podtipa jpa pa površinam avtobusnih postajališč.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tipi,
število, število etaž

Stavb ni dovoljeno graditi.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Pomožnih stavb ni dovoljeno graditi, razen javni objekt velikosti do 15 m2 za potrebe varovanja
in obračunavanja javnih storitev, nadalje objekt nadstrešnice – kolesarnice in nadstrešnico za
čakajoče na javni potniški promet.
Tip objekta po Klasifikaciji: 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

– pomožni cestni objekti: postajališče;
– pomožni energetski objekti – tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjen naftni plin
(v podzemni izvedbi),
– urbana oprema,
– pomožne komunalne objekte – ekološki otok, objekt s hidroforno postajo, vodno zajetje
(v podzemni izvedbi) ipd.,
– objekti za oglaševanje.
– začasni objekti, tehnične naprave in ureditve za javne prireditve (osvetlitev, ozvočenje,
varnostni sistemi, sanitarije, klopi in mize… itd); uporablja se lahko le tipske, atestirane naprave;
prireditelj mora zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev v skladu s predpisi in soglasjem
upravljavca javne površine.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

/

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

V ospredju naj bodo tlakovane in hortikulturne ureditve. Izpeljane naj bodo predvsem v nivoju
javnega prostora za neoviran dostop pešca na celotni površini. Postavitev nadzemnih elementov
infrastrukture (npr.: el. transformatorje ipd.) ni dovoljeno. Pri GE javnega parkirišča je dovoz
lahko kontroliran.

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Nove parkirne površine, ki imajo več kot 10 PM naj se ozelenijo, in sicer naj se zasadi vsaj eno
drevo na 4 PM. Za vzdrževanje površine EUP in javnih naprav ter režima urejanja je odgovorna
pristojna občinska služba oziroma pooblaščeni koncesionar.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

/

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
73. člen

p – GE prometne infrastrukture
1.0 Namembnost GE
Namembnost: prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju prometnih koridorjev – le obstoječe ureditve.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
Stavb ni dovoljeno graditi, razen tistih ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE.
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Stavb ni dovoljeno graditi. Dopustni so naslednji tipi objektov: državne ceste: 21110 avtoceste,
hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste, občinske ceste: 21120 lokalne ceste in javne
poti, 21410 mostovi in viadukti, 21210 glavne in regionalne železnice, 21220 mestne železnice
(mestne železniške proge in podobno), 212410 postaje, terminali, stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1420 predori.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

/

2.3 Ostali dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Dovoljeni so le začasni objekti v zvezi z vzdrževanjem in ob eventuelnih vzporednih zaporah,
začasni objekti, tehnične naprave in ureditve za javne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni
sistemi, sanitarije, klopi in mize … itd); uporablja se lahko le tipske, atestirane naprave;
prireditelj mora zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev v skladu s predpisi in soglasjem
upravljavca javne površine.
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3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

/

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

/

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

/

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

/

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena so le dela na podlagi soglasja
pristojnega soglasjedajalca.
74. člen

in – GE infrastrukturnega
objekta

Podtipi: ičn – GE čistilne naprave
ivč – GE vodnega črpališča in vodohranov
ike – GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture
ieo – GE ekološkega otoka

1.0 Namembnost GE
ičn – GE čistilne naprave
ivč – GE vodnega črpališča in vodohranov
ike – GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture
Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju javnih infrastrukturnih naprav in ureditev, ki morajo biti v skladu
z oblikovnimi in funkcionalnimi zmogljivostmi oziroma merili kvalitet lokacije.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Stavb ni dovoljeno graditi, razen tistih ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE: za
vzpostavitev čistilne naprave (icn), za vodohran oziroma vodno zajetje (ivč), za transformatorsko
postajo (ike) ali drugimi javnimi infrastrukturnimi potrebami – pomožni objekti vodne infrastrukture,
čistilna naprava ipd. in sicer le eno stavbo. Stavbe naj bodo oblikovane minimalistično, tako
površinska obdelava fasad kot sama zasnova. Strehe naj bodo oblikovane le kot zelene strehe
ali ravne strehe.
Tip objektov po Klasifikaciji: 22232 Čistilne naprave, 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
22140 Prenosni elektroenergetski vodi, 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene
drugje, 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso razvrščeni drugje.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Gradnja ni dovoljena.

2.3 Ostali dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Dovoljena je le gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisom o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje in sicer le vrste stavb, ki so neposredno vezane na
dejavnost v EUP – pomožni objekt v javni rabi.
Nadzemni deli objektov in naprav ne smejo degradirati najpomembnejših vedut ter tekstur v
prostoru kulturne krajine ter degradirati oblikovanih dominant (cerkva ipd.). Tovrstni stolpni
objekti (in naprave oziroma drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri nevtralizirani –
z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetli kovinsko sivi barvi.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

/

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

Prostorske ureditve in eventualne stavbe oziroma tehnični objekti naj bodo organizirani
in oblikovani minimalistično, z najmanjšim tehnično izvedljivim volumnom nad raščeno površino
zemlje.

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Stavbe in drugi objekti naj bodo, glede na tehnične pogoje funkcioniranja, v največji možni meri
integrirani v krajino – npr. z oblikovanjem zatravljenih brežin in zasaditvijo visoke vegetacije
v gručah. Tudi pogoje fizičnega varovanja območja naj se v največji možni meri zagotavlja
z zemeljskimi ureditvami. Dopolnilno se za ta namen, v kolikor druge oblike varovanja ne
zadoščajo (alarmiranje, video…), lahko uporablja žična ograja v naravni barvi kovine ali
zeleni barvi. V odprtem prostoru, pri nagnjenem zemljišču naj se deli tovrstnih stavb izvajajo z
integracijo v oporne zidove – škarpe.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Velika je lahko le toliko, kolikor je minimalno potrebno za tehnično kakovostno in racionalno
ureditev objekta ter njegovo optimalno integracijo v okolje.
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Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. V GE podtipa ike objekta komunikacijske in
energetske infrastrukture se objekti komunikacijske in energetske infrastrukture lahko gradijo le
na lokacijah, za katere se dokaže, da glede na oddaljenost in druge elemente nimajo negativnih
vplivov na zdravje ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene institucije z ustreznimi
javnimi pooblastili. Obstoječi energetski objekti, naprave in površine za proizvodnjo električne
energije zgrajeni na podlagi upravnih dovoljenj se lahko le vzdržujejo in obnavljajo za enake
proizvodne zmogljivosti kot so bili zgrajeni. Gradnja elektroenergetskih objektov, naprav in
prostorske ureditve za nove ali za povečevanje obstoječih zmogljivosti se lahko izvaja le na
podlagi OPPN ali DPN.
75. člen

od – GE domačije v odprtem prostoru
1.0 Namembnost GE
Namenjena je bivanju in vsem vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim znotraj meril opredeljene
stavbne strukture v pogojih intenzivnega podeželskega okolja.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Dve glavni stavbi tipa hiša na podeželju.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi največ tri pomožne stavbe, če ima GE samo eno glavno stavbo, oziroma do pet
pomožnih stavb, če sta na GE dve glavni stavbi; do višine E2. Ob tem se lahko gradita še do
največ dve stavbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti iz nabora: nadstrešek, uta, zimski
vrt, savna, fitness, senčnica, letna kuhinja, garaža ali lopa in podobne stavbe objekti za rejo
živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, skedenj,
silos, senik, kašča, koruznjak, grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva, vinska klet)
ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnosti (sušilnica sadja in rib, sirarna, oljarna,
kisarna).

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Parkirišče, ograja,podporni zidovi,vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in
namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), otroška
in športna igrišča na prostem, pomožni komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske
javne infrastrukture, urbana oprema, objekti za oglaševanje (v skladu s predpisom občine),
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojevke
ali gnojnice, napajalno korito, hlevski izpust, grajena obora, grajena ograja za pašo živine (plot).

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

Gostoto pozidave določajo velikostna merila dopustnih tipov stavb in obveznost izgradnje
dvorišča.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

Upoštevanje določil primarnega, sekundarnega dela GE ni obvezno. Stavbe so lahko
organizirane le okoli dvorišča. Umestitev stavb naj bo prilagojena morfologiji – vendar na
način, da stavbe sooblikujejo dvorišče. Glede na morfološko zasnovo lahko glavna fasada
glavne stavbe meji tudi na območje dvorišča. Druga glavna stavba naj z umeščenostjo na GE
sooblikuje skupno dvorišče. Na obstoječih GE se lahko organizacija in orientacija obstoječih
stavb (urbanistična zasnova) ne glede na vlogo stavbe ohranja, prav tako se lahko ohranjajo
tudi obstoječa dvorišča.

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunaj obodnih stavb naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj bodo
zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim drevjem (orehi, hruškami, jablanami ali lipami …).
Dovoljene so ograje v leseni izvedbi do višine 1,0 m. V sekundarnem delu GE so dovoljenje tudi
ograje za pašo živine – plot (3.4.1.0.12).

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je do 3000 m2. Posamezno GE lastniško ni dovoljeno deliti na več manjših.
Velikost parcele se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po
modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Sistem čiščenja se uredi v skladu z lokalnim
načrtom ravnanja z odpadnimi vodami. V sklopu obstoječih GE se lahko ohranjajo strehe stavb
v obstoječem naklonu.
76. člen

x – GE s posebnimi režimom urejanja
1.0 Namembnost GE
Namembnost v skladu z določili v posebnih merilih.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

V skladu z določili v posebnih merilih.
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2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

V skladu z določili v posebnih merilih.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v
skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje

Parkirišče, ograja, podporni zidovi, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode
in namakanje (okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni komunalni
objekti, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture, objekti za oglaševanje (v skladu
s predpisom občine) ter začasni objekti.

3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
faktorji

V skladu z določili v posebnih merilih.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora

/

4.2 Zelene ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije

/

4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
77. člen

pin – GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
1.0 Namembnost GE
Veljajo določila predmetnega prostorskega načrta.

podtip: dpa – GE

78. člen
ppn – GE varovanje pogojev izvedbe OPPN
Namembnost GE
V skladu z namensko rabo in usmeritvami za izdelavo OPPN.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
Za obstoječo stavbno strukturo je do sprejetja OPPN dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija,
število, število etaž
dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti in odstranitev obstoječih objektov – v skladu s
posebnimi merili na EUP (priloga 1).
2.2 Pomožne stavbe –
Le obstoječa stavbna struktura. Dovoljeno je vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih
število, število etaž
objektov ter v sklopu obstoječih GE gradnja dveh pomožnih stavb po Uredbi o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje steklenjak, uta, garaža ali lopa.
2.3 Drugi dopustni
Dovoljeno je vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov, gradnja ograj ter postavitev
nezahtevni in enostavni
urbane opreme in začasnih objektov.
objekti (razen stavb)
3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote –
/
faktorji
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
Po usmeritvah za izdelavo OPPN.
4.2 Zelene ureditve na GE,
Ohranitev obstoječega statusa oziroma sanacija stavbišč ter utrjenih površin v zelene površine.
ograje in žive meje
4.3 Velikost GE, posebnosti
Dovoljena je le parcelacija katere posledica je združevanje parcel.
parcelacije
4.4 Druge določbe
Vsi posegi in ukrepi na GE, ki bi lahko dvignili ekonomsko vrednost zemljišč, gredo v primeru
urbanističnega oblikovanja
eventualnih posegov v kontekstu realizacije OPPN na račun investitorja. Do sprejetja OPPN so
dovoljene le gradnje in prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev
po OPPN, med drugim:
– gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite in reševanja ter zaščitnih ukrepov v primeru
naravnih nesreč;
– sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov glede na plansko namensko rabo
zemljišča.
Dopustni so gradnja vodov, objektov in naprav vseh vrst GJI ter posegi dopustni v skladu
s predpisi s področja varstva okolja, varstva voda in kmetijskih zemljišč. Ob tem je v soglasju z
občino dovoljena gradnja vse komunalne opreme in prometnih povezav, tudi za širše območje.
Na območju GE veljajo do sprejema OPPN stopnje varstva pred hrupom določene v predpisu o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju na opredeljeno namensko rabo prostora na območju
urejanja z OPPN.
Obstoječe GE aktivnih kmetij se urejajo po merilih tipa GE.vs individualne stanovanjske GE pa
po merilih tipa GE.hm.
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3.4.4.0 Stavbe
3.4.4.1 Stavba – splošna merila in pogoji za oblikovanje stavb
79. člen
(merila in pogoji oblikovanja stavb)
3.4.4.1.0 Stavbe – splošno
(1) Stavbe (po formulaciji ZGO-1) naj bodo arhitekturno oblikovane. Merila oblikovanja pri vsaki novi, nadomestni ali
rekonstruirani stavbi, dozidavi/nadzidavi:
– naj bo izpeljan iz avtohtonih arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov oziroma v kontekstu ohranjanja in razvoja arhitekturne
identitete prostora,
– naj zagotavlja integracijo v konkretno mikro okolje, v katerega se stavbo umešča – v skladu z vlogo stavbe v prostoru (npr.
lokacija na robu naselja, ob javnem prostoru ipd.), njene namembnosti – in sicer po kriterijih avtohtonega poselitvenega vzorca,
v katerega se stavba umešča.
(2) Gradnja stavb okroglih oblik ni dovoljena. Izjema so cerkve, kapelice in druge javne zgradbe ter silosi in rezervoarji.
(3) Vse novo zgrajene stavbe morajo izpolnjevati tehnična merila oziroma gradbene predpise v zvezi z gradnjo in uporabo
stavb. Pri gradnji se priporoča uporaba naravnih materialov lokalnega izvora. Pri posegih v obstoječe objekte je potrebno načrtovati
aktivno zaščito pred hrupom, toplotnimi izgubami in vlago s tehnični ter konstrukcijski ukrepi (zaščita oken, fasad, tlakov ipd.).
(4) Obstoječo stavbno strukturo je mogoče dozidati do maksimalnih gabaritov, ki so opredeljeni pri tipu stavbe oziroma GE Na
obstoječi stavbni strukturi, ki presega določila tipa stavbe so dovoljena vzdrževalna dela, izvedba okenskih odprtin v obstoječem
konceptu strešne konstrukcije, nadalje spremembe namembnosti in tudi vzpostavitev sekundarnega kubusa – vendar slednje ob
pogoju, da niso preseženi opredeljeni faktorji GE (FZ, FZP) oziroma, da je izpolnjena obveznost izgradnje dvorišča.
3.4.4.1.1 Glavna in pomožna stavba GE
(5) Glede na vlogo stavbe na GE je ta lahko glavna stavba ali pa pomožna stavba.
3.4.4.1.2 Namembnost stavbe
(6) Namembnost stavbe izhaja iz vloge stavbe v prostoru GE in je opredeljena pri tipu GE. Obstoječe dejavnosti se pod
obstoječimi pogoji lahko ohranjajo. Sprememba namembnosti in rabe stavbe je dopustna, če je v s skladu z namembnostjo
opredeljene enote urejanja oziroma določili tipa GE. Nove dejavnosti ne smejo negativno vplivati na obstoječo funkcijo naselja
oziroma dela naselja
3.4.4.1.3 Etažnost stavbe (E)
(7) Upoštevajoč določila v ZGO je etažnost (E) v odloku določena z dopustnim največjim številom celih etaž na strani najvišje
fasade nad terenom. Možnost gradnje mansarde nad najvišjo dopustno etažo E je določena z oznako M (npr. če je oznaka E2+M
sta dovoljeni dve etaži (E) in mansarda (M), če sta opredeljeni dve etaži (E2), potem je dopustno tudi E in M ipd.).
(8) Mansarda (M) je izkoriščen prostor nad zadnjo etažo, pod streho oziroma v območju strešnega venca. Pri poševnih
strehah je lahko kolenčni zid mansarde visok do 1,4 m – merjen v notranjosti prostora od gotovega poda do loma strehe. V primerih
obstoječih stavb s poševno streho, ko je kolenčni zid podstrešja višji od 1,4 m, se podstrešje šteje za celotno etaže. Strešni venec
je arhitekturno oblikovan stik strehe in fasade, vključno s vsemi instalacijskimi ureditvami (odvodnjavanje …).
(9) Neizkoriščeno podstrešje je del stavbe, ki se nahaja nad zadnjo etažo in neposredno pod poševno streho ter nima
opredeljene namembnosti.
(10) Kleti (K) je dopustno graditi na celotni ali delni tlorisni površini vseh stavb ali tudi izven tlorisne površine njihovega
nadzemnega dela, če to omogočajo terenske razmere in če v posebnih merilih ni opredeljeno drugače, zato oznake K kot take ni.
Kleti pod zelenimi površinami so dopustne, če je zagotovljeno naravno vegetiranje zatravitve in drugega zelenega sistema (brez
dodatnega namakanja ipd.).
3.4.4.1.4 Podzemna stavba
(11) Stavba oziroma deli stavbe pod nivojem terena se lahko gradijo vselej in povsod na območjih, predvidenih za gradnjo,
v kolikor gradbeno tehnične lastnosti in pogoji obratovanja ne ovirajo kvalitetnega izpolnjevanja podrobnejše namenske rabe ter
osnovnih funkcij ureditve nad nivojem terena oziroma v ter nad nivojem javnega prostora (npr. parka, vozišča, parkirišča ipd.).
Podzemna stavba ima lahko pri nagnjenih terenih vidno eno fasado (največ eno, v višini E). Odmiki od parcelnih meja, razen od
najpomembnejšega javnega prostora, so enaki kot odmiki stavb v splošnih določilih (55. člen, točka 6), razen če so odmiki stavb
v tipu EUP/GE opredeljeni drugače (59.–78. člena, točka 3.1 – Omejitev). Odmik podzemne stavbe proti najpomembnejšemu
prostoru lahko presega gradbeno linijo in mejo, vendar ne smejo presegati regulacijsko linijo. V soglasju z upravljavcem javnega
prostora se podzemna stavba ali njen del lahko zgradi tudi v javnem prostoru, preko regulacijskih črt. Namembnost podzemnih
stavb je v povezavi z namembnostjo glavne stavbe na GE in NRP GE – garaža, sekundarni prostori, deponija, skladišča, lahko
pa tudi stanovanjska.
3.4.4.1.5 Orientacija stavbe
(12) pomeni smer slemena strehe osnovnega kubusa stavbe. Ta je vzdolžna glede na tlorisno geometrijo stavbe. Na zemljiščih
GE z nagibom več kot 1:4 so lahko stavbe, širše od 7,0 m, orientirane le vzdolž plastnic (možno odstopanje največ + 30 stopinj).
3.4.4.1.6 Oblikovanje fasad stavbe
(13) Fasade, ki potekajo vzdolž slemena strehe (oziroma na območju te orientacije), so vzdolžne fasade. Druge, ki so na strani
izteka slemena, so čelne fasade. Mejne fasade mejijo na sosednjo GE. Glavna fasada je postavljena proti najpomembnejšemu
javnemu prostoru.
(14) Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo praviloma urejeni v enotnem kompozicijskem sistemu, načeloma v vertikalnih
oseh. Vsaj po dve sosednji fasadi iste stavbe naj bosta oblikovani v enotni fasadni kompoziciji in enotnem proporcijskem sistemu.
Barve fasad naj bodo v pastelnih odtenkih zemeljskih tonov. Fasadna ploskev naj se pri tipih stavb trško mestna hiša oziroma
hiša na podeželju oblikovno deli na tri glavne horizontalne pasove: podnožje, osrednji del in strešni venec. V strešnem vencu naj
se celovito oblikuje stik med fasadno ploskvijo in streho z odvodnjavanjem. V dediščinski kulturni krajini in območjih naselbinske
dediščine je dopustno na fasadi uporabiti le tone iste barve.
(15) Glavna fasada se oblikuje ob najpomembnejšem javnem prostoru, na katerega stavba meji. Z oblikovanjem glavne fasade
naj se artikulira odnos oziroma pomen in značaj stavbe do javnega prostora. Notranja fasada je fasada, ki meji na sekundarni del
GE. Lahko meji na notranje dvorišče ali odprti prostor krajine. Mejna fasada meji na sosednjo GE oziroma je od le te odmaknjena
(skupaj s toplotno izolacijo oziroma dilatacijo) manj kot 0,05 m. Oblikuje se kot slepa fasada (brez odprtin).
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(16) Med arhitekturne značilnosti stavbe spadajo tudi vsi na stavbo nameščeni tehnični in označevalni elementi (svetlobni
napisi, oglasni panoji, klimatske naprave ipd.). Na glavni fasadi glavne stavbe ni dovoljeno nameščati enot klimatskih naprav.
Dopustna je obvestilna signalizacija in objekti za oglaševanje (3.4.1.21) za lastne potrebe na fasadah stavb (in poljavnem prostoru
GE), v katerih se opravlja dejavnost. Vendar ti ne smejo motiti okoliških bivalnih prostorov (stanovanj, pisarn). Na glavni fasadi
stavbe se lahko postavljajo tudi spominska obeležja.
3.4.1.4.7 Posebni arhitekturni elementi, t.j. posebni sekundarni kubusi
(17) Balkon
je poseben sekundarni kubus izven ravnine fasade, ki je s treh strani (brez sten) odprt.
(18) Gank
je avtohton arhitekturni element in posebej sekundarni kubus, to je zunanji hodnik vzdolž vzdolžne fasade, globok od 1,5 m
do 1,8 m, pokrit z osnovno streho ali s samostojno streho v enakem naklonu kot osnovna streha. Ob tem lahko previs strehe nad
gankom vzpostavlja asimetrijo stavbe (kot izjema glede na določila oblikovanja streh) in lahko presega horizontalno projekcijo
ganka za napušč.
(19) Loža
je posebni sekundarni kubus – pokrit zunanji prostor nad pritličjem znotraj kubusa stavbe, ki je z vseh strani, razen z ene,
zaprt.
(20) Nastrešek
je posebni sekundarni kubus, ki je vsaj z dveh strani odprt.
(21) Vetrolov, strešni izzidek nad vhodom
sta posebna sekundarna kubusa pred vhodom, široka do 3,0 m. Vetrolov ima lahko streho podaljšano iz osnovne strehe,
strešni izzidek ali ravno streho.
3.4.4.1.8 Oblikovanje strehe z naklonom
(22) Vsi tipi streh z naklonom naj imajo le lokalnemu kloritu prilagojeno barvo kritine, ki je načeloma opečno rdeča ali sivo
črna. Površinska struktura kritine ne sme oddajati svetlobnih refleksov. Pri strehah z nakloni so strešna okna, sončni korektorji ter
sončne fotovoltaične elektrarne lahko integrirani v streho, vendar v istem naklonu kot osnovna streha. Dovoljeno je odstopanje
naklona posameznega polja do največ 10 % od ravnine osnovne strehe. V izvornih jedrih naselij naj bodo zbiralniki sončne energije
ter FNE postavljeni v ravnini streh le na strešnih površinah izven glavne fasade. Postavitev zbiralnikov sončne energije in FNE na
kulturnih spomenikih in enotah kulturne dediščine ni dopustno.
Streha z naklonom – dvokapna streha
(23) Dvokapna streha je tip strehe z naklonom z naslednjimi elementi:
– naklon strešnih površin naj bo praviloma 45, vendar le med 40° in 47°;
– strešni površini sta simetrični, s slemenom, ki naj poteka po sredini daljše stranice osnovnega kubusa stavbe;
– obe kapi sta na isti višinski koti oziroma so lahko pri ganku v previsu za podaljšek nad njim;
– strešne površine so praviloma enovite ploskve, krite z eno osnovno vrsto kritine,
– čopi so dovoljeni, v kolikor se z utemeljitvijo v vodilni mapi dokaže obstoj le teh v neposrednem vplivnem območju gradnje.
Streha z naklonom – enokapna streha
(24) Enokapna streha je tip strehe z naklonom z le eno kapjo oziroma eno strešno površino. Sleme naj poteka v smeri daljše
stranice osnovnega kubusa. Naklon strešnih površin naj bo enak kot za ostale strehe v EUP. V primerih naklonov nad 35 stopinj je
dovoljena le na delih stavb, ki so široke do 6,0 m in da hkrati slemena ne presegajo gabarita naselbinskega telesa. To se pokaže
v utemeljitvi vodilne mape.
Streha z naklonom – štirikapna streha
(25) Štirikapna streha je tip strehe z naklonom in štirimi kapmi (brez čelne fasade) in se lahko gradi le v primeru rekonstrukcij
obstoječih stavb, s tem tipom strehe. Ob tem se mora ohraniti tako obstoječa oblika kot naklon strehe.
Napušč strehe
(26) Napušč strehe je stavbarski/arhitekturni element, merjen v tlorisu od finalnega sloja fasade do skrajne točke strehe
(vključno s sistemom odvodnjavanja). Napušč naj bo minimalen. Vendar pa vzdolžni napušč naj ne presega 90 cm, čelni pa 70 cm.
Strešni izzidki (frčade)
(27) Strešni izzidki so lahko le enega tipa in velikosti na posamezni strešni površini, v čelnem risu le trikotne oblike (z istim
naklonom kot osnovna streha) ali pravokotne oblike z ravno streho. V obeh primerih je lahko posamezen izzidek širok od enega
rastra do največ dveh rastrov med špirovci (cca 1,0–2,0 m). Izjema je lahko izzidek nad vhodom. Ta naj upošteva naslednja
oblikovna merila: da po višini ne presega slemena strehe osnovnega kubusa stavbe in da je širok do največ ene tretjine dolžine
fasade.
3.4.4.1.9 Ravna streha
(28) Ravna streha naj bo skupaj s strešnim vencem oblikovana tako, da bo v merilu perspektive pešca iz javnega prostora
vidna kot ravna streha s strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Sončni kolektorji in sončne fotovoltaične elektrarne so
lahko v kateremkoli naklonu, vendar so lahko visoki le do 1,5 m višine nad strešnim vencem. Lahko pokrivajo celotno površino
strehe znotraj strešnega venca. Pri oblikovanja ravne strehe naj bodo vidni elementi tipa ravne strehe na celotni stavbi enaki,
lahko je oblikovana kot pohodna terasa.
3.4.4.2 – splošna merila organizacije in oblikovanja glavnih stavb
80. člen
(splošna merila oblikovanja glavnih stavb)
(1) Glavna stavba je po vsebini, značaju in arhitekturnih/stavbarskih elementih najpomembnejša stavba gradbene enote, ki
določa odnos med gradbeno enoto in najpomembnejšim javnim prostorom. Zato naj bo organizirana ob najpomembnejšem javnem
prostoru GE. V njej naj bodo urbanotvorno organizirani najpomembnejši programi GE. Kot glavna fasada se oblikuje fasada ob
najpomembnejšem javnem prostoru, na katerega stavba meji. Z oblikovanjem glavne fasade naj se artikulira odnos oziroma pomen
in značaj stavbe do javnega prostora. Tip glavne stavbe je opredeljen glede na tip GE.
(2) Glavni vhod v glavno stavbo je lahko le na glavni fasadi osnovnega kubusa stavbe. Kota glavnega vhoda v glavno stavbo
je lahko praviloma na koti javnega prostora. Vhodi naj se oblikujejo kot osrednji arhitekturni členi fasade, katere del so. Na glavni
fasadi osnovnega kubusa ni priporočljivo organizirati dovozov (npr. v garaže).
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(3) Glavna stavba GE se lahko gradi le v skladu z zahtevnim in manj zahtevnim objektom, kot ga določa predpis o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje. Pri vseh tipih glavnih stavb, razen pri tipu stanovanja v blokih ter modernistična hiša balkoni
niso dovoljeni. Priporočljivi so posebni arhitekturni elementi kot so gank, loža, nadstrešek, vetrolov.
Sestavine glavne stavbe – osnovni in sekundarni kubusi
(4) Glavna stavba ima le osnovni kubus oziroma je sestavljena iz osnovnega in enega ali več sekundarnih kubusov. Možnost
in način vzpostavitve sekundarnega kubusa so opredeljeni pri posameznem tipu glavne stavbe.
Osnovni kubus glavne stavbe
(5) Oblikovan naj bo kot osrednji del stavbe – z največjim volumnom in osnovno streho nad njim, ki naj bo praviloma nameščen
na regulacijski črti. Umeščanje kubusa na GE je opredeljeno pod merili oblikovanja GE (3.4.3.0. GE). Oblikovanje strehe osnovnega
kubusa glavne stavbe in posebnosti oblikovanja fasad je opredeljeno pri posameznem dovoljenem tipu glavne stavbe. Oblikovanje
strehe osnovnega kubusa glavne stavbe je opredeljeno pri tipu glavne stavbe po točko tipi streh.
Sekundarni kubus glavne stavbe
(6) Sekundarni kubusi so vsi drugi deli glavne stavbe zunaj osnovnega kubusa, ki so od slednjega bistveno manjši – odstopajo
po višini in oblikovanju tako, da so osnovnemu kubusu podrejeni in se z njim hkrati stikajo na vsaj eni stranici. Vsota površin
sekundarnih kubusov ne sme presegati površine osnovnega kubusa. Razmerje bruto površin med osnovni in sekundarnimi kubusi
mora biti vsaj 1:1 ali več v korist osnovnega kubusa. Oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– zgornji rob konstrukcije sekundarnega kubusa je lahko poravnan z vrhom fasade na osnovnem kubusu ali pa od njega
nižji vsaj 1,0 m;
– ne sme biti širši od 4,0 m, merjeno od osnovne stične ploskve pomožnega in osnovnega kubusa;
– v primerih, ko sooblikuje mejo naselja, mora biti dolg najmanj 2/3 dimenzije osnovnega kubusa;
– na njem je dovoljeno vzpostavljati uvoze (npr. uvoz v garažo).
(7) Stavba ima lahko največ en sekundarni kubus, širok do 6,0 m. Tak ima lahko le eno etažo v nivoju dostopa iz javnega
prostora. Streha je lahko le tipa ravna streha (terasa). Sekundarni kubus je lahko vzpostavljen le v primarnem delu GE ter lahko
presega GL oziroma linijo glavne fasade za največ 4,0 m.
(8) Sekundarnih kubusov ni dovoljeno graditi v prostoru med glavno fasado stavbe in najpomembnejšim javnim prostorom.
Izjema so le sekundarni kubusi, ki so opredeljeni kot posebni arhitekturni elementi oziroma posebni sekundarni kubusi: balkon,
gank, loža, nadstrešek, vetrolov.
(9) Sekundarni kubus glavne stavbe, ki poleg zgoraj opredeljenih meril izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in enostavnega
objekta (po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje), se lahko gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt. (npr.
zimski vrt). Velja tudi obratno-enostavni in nezahtevni objekti morajo po oblikovanju ustrezati merilom tega Odloka (če so za
posamezen stavbni tip opredeljeni).
(10) Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna streha ali streha z naklonom, usklajena z naslednjimi merili:
– elementi strehe (naklon, kritina, obrobe …) so lahko le isti kot pri strehi osnovnega kubusa;
– vidni elementi tipa ravna streha naj bodo na celotni stavbi enaki;
– kota kapi ali slemena je lahko le na koti kapi ali slemena strehe osnovnega kubusa ali vsaj 1,0 m nižja;
– strehe sekundarnih kubusov na vzdolžni fasadi imajo lahko le ravno streho (terasa) ali pa so podaljški strehe osnovnega
kubusa;
– frčade ali drugi strešni izzidki niso dovoljeni.
3.4.4.3 Tipi glavne stavbe
81. člen
Hiša na podeželju
Osnovni kubus glavne
stavbe (78. člen)

V tlorisu širok optimalno okoli 8,0 m in največ 10,0 m; pri čemer mora biti najmanjše razmerje
širine: dolžini je 2:3, največje pa 1:2; visoka do E2+M.
Ob tem ima lahko podtip dvostanovanjska hiša na podeželju največje razmerje širine: dolžini
1:3.

Sekundarni kubusi glavne
stavbe (78. člen)

Dopustni so tudi posebni sekundarni kubusi: gank, loža, nadstrešek, vetrolov, izzidek nad
vhodom.

Namembnost stavbe

3.4.1.0.1 Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju
V njej ni dovoljeno skladiščenje nad ¼ površine ene etaže ter proizvodnja – razen obrti
manjšega obsega.

Tipi objektov

11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš) 11210 Dvostanovanjske stavbe, 12203
Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb); 12304 Stavbe
za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12650 Športne dvorane (fitnes, savna)
Izjeme: (v primeru javnih programov): 12111 Hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev (razen hotelov, motelov); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč,
parlamenta, policijske postaje, stavbe občine); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203
Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb); 12301 Trgovske
stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic); 12620
Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).

Posebnosti oblikovanja
fasade

Okenske odprtine večje od 0,4 m2 naj bodo praviloma vertikalne pravokotne oblike. Med
okenske odprtine ne sodijo steklene fasade, t.j. deli fasad v posameznem horizontalnem pasu
fasadne ploskve. Zunanje stavbno pohištvo naj bo praviloma v naravnih tonih avtohtonih vrst
lesa (macesen, smreka, hrast …). Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno.

Tipi streh

Streha z naklonom – tip dvokapna streha.
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82. člen
Javna stavba

Osnovni kubus glavne
stavbe (78. člen)

Visoka je lahko do E3. Višinski gabarit stavbe lahko sega do višine prevladujoče stavbne
strukture v vplivnem območju naselbinskega telesa. Na obstoječi stavbni strukturi so na strani
glavne fasade,ob najpomembnejšem javnem prostoru, dovoljenje dozidave do gradbenih linij.

Sekundarni kubusi glavne
stavbe (78. člen)

Dopustni so vsi posebni sekundarni kubusi (1.4.1.1.7).

Namembnost stavbe

Namenjena javnim programom – terciarnim in kvartarnim dejavnostim ter tudi drobni obrti in
obrti podobnih dejavnosti, ki ne sme presegati 50 % BTP stavbe. V etažah izven etaže dostopne
iz javnega prostora je dopustno tudi bivanje.

Tipi objektov

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
12201 Stavbe javne uprave; 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalni; 12203 Druge upravne
in pisarniške stavbe; 12301 Trgovske stavbe;12302 Sejemske dvorane, razstavišča, 12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti; 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov
za stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji in knjižnice; 12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstvo; 12650
Športne dvorane- stavbe za šport;12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene
drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in
podobnega), 11221 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic); 1240
Garažne stavbe 12510 Industrijske stavbe (le drobna obrt razen tovarn).

Posebnosti oblikovanja
fasad

Fasade proti javnemu prostoru naj bodo oblikovane kot glavne fasade (3.4.4.0.) – tako da vsaj
v pritličju iz notranjosti prezentirajo javne vsebine stavbe (npr. s steklenimi stenami ipd.).

Tipi streh

Streha z naklonom ali tip ravna streha.
83. člen
Modernistična stanovanjska hiša

Osnovni kubus glavne
stavbe (78. člen)

Optimalno širok 8,0 m in do največ 12,0 m. Razmerje širine: dolžini v tlorisu naj bo najmanj 1:1,2.
Visoka je lahko največ do E2 + M. Sleme ne sme presegati silhuete krajine streh predmetne EUP.

Sekundarni kubusi glavne
stavbe (78. člen)

Izvedba sekundarnega kubusa pred glavno fasado osnovnega kubusa stavbe je dopustna le v
primerih, ko je možno s primernim oblikovanjem sanirati obstoječe stanje in izboljšati prostorski
odnos med stavbo in vplivnim delom ulice ali trga, ali ko je z dograditvami sosednjih stavb že
določena nova gradbena linija, ki dogradnjo omogoča. Streho sekundarnega kubusa se lahko
oblikuje kot samostojna streha. Dopustni so vsi posebni sekundarni kubusi: balkon, gank, loža,
nadstrešek, vetrolov.

Namembnost stavbe

Bivanje v mirnem okolju (3.4.1.0.2.)

Tipi objektov

Enostanovanjska stavba 11100 dvostanovanjska 11210 (razen vrstne hiše), 12203 Druge upravne
in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb); 12304 Stavbe za druge storitvene
dejavnosti, 12650 Športne dvorane (fitnes, savna)

Posebnosti oblikovanja
fasad

Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo urejeni v enotnem kompozicijskem sistemu.

Tipi streh

Streha z naklonom (dvokapna, enokapna), ravna streha ali njihova kombinacija. Dovoljeni so
zamiki kapi in slemen.
84. člen
Paviljonska stavba/paviljon

Osnovni kubus glavne
stavbe (78. člen)

Stavba naj bo načeloma vzdolžna, vendar razmerje širine: dolžini v tlorisu naj načeloma ne bo
večje od 1:3. Z zgolj eno etažo (E1), višinsko prilagojeno prostorskemu kontekstu – praviloma
visoko do največ 10,0 m.

Sekundarni kubusi glavne
stavbe (78. člen)

Niso dovoljeni.

Namembnost stavbe

programi javnega značaja terciarnih in kvartarnih dejavnosti; skladiščenje in proizvodnja nista
dovoljeni.

Tipi objektov

12111 Hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12112 Gostilne, restavracije in
točilnice; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, stavb občine); 12202 Stavbe
bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe; 12301 Trgovske stavbe
(razen veleblagovnic); 12302 Sejemske dvorane, razstavišča; 12303 Bencinski servisi; 12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
(razen operne hiše); 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno
raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstvo; 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo; 12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti.
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Tip ravna streha. V izjemnih primerih, ko je mogoča utemeljitev iz obstoječega prostorskega
konteksta urbanega ali vaškega prostora, je lahko streha tudi streha z naklonom.
85. člen
Trško-mestna hiša

Osnovni kubus glavne
stavbe (78. člen)

Optimalna širina je 10,0 m in največja 16,0 m; razmerje širine: dolžini od 2:3 do 1:3; visoka
največ do E2+M, oziroma do vrha slemena najvišje sosednje legalno zgrajene hiše, če ni
predpisano drugače.

Sekundarni kubusi glavne
stavbe (78. člen)

Sekundarni kubusi se organizirajo le v sekundarnem delu GE.
Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe sta:
– sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo;
– širina je omejena le z obvezno organizacijo dvorišča v sekundarnem delu GE.
Dopustni posebni sekundarni kubusi so: gank, loža, nadstrešek, vetrolov. V prostoru med
osnovnim kubusom glavne stavbe in javnim prostorom ter sosednjimi GE vzdolž javnega
prostora, na katerega meji, ni dopusten.

Namembnost stavbe

Namenjena je bivanju, terciarnim, kvartarnim dejavnostim ter drobni obrti – v pogojih
intenzivnega podeželskega okolja (3.4.1.1). 51 % ali več površin naj bo namenjenih dejavnostim
in največ 49 % bivanju. Javni programi v etaži na nivoju javnega prostora naj zavzemajo vsaj
50 % površine etaže. Ta etaža naj bo konstrukcijsko in konceptualno zgrajena kot javni prostor
v skladu z naslednjimi merili:
– s svetlo višino med 2,8 in 4,0 m;
– zagotovljena mora biti vizualna povezanost notranjih in najpomembnejšega javnega prostora,
na katerega GE meji – vsaj 50 % fasade naj bo transparentne.
V ostalih etažah naj bo osnovni namen bivanje, dopolnilno pa se lahko vzpostavijo
tudi terciarne in kvartarne dejavnosti. Skladiščenje ali proizvodnja niso dovoljeni. Pri
rekonstrukcijah obstoječih stanovanjskih stavb in dozidavah (slednje do obsega ene tretjine
obstoječih površin) se bivanje lahko tudi ohranja oziroma je lahko odstotek površin za
dejavnosti tudi manjši.

Tipi objektov

1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš); 11210 Dvostanovanjske
stavbe (razen vrstnih hiš); 12111 Hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
(razen motelov); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske
postaje, stavb občin); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge upravne in
pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavbe); 12301 Trgovske stavbe; 12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12620 Muzeji in knjižnice, 12630
Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstvo;12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12650 Športne dvorane (fitnes, savna), 1240 Garažne
stavbe 12510 Industrijske stavbe (le drobna obrt razen tovarn), 12740 Druge stavbe, ki niso
uvrščene drugje.

Posebnosti oblikovanja
fasad

Okenske odprtine večje od 0,4 m2 naj bodo praviloma vertikalne pravokotne oblike. Med
okenske odprtine ne sodijo steklene fasade, t.j. deli fasad v posameznem horizontalnem pasu
fasadne ploskve.

Tipi streh

Streha z naklonom – tipa dvokapna streha s strešnimi izzidki (frčade).
3.4.4.4. Merila organizacije in oblikovanja pomožne stavbe GE
86. člen
(splošna merila oblikovanja pomožnih stavb)

(1) Pomožna stavba GE je stavba, ki naj bo po vlogi v prostoru GE, oblikovanju in namenu podrejena glavni stavbi. Med
pomožne stavbe sodijo vse stavbe na GE, ki niso glavne. Pomožno stavbo, ki poleg opredeljenih meril GE in pomožne stavbe GE
izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in enostavnega objekta, se lahko gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt v skladu z Uredbo
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
Umestitev v prostoru
(2) Gradnja pomožnih stavb je pogojena z možnostjo izgradnje dvorišča (v kolikor v opredeljenem tipu GE obstaja) oziroma
je odvisna od dopustne izrabe prostora na gradbeni parceli (FZ), če obstajajo.
(3) Pomožne stavbe morajo izpolnjevati naslednja merila in pogoje:
– od parcelne meje sosednje GE naj bodo oddaljene vsaj 4,0 m, s soglasjem soseda pa lahko tudi manj;
– sleme strehe naj bo v smeri daljše stranice;
– lahko so prislonjene na stavbo (slepa fasada) na isti GE ali pa od nje odmaknjene najmanj 3,0 m, optimalno 8,0 m.
Namembnost pomožnih stavb
(4) Namembnost pomožnih stavb naj bo skladna z namembnostjo GE.
Sestavine pomožne stavbe – osnovni in sekundarni kubusi
(5) Pomožna stavba ima le osnovni kubus in enega ali več sekundarnih kubusov.
Osnovni kubus pomožne stavbe
(6) Širok je optimalno 10,0 m in največ 12,0 m; najmanjše razmerje širine: dolžini je 1:1; največje pa 1:3; višina pa največ E2.
Izjemi sta enoredni ali iztegnjen kozolec, ki sta lahko tudi daljša.

Stran

6672 /

Št.

56 / 29. 7. 2015

Uradni list Republike Slovenije

Tipi streh osnovnega kubusa pomožne stavbe
(7) Streha pomožne stavbe naj bo usklajena s streho glavne stavbe GE, v kateri je umeščena. Tako naj ima isti naklon in barvo
kritine kot streha glavne stavbe.
(8) Pomožne stavbe imajo lahko streho tipa streha z naklonom (tipa dvokapna ali enokapna streha) ali tipa ravna streha. Strešni
izzidki, čopi in frčade niso dovoljeni. V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi
brezbarvna, prosojna. Izjeme so tudi kapelice in vrtne bivalne lope velikosti do 20,0 m2 – te imajo lahko streho poljubne oblike. Pomožne
stavbe širine več kot 6,0 m imajo lahko le streho tipa dvokapnica streha in ne smejo imeti tipa ravna streha ali enokapna streha.
Sekundarni kubusi pomožne stavbe
(9) Sekundarni kubusi so dovoljeni le pri pomožnih stavbah, katerih površina osnovnega kubusa je večja od 150 m2. Sekundarni
kubus:
– ne sme biti širši od 4,0 m, merjeno od osnovne stične ploskve pomožnega in osnovnega kubusa;
– ni jih dovoljeno postavljati med vzdolžno fasado in javnim prostorom;
– na čelih osnovnega kubusa ima lahko le ravno streho;
– streha je lahko oblikovana kot streha tipa ravna streha ali streha z naklonom – na vzdolžni fasadi ima lahko tipa ravna streha ali
pa je postavljen v podaljšku strehe.
Oblikovanje fasade
(10) Izvedba vidnih konstrukcije in fasade naj bo v naravnih barvah in strukturah, ki naj bodo skladni z oblikovanjem in materiali
glavne stavbe. Posamezne stene so lahko tudi iz prosojnih materialov, pri rastlinjaku pa so takšne lahko vse.
Dopustne vrste objektov pomožnih stavb po klasifikaciji vrst objektov
(11) Vrste objektov so opredeljene v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI). Dopustne vrste objektov pomožnih
stavb so:
– 12420 Garažne stavbe,
– 12510 Industrijske stavbe so dopustne le na GE z oznako tipa.gs oziroma manjše obrtne delavnice razen tovarn na območju
GE tipa.vs, .vo, .od, .odi, .tm
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
– 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo,
– 12712 Stavbe za spravilo pridelka,
– 12712 Stavbe za rejo živali,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Izjemoma so lahko tudi 11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš), 11210 Dvostanovanjske stavbe (razen vrstne hiše),
12111 Hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic,
pokritih tržnic); 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti; 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv), 12650
Športne dvorane (fitnes, savna), 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb); 12304 Stavbe
za druge storitvene dejavnost, 12640 Stavbe za zdravstvo (ambulante), 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (glasbeni paviljoni ipd.),
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.
Pomožna stavba kot enostaven ali nezahteven objekt
(12) Pomožno stavbo ali njen del, ki se gradi samostojno in ki poleg opredeljenih meril GE izpolnjuje tudi merila za majhno stavbo,
kot jo opredeljuje predpis o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, se lahko gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt,ki je
lahko samostojna ali prislonjena k stavbi. Pomožna stavba se kot enostaven ali nezahteven objekt gradi za več namenov – vendar
njena skupna površina ne sme presegati predpisanih merila za razvrstitev med nezahteven ali enostaven objekt. Če je z združevanjem
namenov v eni pomožni stavbi preseženo merilo za nezahteven objekt, se ta gradi kot manj zahteven ali zahteven objekt. Če nezahteven
objekt združuje površine za lastne potrebe in kmetijstvo, se upošteva merilo največje dopustne površine, višine in etažnosti za pomožni
kmetijsko-gozdarski objekt.
(13) Tipi enostavnih in nezahtevnih objektov so predpisani pri posamezni GE.
(14) Na območju KGV je dovoljena vzpostavitev pomožne stavbe kot enostaven ali nezahteven objekt, v skladu z Uredbo o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, če v območju /podobmočju KGV ni opredeljeno drugače. Oblikovanje pomožnih stavb
na območju KGV naj sledi merilom arhitekturnega oblikovanja avtohtonih tipov iste vrste stavb v regiji. Strehe naj bodo oblikovane kot
strehe z naklonom. Po umestitvi v prostoru (legi), velikosti in fasadnem oblikovanju, naj se podreja značilnostim prostora in ne izstopa
iz podobe kulturne krajine.
3.5.0.0 Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP
87. člen
(splošno)
Vsaka EUP ima v nadaljevanju povzete oziroma določene naslednje elemente:
– naziv (identičen nazivu v grafičnem prikazu izvedbenega dela) – z dvomestno črkovno oznako naselja in zaporedno številko EUP
v naselju, določeno (prevladujočo) podrobno namensko rabo in oznako predpisanega tipa GE,
– naziv predpisanega tipa GE,
– posebna merila in pogoje urejanja GE v predmetni EUP z navedbo eventualnega OPPN – (3.6.0.0 Prostorsko razvojni ukrepi,
usmeritve za izdelavo OPPN).
88. člen
(specifikacija EUP)
Priloga 1 k odloku – specifikacija enot urejanja prostora (EUP).
3.6.0.0 Prostorsko razvojni ukrepi
89. člen
(program opremljanja)
Za območje občine se, ob upoštevanju OPN in na podlagi ZPNačrt ter drugih predpisov, pripravi program opremljanja stavbnih
zemljišč. Program opremljanja se lahko pripravi tudi samostojno za območje posameznega OPPN.
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90. člen
(prostorski ukrepi)
Za uresničevanje prostorskega razvoja skladno z OPN lahko občina za posamezno območje urejanja uvede tudi druge
prostorske ukrepe, ki so predvideni s predpisi s področja urejanja prostora.
91. člen
(usmeritve za izdelavo OPPN)
(1) Območja urejanja OPPN so prikazana v grafičnem delu OPN, na karti 223, usmeritve za izdelavo OPPN pa so v prilogi
2 k odloku.
(2) OPPN se pripravi za naslednja območja:
1 – Dole pri Škofljici
OPPN-1-01: Prenova vasi Dole pri Škofljici,
3 – Glinek
OPPN 3-02: Prenova naselja Glinek
5 – Gradišče nad Pijavo Gorico
OPPN 5-01: Soseska Gradišče Lazi
OPPN 5-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Gradišče Brzek
OPPN 5-03: Soseska Gradišče sever
OPPN 5-04: Soseska Gradišče vzhod
OPPN 5-07: Soseska Gradišče Gabrovka
OPPN 5-08: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Štibrnica
9 – Lavrica
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice
OPPN 9-09: Proga za motokros
OPPN 9-10: Pastoralni center Zadnja vas
OPPN 9-11: Soseska v Taljah
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela
10 – Orle
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle
11 – Pijava Gorica
OPPN 11-01: Pijavski hrib
OPPN 11-02: Pijava Gorica severovzhod
OPPN 11-03: Stanovanjska soseska (SS) Pijava Gorica Senožeti
OPPN 11-06: Prenova jedra Pijave Gorice
13 – Reber pri Škofljici
OPPN 13-01: Gospodarska cona Reber
14 – Smrjene
OPPN 14-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Gradišnica
OPPN 14-04: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Gradišče
OPPN 14-06: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Peščenke in Ceroje
OPPN 14-20: Prenova vasi Smrjene
15 – Škofljica
OPPN 15-01: Prenova jedra Škofljice – S del
OPPN 15-03: Prenova in sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Mijavčeve ulice
OPPN 15-04: Ureditev občinskega središča
OPPN 15-05: Prenova jedra Škofljice
OPPN 15-07: Prenova Škofljica Klanec
OPPN 15-08: Prenova Šmarske ceste
OPPN-15-09: Primičeva ulica
16 – Vrh nad Želimljami
OPPN 16-02: Stanovanjska soseska (SS) Vrh sv. Peter
OPPN-16-03: Prenova vasi Vrh nad Želimljami
17 – Zalog
OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog
18 – Želimlje
OPPN 18-04: Ureditev jedra Želimelj
OPPN 18-05: Stanovanjska soseska Dolgi Devci
4.0.0.0. Prehodne in končne določbe
92. člen
(veljavnost prostorskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za
obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 77/98) (Uradni list RS, št. 48/02, 71/04, 48/05 – Popravek odloka),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Lavrica (Uradni list RS, št. 18/88, 40/92, 11/95, 77/98, 81/05,
82/05 (uradno prečiščeno besedilo)),
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Škofljica (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 63/02, 81/05 – UPB,
29/09),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š11 Gumnišče Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 81/05 – UPB, 29/09),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 81/05 – UPB,
29/09),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Želimlje (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 81/05 – UPB, 29/09),
– Uredba o PUP za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Vič - Rudnik (Uradni list RS, št. 62/94).
(2) Ob uveljavitvi tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti občine:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del (Uradni list RS,
št. 37/10),
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Uradni list SRS, št. 18/87, Uradni list RS, št. 35/01 19/03, 101/03,
34/04, 48/05 – čistopis, 28/06, 19/08, 53/14 – teh. popr.) – del, razen na območju, ki se s tem aktom razveljavlja, in sicer na parc.
št.: 754/1 – del, 760 – del, 761/1 – del, 761/2 – del, 761/3, 762/1, 763/1, 763/2, 765/1 – del, 793/3, 793/2 – del, *407/3, *479, *480,
*481, *489, 2373/2 – del, 2990/1 – del, 1448/1 – del, 1450 – del, 2373/1 – del, 2350/2, 859/5, 859/6, 859/7, 859/8, 863/1, 865,
866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 869/3, 869/5, 869/6, 869/7, 869/9, 893/2, 893/4, 893/5, 893/5, 893/6, 893/7, 893/8, 893/10, 893/11,
893/12, 893/13, 893/14, 916/2, 916/16, 919/4, 923/2, 923/3, 925/3, 925/6, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 935/1, 935/2, 935/3, 935/4,
935/5, 935/6, 940/103, 940/217, 940/362, 940/365, 940/366, 940/367, 940/369, 940/370, 940/371, 940/405 – del, vse k.o. Lanišče;
– Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12);
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 Lavrica (RS 5), (Uradni list SRS, št. 15/86, 28/86, Uradni list RS, št. 77/98,
47/06, 53/12) – del, veljavnost se ohranja na parc. št. 2297/4 – del, 1843/26, 1843/27, 1843/26, 1843/15, 1844/26, 1843/12, 1843/4,
1844/25, 1844/7, 1844/1, 1843/21, 1843/22, 1843/23, 1843/16, 1843/18, 1843/10, 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/8, 1815/6,
1815/7, 1815/8, 1815/9, 1805/3, 1805/5, 1805/6, 1805/2, 1805/4, 1804, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1800/1, 1800/2, 1803/1, 1803/2
in 1797/1, vse k.o. Rudnik; v ostalem delu se akt razveljavi;
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje – RTP Vič (Uradni list RS, št. 50/10 in 80/10
– ZUPUDPP);
– Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do
Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94, 42/95, 80/10 – ZUPUDPP).
93. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, začeti pred uveljavitvijo tega akta, se nadaljujejo in končajo
na podlagi prostorskih aktov, ki so na obravnavanem prostoru veljali na dan začetka postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Za začetek postopka se šteje datum vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za predmetni poseg.
94. člen
(vpogled v akt in hramba)
Akt z vsemi prilogami se hrani v arhivu občine Škofljica in je javnosti in uporabnikom na vpogled v prostorih občinske uprave
Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, na Škofljici. V digitalni obliki je akt na vpogled na spletnih straneh občine. Sprejeti akt je
posredovan Upravni enoti Ljubljana in ministrstvu, pristojnemu za prostor.
95. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2015
Škofljica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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OPN Škofljica, odlok priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP); 88. člen
Naziv tipa/podtipa
GE v EUP

Dole pri Škofljici
DO01

ppn

SS,
PC

DO02

ppn

SK,
PC

GE
varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE varovanje
pogojev izvedbe
OPPN

DO03

vo

SK,
PC

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

DO04
Drenik

hp

SK

GE hiše na podeželju

DR01

vo

SK,
PC

DR02

vs

SK,
PC

DR03

vo

SK

DR04

vo

SK,
PC

DR05

jp

PC

DR06
Glinek

vo

SK,
PC

GL03

hp

GL05

hp

SS,
PC
SS,
PC

GL06

zdz

GL07

vo

GL10

hp

SK,
PC
SS,
PC

GL11

hp

SS,
PC

GL12

jpa

PC

ZD

posebna merila in pogoji / OPPN
– izvedbena raven oziroma strateška raven
posebna merila in pogoji / OPPN –
izvedbena raven oziroma strateška raven

pnrp

oznaka tipa GE
.(gradbene
enote)

zaporedna
številka

Oznaka EUP

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE
domačije v strnjenem vaškem okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE javnega prostora, podtip : GE
središčnega javnega prostora
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE hiše na podeželju
GE hiše na podeželju
GE
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE hiše na podeželju

OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; Obstoječe gradbene enote naj se do
sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm.
OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; Obstoječe gradbene enote naj se do
sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm. V delu poplavnega območja srednje nevarnosti veljajo tudi določila 38. člena odloka.
OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; V delu poplavnega območja majhne
in srednje nevarnosti in za del na VVO vodnih zajetij Dole pri Škofljici 1
in Dole pri Škofljici 2 - III. varstveni režimi, veljajo tudi določila 38. člena
odloka. Dopusten višinski gabarit stavbe je do E1+M. Minimalni odmik
stavbe od roba pločnika naj bo 2,5 m.
OPPN-1-01: Prenova vasi Dole;EUP je evidentiran kot poplavno
območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Del EUP leži v EPO ID 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M.

Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M.
Javni prostor naselja naj ohranja obstoječo vlogo v naselju. Vzdržujejo
naj se obstoječi elementi zelenega sistema naselja.

Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
38. člena izvedbenega dela odloka. Na poplavnem območju spreminjanje kote terena ni dopustno.

Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in
tlorisnih gabaritih ter naklonu streh.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
GE hiše na pode- naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
želju
38. člena izvedbenega dela odloka.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
GE
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
središčnega javne- 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne
ga prostora; podtip- krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje), v območju
GE avtobusnih
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
postajališč ter
barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg
obeležij informativ- na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrene in turistične
bno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
vsebine
ZVKDS.
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ppn

SK,
PC

GE varovanje
pogojev izvedbe
OPPN

vo

SK,
PC

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

GL15

ppn

SK,
PC

GE varovanje
pogojev izvedbe
OPPN

GL16

hp

SK,
PC

GL17

ieo

O

GL18
Gorenje Blato

od

SK

GO01

hm

SS,
PC

GO02

zdz

ZD

GL13

GL14
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OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; Na GE gospodarskega značaja je dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. Del EUP-ja, ki se prekriva z NV naj se ohranja v obstoječem
stanju. Pozidava ali degradacija v drugi obliki (nasipavanje ipd.) ni
dovoljena. Del EUP leži v območju naravne vrednote št. 7761. Za
načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju
narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. V delu poplavnega območja srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka.
OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; Del EUP je
evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD
24397 (Glinek-Domačija Glinek 7), za katero velja ohranjanje namembnosti, gradbena sanacija in redno vzdrževanje.Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na
zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene
pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo
narave.
OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; Obstoječa
stavbna struktura se na obstoječih stanovanjskih GE lahko do sprejetja
OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .hm, obstoječe GE domačij pa v
skladu z merili GE tipa .vo, pri čemur višinski gabarit stavb ne sme
presegati E1+M. Del EUP-ja, ki se prekriva z NV naj se ohranja v
obstoječem stanju. Pozidava ali degradacija v drugi obliki (nasipavanje
ipd.) ni dovoljena. V delu poplavnega območja srednje nevarnosti
veljajo določila 38. člena odloka. Del EUP leži v območju naravne
vrednote št. 7761 Dolina potoka Marindol z vlagoljubnim gozdom in
travniki južno od Škofljice. Za načrtovanje in posege na GE, ki se
nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma
organa pristojnega za varstvo narave.
OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; Del EUP leži v
območju stavbne dediščine EŠD 24397 (Glinek-Domačija Glinek 7), za
katero velja ohranjanje namembnosti, gradbena sanacija in redno
vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

GE hiše na podeželju
GE infrastrukturnega objekta, podtip :
GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture
OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek
GE osamele
domačije

Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (GumniščeKulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja
na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v
EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za
EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem območju KP
Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na
zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene
pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Del območja se nahaja na VVO vodnega
GE modernistične zajetja Podblato, III. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in
stanovanjske hiše gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna
krajina Rogoče) ter v območju stavbne dediščine EŠD 24396 (Gorenje
Blato- Domačija Gorenje Blato 18), za katero velja ohranjanje namembnosti, redno vzdrževanje, gradbena sanacija gosp. poslopja in rekonstrukcija vodnega kolesa. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja
na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnoGE zelenih urbanih varstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v
površin in zelenega varstvenem območju EPO Ljubljansko barje,Upoštevati je potrebno
sistema - druge
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Natura2000 in v območju naraurejene zelene
vne vrednote št. 7665 (Strojanov breg). Za načrtovanje in posege na
površine
GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti

Uradni list Republike Slovenije

odi

IK

GE kmetijstva z
industrijsko obliko
proizvodnje

GO04

vo

SK,
PC

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

GO06

hp

GO07

hp

SS,
PC
SS,
PC

GO08

hp

SS

GE hiše na podeželju
GE hiše na podeželju
GE hiše na podeželju

GO09

hp

SS,
PC

GE hiše na podeželju

GO10

vo

SK,
PC

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

GO11

hp

SK

GE hiše na podeželju

GO03

GE kmetijstva z
industrijsko obliko
GO12
odi
IK, PC proizvodnje
GE infrastrukturnega objekta, podtip:
GE vodnega črpaGO13
ivč
O
lišča in vodohranov
GE infrastrukturnega objekta, podtip:
GE vodnega črpaGO14
ivč
O
lišča in vodohranov
Gradišče nad Pijavo Gorico

GR01

hp

SS,
PC

GE hiše na podeželju
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naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na
območju naravne vrednote št. 7665 (Strojanov breg) ter na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE,
ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na
območje. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Del EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 24396 (Gorenje Blato- Domačija Gorenje Blato 18), za katero
velja ohranjanje namembnosti, redno vzdrževanje, gradbena sanacija
gosp. poslopja in rekonstrukcija vodnega kolesa. Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje.
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP
leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in
posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Stavbna struktura naj bo orientirana v smeri plastnic.
Nove GE je dovoljeno vzpostaviti le ob rekonstrukciji obstoječe kolovozne poti v dopolnilno mrežo javnega prostora.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče).Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v tudi varstvenem območju EPO Ljubljansko
barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). V EUP
je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24388 (Gorenje Blato-Kašča pri
domačiji Gorenje Blato), za katero velja redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Gradnja pomožnih stavb na GE ni dovoljena. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za
načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna
krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka.
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SS,
PC
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GE hiše na podeželju

ppn

SS,
PC

GE varovanje
pogojev izvedbe
OPPN

hp

SS,
PC

vs

SK,
PC

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

CD

GE posebne javne
stavbe, podtip : GE
obeležij, spomenikov in kapelic

CD

GE posebne javne
stavbe, podtip : GE
cerkve

GR04

GR05

GR06

GR07

GR08

pjo

pjc

GE hiše na podeželju

Uradni list Republike Slovenije
OPPN-5-04: SS Gradišče vzhod; Obstoječa stavba- počitniška hiša
se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega
velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2 ter v
območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava
predhodnih arheoloških raziskav.Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
OPPN-5-01: SS Gradišče Lazi; Obstoječe stavbe se lahko v sklopu
pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z
oznako .hm, obstoječe počitniške hiše se lahko le vzdržujejo. EUP leži
v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče
Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3 -potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav.Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za
načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju
narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene
prometne infrastrukture (dostopnih poti) oziroma brez OPPN. EUP leži
v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče
Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3 -potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Na zemljiščih s par. št. 434/11, 434/12, 434/13,434/9,434/8,
434/19 se obstoječa večstanovanjska stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter zunanjo ureditvijo lahko ohranja v obstoječem
višinskem in tlorisnem gabaritu.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene
prometne infrastrukture (dostopnih poti) oziroma brez OPPN. EUP leži
v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče
Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3 -potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Na zemljiščih s par. št. 434/11, 434/12, 434/13,434/9,434/8,
434/19 se obstoječa večstanovanjska stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter zunanjo ureditvijo lahko ohranja v obstoječem
višinskem in tlorisnem gabaritu.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na z območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. V EUP je območje stavbne dediščine EŠD
17264 (Kapelica Matere Božje). EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Na območjih naj se vpeljejo in uporabljajo posebni ojačeni zabojniki, ki
onemogočajo dostop divjim živalim. EUP leži v območju arheološkega
najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja
varstveni režim A1, 3. V EUP je območje stavbne dediščine EŠD 2720
(Gradišče nad Pijavo Gorico - Cerkev sv. Primoža in Felicijana). Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na z območju varovane
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
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kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
OPPN-5-03: SS Gradišče sever: Del EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3 -potrebna je izdelava
predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Dopusten višinski gabarit stavba je do E1+M. EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za
katerega velja varstveni režim A1, 3.Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
OPPN-5-02: SORG Gradišče Brzek; Obstoječe stavbe se lahko v
sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE
tipa .hp, na obstoječih počitniških hišah je dovoljeno le vzdrževanje.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena
odloka.
OPPN-5-02: SORG Gradišče Brzek; Obstoječa stavba v sklopu
obstoječe GE se do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili GE
tipa .hp, ob tem se lahko ohranja oblika in obstoječ naklon streh. EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče
Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav.Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1,
Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno
območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
merila iz 38. člena odloka.
OPPN-5-07: SS Gradišče Gabrovka; Obstoječe stavbe se lahko v
sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE
tipa .vs. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3.
Posegi v zemeljske plasti niso dopustni.Za načrtovanje in poseg na
GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka.
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EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim,
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz
38. člena odloka.
Obstoječa glavna stavba naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter obliki strehe. Na GE ni dovoljeno vzpostavljati pomožnih stavb. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739
(Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1,
3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO
vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna merila iz 38. člena odloka.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene
prometne infrastrukture (dostopnih poti). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega
velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav.Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št.
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Območje
se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova
noga 3, 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Obstoječa glavna stavba naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter obliki strehe. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
OPPN-5-08: SORG Gradišče Štibrnica. Obstoječa stavbna struktura
se ureja v skladu z merili tipa GE .hm. Del EUP-ja, ki se prekriva z NV
naj se ohranja v obstoječem stanju. Pozidava ali degradacija v drugi
obliki (nasipavanje ipd.) ni dovoljena. Za načrtovanje in poseg na GE,
ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. V delu poplavnega območja srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) .Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1,
Brezova noga in 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Posegi v
zemeljske plasti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
V glavni stavbi so za potrebe lovske koče dopustne dejavnosti turizma,
bivanje ni dovoljeno. EUP leži v območju arheološkega najdišča
EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni
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režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO
vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN-5-02:SORG Gradišče Brzek; Obstoječe stavbe se lahko v
sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE
tipa .hp, na obstoječih počitniških hišah je dovoljeno le vzdrževanje.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Posegi v
zemeljske plasti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GE varovanje
Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
pogojev izvedbe
Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanOPPN
ju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
GE javne stavbe
38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
GE modernistične prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
stanovanjske hiše 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg
GE zelenih urbanih na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrepovršin in zelenega bno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
sistema- druge
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
urejene zelene
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
površine
38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
GE javne stavbe
38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
GE trško mestne
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
hiše
38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno
GE trško mestne
območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
hiše
merila iz 38. člena odloka.
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EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno
GE hiše na pode- območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
želju
merila iz 38. člena odloka.
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del
območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE trško mestne
Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradhiše
nji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih
GE domačije v
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno
strnjenem vaškem območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
okolju
merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Posegi v
GE zelenih urbanih zemeljske plasti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
površin in zelenega nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
sistema- druge
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
urejene zelene
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
površine
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
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SK,
PC

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Za potrebe konjereje je dovoljena vzpostavitev do treh pomožnih
objektov po merilih pomožne stavbe. EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. Pomembno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico, gradnja
izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni sprejemljiva) kot
tudi njihovo umestitev v prostor. EUP leži v EPO Ljubljansko barje, del
EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in poseg na GE,
ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E2. Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390
(Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE,
ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. Del EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju
Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN.
Del EUP leži v EPO št31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na območju Natura2000 in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje
in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je
potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave
je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
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EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna
krajina Rogoče). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 2531
(Cerkev sv. Duha). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 520167 Kapelica Matere
Božje ter KK Rogoče EŠD 24390. Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24386 (Toplar SZ od
cerkve). Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (kulturna
krajina Rogoče). Širitev cest v smeri proti objektom kulturne dediščine
ni dopustna. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO
Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE
domačije v strnje- Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeženem vaškem okolju lju.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v v EPO
št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
iz 38. člena odloka. Del EUP se nahaja na območju Natura 2000. Za
načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju
GE osamele
narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstvedomačije
no soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Oblikovanje volumna stavbe naj bo prilagojeno vlogi stavbe v merilu
naselja. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna
krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča
EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja
varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v
EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati
je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in
posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
GE javne stavbe
ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. Upoštevati je
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in
posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potreGE osamele
bno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
domačije
ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GE
domačije v odprtem vaškem okolju
Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 14912 (KladaGrobišče), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
GE
soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjdomačije v odprskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
tem vaškem okolju iz 38. člena odloka.
GE kmetijstva z
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
industrijsko obliko velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
proizvodnje
odloka.
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GE modernistične Potrebno je zagotoviti neoviran dostop do gozda. Obstoječo gozdno
stanovanjske hiše prometnico se ali ohrani ali nadomesti z novo.
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema- druge
urejene zelene
površine
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 2532 (Cerkev sv. UršuGE posebne javne le). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane
stavbe, podtip : GE kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
cerkve
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GE infrastrukturnega objekta, podtip :
GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij Lanišče 2 in Lanišče
3, I. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. EUP leži v vplivnem
območju stavbne dediščine EŠD 2532 (Cerkev sv. Uršule). Za načrtoGE domačije v
vanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
strnjenem vaškem dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarokolju
stveno soglasje ZVKDS.
GE
Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Lanišče 3, I. vodovarsdomačije v odprtveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo sploštem vaškem okolju na merila iz 38. člena odloka.
Na območju EUP se naj prioritetno izrabijo možnosti gradnje na obstoječih GE. V primeru pozidave naj bo odmik od skalnih sten vsaj 20 m.
V skalne stene se ne sme posegati z gradbenimi in drugimi deli. V EUP
je evidentirano vplivno območje spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje).
Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Na EUP se nahaja NV št. 4332,
Lanišče pri Škofljici – nahajališče fosilov. Za načrtovanje in posege na
GE
GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti
domačije v odprnaravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva ozitem vaškem okolju roma organa pristojnega za varstvo narave.
V EUP je evidentirano vplivno območje spomenika EŠD 9698 (Grad
GE
Lisičje). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
domačije v odprvarovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
tem vaškem okolju pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Vplivno območje spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje) in stavbna dediščina EŠD 27647 (Toplar pri hiši Lanišče 29), za katerega velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na
GE
GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno
domačije v odprpridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
tem prostoru
ZVKDS.
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema- druge
Prostor je namenjen razvoju parkovne ureditve, prepletene z ureditvijo
urejene zelene
v EUP Ln12.pjg. Zaradi VVO vodnega zajetja Lisičje 2 III. vodovarstvepovršine
no območje veljajo tudi merila 38. člena odloka.
Prostor je namenjen razvoju pomembnih dejavnosti s področij kulture,
izobraževanja, raziskovanja in uprave ter turizma s pretežno javnimi
prostori, kjer sta osrednji stavbni strukturi obnovljen grad in rekonstruirano gospodarsko poslopje. Za spomenik EŠD 9698 (Grad Lisičje) se
izvede celostna prenova s predhodnim konservatorskim načrtom z
natančno opredeljenimi vsebinami in posegi. Za območje gradu se
GE posebne javne izdela načrt krajinske ureditve. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
stavbe, podtip : GE nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
graščine,dvorca
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
V EUP je evidentirano vplivno območje spomenika EŠD 9698 (Grad
GE
Lisičje). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
domačije v strnje- varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
nem vaškem okolju pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
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GE
domačije v odprA, PC tem prostoru

Dopusten višinski gabarit glavne stavbe je E3. Dopusten minimalni
naklon vseh streh je 35 stopinj. Najmanjše tlorisno razmerje ene glavne stavbe je lahko (širina: dolžini) 1:1,2.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 16740 ( arheološko
najdišče Rupa) ter EŠD 29131 (Toplar nasproti hiše Lanišče 33).
GE
Kozolci se na mestu ohranjajo. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
SK,
domačije v strnje- nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
PC
nem vaškem okolju kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
SS,
GE modernistične
PC
stanovanjske hiše Dopusten višinski gabarit stavbe je do E1+M.
GE
domačije v odprA, PC tem vaškem okolju
Geometrija osnovnega kubusa naj se morfološko prilagaja morfologiji
SS,
GE modernistične terena (lomljena os). Dopusten minimalni naklon streh je 30 stopinj (do
PC
stanovanjske hiše 47 stopinj).
GE
središčnega javnega prostora ,podtip:
GE javnega parki- Parkirišče se uredi kot utrjena zelena površina, členjena in obdana z
PO
rišča
vegetacijo.
V EUP je evidentirano območje spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje) s
vplivnim območjem. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno izdelati krajinsko
CU,
ureditveni načrt in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarsPC
GE javne stavbe
tveno soglasje ZVKDS.
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GE hiše na podeželju

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege
na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno
pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Naklon streh stavb
je lahko med 35-45 stopinj.
Del EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 12500 (Babna GoricaRuševine tovarne Torfanstalt). Del EUP leži v območjih arheološkega
najdišča EŠD 11379 (Babna Gorica - Naselbina Babna Gorica) in EŠD
11382 (Babna Gorica - Rimska cesta), za kateri velja varstveni režim
A2 ter arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje. EUP leži v varstvenem območju Natura2000 in območju naravne vrednote št.7664
(osamelec na Ljubljanskem barju, Z od Škofljice). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na
GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Naklon streh stavb je
lahko med 35-45 stopinj.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD
11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica), za katerega velja
varstveni režim A2 in arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko
območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za
EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja
na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene
pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Naklon streh stavb je lahko med 35-45 stopinj.
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Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina
Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheoloških najdišč EŠD
11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica) in EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za kateri velja varstveni režim A2. EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. kulturne krajine
EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Sprejemljiva je dopolnilna gradnja znotraj poselitvenega območja. Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. v
varstvenem območju Natura2000 in KP Ljubljansko barje. Za načrtoGE domačije v
vanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave
strnjenem vaškem je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
okolju
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheoloških najdišč EŠD 11379
(Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica) in EŠD 11565 (Arheološko
najdišče Lavrica), za kateri velja varstveni režim A2. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
barje), za katerega velja varstveni režim A3.Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju
Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naraGE modernistične vovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varsstanovanjske hiše tvo narave. Naklon streh stavb je lahko med 35–45 stopinj.
GE domačije v
strnjenem vaškem Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podežeokolju
lju
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Gradnja novih
objektov in kakršni koli drugi posegi, razen obnove legalno zgrajenih
objektov na GE z vidika varstva kulturne dediščine niso dopustni. Pri
načrtovanju obnove legalno zgrajenih objektov je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000.
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju naraGE osamele
ve je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
domačije
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v
območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko
barje) ter v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko
območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za
GE domačije v
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturstrnjenem vaškem ne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnookolju
varstveno soglasje ZVKDS.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko
najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje
in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS.
EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000.
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrGE domačije v
tovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narastrnjenem vaškem ve je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
okolju
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
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EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565
(Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju
Natura 2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
GE domačije v
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naraodprtem vaškem
vovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varsokolju
tvo narave.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti,
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za
katerega velja varstveni režim A2 in arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege
GE domačije v
na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno
strnjenem vaškem pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrsokolju
tva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
GE trško mestne
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
hiše
soglasje ZVKDS.
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del (Ur.l. RS, št. 37/10);
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne, srednje in velike
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče
Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Del EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. Del EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območjuNatura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
GE varovanja meril odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
veljavnih prostor- območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in narasko izvedbenih
vovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varsnačrtov
tvo narave.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost, stavbno strukturo in poglede na območje. EUP leži
v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko
barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3.
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 13431 (Domačija
Dolenjska 372), za katero velja ohranjanje namembnosti in redno
vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
GE s posebnim
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
režimom urejanja pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtoGE
vanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbestanovanja v bloku nega dela odloka.
GE modernistične
stanovanjske hiše
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OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN.
Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb
ni dovoljeno vzpostavljati. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP
leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3 in arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče
Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območjuNatura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
OPPN 9-11: Soseska v Taljah. Naklon streh je lahko med 35 in 45
stopinjami. Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti
veljajo določila 38. člena odloka. Del leži v Kulturni krajini Ljubljansko
barje (EŠD 11819), v Arheološkem najdišču Lavrica (EŠD 11565) z
varstvenim režimom A2 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
z varstvenim režimom A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja
na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Nadalje v delu
EUP velja EPO Ljubljansko barje in Natura2000.
Naklon streh je lahko med 35 in 45 stopinjami. Za del v poplavnem
območju majhne in srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka.
Del leži v Kulturni krajini Ljubljansko barje (EŠD 11819), v Arheološkem najdišču Lavrica (EŠD 11565) z varstvenim režimom A2 in v
območju arheološkega najdišča EŠD 9368 z varstvenim režimom A3.
Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Nadalje v delu EUP velja EPO
Ljubljansko barje in varstveno območje Natura2000.
Obstoječa stavbna struktura večstanovanjske stavbe naj se ohranja v
obstoječih gabaritih - višinskih in tlorisnih ter naklonu strehe. Gradnja
pomožnih stavb na GE ni dovoljena. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko
najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in v območju
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS.
OPPN 9-11: Soseska v Taljah. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za
katerega velja varstveni režim A2 in v območju arheološkega najdišča
EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja
varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura 2000. Upoštevati je
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in
posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
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EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565
(Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in
v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko
barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP se nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za
načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju
GE modernistične narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstvestanovanjske hiše no soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Do sprejetja OPPN se lahko
izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stavbna struktura se na
obstoječih GE lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE
tipa.vs. js. ali .tm. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne, srednje in velike nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina
Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD
9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 13431
(Domačija Dolenjska 372), za katero velja ohranjanje namembnosti in
GE varovanje
redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
pogojev izvedbe
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarOPPN
stvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 37.
člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine
EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za
katerega velja varstveni režim A2 in v območju arheološkega najdišča
EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja
varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38.
člena odloka. EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje.
Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarsGE modernistične tveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narastanovanjske hiše ve.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za
katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiGE javne stavbe
ti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Odlok o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 Lavrica (RS 5), (Ur.l.
SRS, št. 15/86, 28/86, Ur.l. RS št. 77/98, 47/06, 53/12) - del;
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in preostale
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so
dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi
GE varovanja meril poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi
veljavnih prostor- občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljisko izvedbenih
vo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne.
načrtov
Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Del EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
GE javne stavbe
soglasje ZVKDS.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Obstoječe stavbna struktura se v
sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili
GE tipa .js, .tm ali .hm. V primeru rekonstrukcij v najvišjo etažo ali
GE varovanje
streho naj se izvede ravna streha. EUP leži v območju kulturne krajine
pogojev izvedbe
EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju
OPPN
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
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barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave
je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Do sprejetja OPPN se lahko
obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ureja z merili GE
tipa vs .js ali .tm, obstoječe dejavnosti pa se lahko ohranjajo. Del EUP
leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 13432 (Gostilna Božič), za katero je potrebno kaščo obnoviti in ji določiti novo
namembnost. Potrebno je pripraviti načrt ureditve cestnega robu pred
enoto dediščine - Gostilno Božič. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na z območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 12497 (Železniško postajališče Lavrica). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na z območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Za
potrebe dejavnosti je dovoljeno skladišče v sekundarnem delu GE.
Dovoljenja je tudi gradnja pomožnih stavb po merilih pomožne stavbe do opredeljenega FZ.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa javna stavba ali
trško-mestna hiša. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP
leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. Na poplavnem območju spreminjanje
kote terena ni dopustno. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD
11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje).
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko
območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje).
Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko
območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Dovoljeni so nakloni streh med 35 in 45 stopinj. Za del v poplavnem
območju majhne, srednje in velike nevarnosti veljajo določila 38. člena
odloka. Dopusten višinski gabarit glavne stavbe je do E2.
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GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema - druge
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
urejene zelene
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
površine
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in
GE hiše na pode- tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Pomožnih stavb na GE ni dovolželju
jeno vzpostavljati.
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče
Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na zavarovanem
območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se
nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravoGE osamele
varstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma
domačije
organa pristojnega za varstvo narave.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v
območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko
barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 591192
(Kapelica pri hiši Dolenjska 262). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del
EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege
na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno
GE trško - mestne pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrshiše
tva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dopustni višinski gabarit
GE javne stavbe
stavb je do E2+M.
GE osamele
domačije
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24412 (Domačija SredGE domačije v
njevaška 85). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
odprtem vaškem
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
okolju
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept in pojavnost. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24412 (Domačija Srednjevaška 85). Za
GE domačije v
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturodprtem vaškem
ne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnookolju
varstveno soglasje ZVKDS.
OPPN-9-10: Pastoralni center Zadnja vas. Del EUP je evidentiran
kot poplavno območje majhne, srednje in preostale nevarnosti, zato naj
se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti
skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi
GE varovanje
povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali
pogojev izvedbe
stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na
OPPN
človekovo zdravje niso dopustne.
OPPN-9-10: Pastoralni center Zadnja vas. Del EUP je evidentiran
GE varovanje
kot poplavno območje majhne, srednje in preostale nevarnosti, zato naj
pogojev izvedbe
se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
OPPN
člena izvedbenega dela odloka.
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Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del območja se
nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela
odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po
predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del EUP je evidentiran kot poplavno
območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Nove GE se lahko opredelijo le v
območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti
zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča
ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Glavne stavbe so lahko le v
primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka.
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Nove GE se lahko opredelijo le v
območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti
zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča
ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Glavne stavbe so lahko le v
primarnem delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Nove GE se lahko opredelijo le v
območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti
zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča
ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Glavne stavbe so lahko le v
primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka.
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del EUP je evidentiran kot poplavno
območje majhne, srednje in velike nevarnosti ter v varstvenem pasu
400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24413 (Gospodarska poslopja in razpelo
v Zadnji vasi). V EUP je evidentirana priporočilna stavbna dediščina
EŠD 590071 (Lavrica-Jagrova 28), za katero velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Območje se nahaja
v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

OPPN-9-09: Proga za motokros. Del območja se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
GE varovanje
splošna merila iz 38. člena odloka. Tekmovalna proga naj z najvišjo
pogojev izvedbe
koto ne presega vozišča avtoceste tako, da bo avtocesta hkrati protiOPPN
hrupna zaščita v zahodni smeri proti naseljenemu delu občine.
Obstoječa GE z večstanovanjsko stavbo se lahko le vzdržuje. Gradnja
pomožnih stavb na GE ni dovoljena. . EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče
Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in del varstvenem območju
v Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naraGE
vovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varsstanovanja v bloku tvo narave.
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Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina
Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD
9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varsGE zelenih urbanih tveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
površin in zelenega območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarsistema – druge
stvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je ohraurejene zelene
njati zdravo in vitalno gozdno drevje kot bariero (zeleni pas) med cesto
površine
in naseljem.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitGE modernistične ve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN.
stanovanjske hiše V zaledju GE glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del območja se nahaja v varovalnem
pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo sploGE kmetijstva z
šna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v
industrijsko obliko varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju
proizvodnje
Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del območja se nahaja v varovalnem
pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo sploGE domačije v
šna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v
odprtem vaškem
varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju
okolju
Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana priporočilna stavbna dediščina EŠD 590074 (Lavrica-Jagrova 22).
GE osamele
Območje se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri
domačije
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in preostale poplavne nevarnosti, zato naj
se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti
skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali
stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na
človekovo zdravje niso dopustne.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko
območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3, v
območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko
barje). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na z območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. V območje je evidentirana tudi kulturna dediščina in sicer EDŠ 16561 (Lavrica šola) ter EDŠ
GE javne stavbe
12571 (spominska plošča Francu Gerloviču).
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območjih arheoloških najdišč EŠD 11741
(Ljubljana - Drevak na Rudniku) in EŠD 11382 (Babna Gorica-Rimska
cesta), za kateri velja varstveni režim A2. Ohranja se obstoječa pozidava, dodatni posegi in objekti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg
na GE, ki se nahaja na z območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju
Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območja se nahaja na VVO, III. vodovarstveno območje,
GE osamele
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38.
domačije
člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11741
(Ljubljana - Drevak na Rudniku), za katerega velja varstveni režim A2.
Gradnja novih objektov in kakršni koli drugi posegi, razen obnove
legalno zgrajenih objektov na GE (na parc. št. 248/157, 248/158,
248/160, 248/156, 248/155, 248/153, 248/41, 248/37 vse k.o. Karlovško predmestje) z vidika varstva kulturne dediščine niso dopustni. Pri
načrtovanju obnove legalno zgrajenih objektov je potrebno pridobiti
GE domačije v
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
odprtem vaškem
leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
okolju
iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju Natura 2000 in zava-
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rovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na
GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Del območja se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN 9-11: Soseska v Taljah EUP leži v Kulturni krajini Ljubljansko
barje (EŠD 11819) ter v območju EŠD 9368 (Ljubljana - Arheološko
območje Ljubljana in v območju EŠD 11565 (Lavrica - Arheološko
najdišče Lavrica). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se
nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma
organa pristojnega za varstvo narave.

Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in
posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potreSS,
GE modernistične bno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
PC
stanovanjske hiše ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GE varovanje meril Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba
veljavnih prostor- in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v
sko izvedbenih
Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94-1132, 42/95-2044 – spr./dop.,
PC
načrtov
110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt).
PO,
GE varovanje meril
PC,
veljavnih prostorPŽ,
sko izvedbenih
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - RTP
K1, G načrtov
Vič (Uradni list RS, št. 50/10-2660)
Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje), ter v območju arheoloških najdišč EŠD 11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna
Gorica- za katerega velja varstveni režim A2), arheološkega najdišča
EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje- za katerega velja
varstveni režim A3). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Sprejemljiva je
dopolnilna gradnja znotraj poselitvenega območja. EUP leži v tudi v
EPO Ljubljansko barje, v varstvenem območju Natura2000 in območju
naravne vrednote št. 7664 (osamelec na Ljubljanskem barju, Z od
Škofljice). Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovaGE domačije v
nem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
odprtem vaškem
naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
SK
okolju
varstvo narave.
Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje), ter v območju arheoloških najdišč EŠD 11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna
Gorica. za katerega velja varstveni režim A2), v območju arheološkega
najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje- za katerega velja varstveni režim A3). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Sprejemljiva je dopolnilna gradnja znotraj poselitvenega območja. EUP leži
v EPO Ljubljansko barje, v varstvenem območju Natura2000 in območju naravne vrednote št.7664 (osamelec na Ljubljanskem barju, Z od
Škofljice). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naraGE domačije v
vovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varsodprtem vaškem
tvo narave.
okolju
SK
PŽ,
GE prometne
PC
infrastrukture
OPPN 9-11: Soseska v Taljah EUP leži v Kulturni krajini Ljubljansko
barje( EŠD 11819) ter v območju EŠD 9368 (Ljubljana - Arheološko
območje Ljubljana in v območju EŠD 11565 (Lavrica - Arheološko
najdišče Lavrica). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarGE zelenih urbanih stvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varspovršin in zelenega tvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se
nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravosistema – druge
varstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma
urejene zelene
organa pristojnega za varstvo narave.
površine
ZD
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Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarske
stavbe ali trško-mestne hiše. OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del
EUP je evidentiran v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del območja EUP se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheoloških najdišč EŠD 11379
(Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica).Za načrtovanje in poseg na
GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. Dopusten minimalni naklon streh je 30 stopinj (do 47 stopinj).
EUP leži v EPO Ljubljansko barje. EUP leži v varstvenem območju
Natura2000 in območju KP Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na
GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565
(Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in
v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju Natura 2000 in na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje, Za
načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju
narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Dopusten je višinski gabarit
glavne stavbe do E3. Dovoljena je vzpostavitev pomožne stavbe za
potrebe garažiranja v primarnem delu GE. Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne, srednje in velike nevarnosti, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka.
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OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. Dopustni višinski gabarit glavne stavbe je do E2. Pozidava
GE domačije v
mora slediti tradicionalnem poselitvenemu vzorcu, zgoščevanje poziodprtem vaškem
dave ni dopustno, objekti tlorisno in višinsko ne smejo presegati objekokolju
tov v okolici.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju
naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). V EUP je evidentirana
stavbna dediščina EŠD 24399 (Domačija Orle 11), kjer je objekt potreben takojšnje sanacije. Višinski gabarit stavb naj ne presega E1+M.
Pozidava mora slediti tradicionalnem poselitvenemu vzorcu, zgoščevanje pozidave ni dopustno, objekti tlorisno in višinsko ne smejo presegati objektov v okolici. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti
GE domačije v
kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege
strnjenem vaškem na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulokolju
turnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
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OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; Del EUP leži v območju
naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS.
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas).Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS.
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Parkirišče se uredi kot utrjena zelena površina, členjena in obdana z vegetacijo. Za načrtovanje
OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane
kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS.
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS.
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas).Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS.
V EUP sta evidentirani stavbni dediščini EŠD 520153 (Kapelica v Zg.
Koncu). Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa javna stavba ali
trško- mestna hiša. Del EUP leži v območju naselbinske dediščine
EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OPPN 10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP se lahko preureja v
sklopu ureditev v EUP Or05.zdz, Or07.jpp, Or08.zsr ter Or09.zdz. EUP
leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za
načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in
kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas).
Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice
in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturGE trško - mestne novarstveno soglasje ZVKDS. Dopustna je tudi gradnja otroškega in
hiše
športnega igrišča po merilih GE tipa .zsr.
OPPN 10-02: Celovita prenova vasi Orle; Del EUP leži v območju
naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
GE hiše na pode- dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
želju
ZVKDS.
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Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podežeGE
lju. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
domačije v strnje- Brezova noga 3, II. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju
nem vaškem okolju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE modernistične Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanstanovanjske hiše ju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GE
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
urejene zelene
Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanpovršine
ju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE modernistične Brezova noga 3, II. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju
stanovanjske hiše in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE modernistične Brezova noga 3, II. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju
stanovanjske hiše in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 26308 (Pijava Gorica Kapelica). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene
GE posebne javne pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Območje se nahaja na
stavbe, podtip : GE VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. vodoobeležij, spomeni- varstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošne merila iz 38. člena odloka.
kov in kapelic
OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Del EUP sega na
območje kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina
Rogoče). V območju sta evidentirana tudi spomenika EŠD 1854 (Cerkev sv. Simona in Juda), stavbna dediščina EŠD 18696 (Hiša Gasilska
4), EDŠ 29132 Vaški skedenj, EŠD 186697 (Hiša Zagoriška brez številke). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja
na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Ker sega v VVO vodnih zajetij
VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. in III. vodovarstveno
območje veljajo tudi določila 38. člena odloka. Obstoječe dejavnosti se
GE varovanje
lahko ohranjajo. Obstoječe GE in stavbna struktura se lahko do sprepogojev izvedbe
jetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .vs, .hm in .tm.
OPPN
OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Območje se nahaja na
VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga, 2. varstveni
GE javne stavbe, režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila
podtip : GE gasil- iz 38. člena odloka. Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili
tipa javna stavba ali trško-mestna hiša.
nega doma
OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, stavbno strukturo in pojavnost. Evidentirana stavbna dediščina EŠD 18696 (Hiša Gasilska 4). Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. Ker leži v VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova
GE s posebnim
režimom urejanja noga 3, (2. varstveni režim) veljajo tudi določila 38. člena odloka.
OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. V obcestnem delu GE
naj se ohranjajo in vzdržujejo obstoječe površine za mirujoči promet.
Javni prostor naj se vlogi v naselju primerno ozeleni in opremi z urbano
opremo. V EUP je evidentiran spomenik EŠD 1854 (Cerkev sv. Simona in Juda). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene
GE javnega prosto- pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Območje se nahaja na
VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varsra, podtip : GE
središčnega javne- tveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne
merila iz 38. člena odloka.
ga prostora
OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, stavbno strukturo in pojavnost. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 18697 (Hiša Zagoriška BŠ). Območje se
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3,
2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna merila iz 38. člena odloka. Za načrtovanje OPPN je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za
posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine
GE s posebnim
režimom urejanja pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
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OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. V EUP je evidentiran
spomenik EŠD 1854 (Cerkev sv. Simona in Juda). Za načrtovanje
OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane
kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
GE posebne javne soglasje ZVKDS. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1,
stavbe, podtip : GE Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri
cerkve
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN-11-01: SORG Pijavski hrib; Nova pozidava in podobni posegi
znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo
le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stavbna struktura se v sklopu obstoječih GE lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .hm.,
obstoječa domačija pa v skladu z merili tipa GE .vs. Del EUP leži v
območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko
barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja
na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO št. 31400
Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38.
člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko
barje. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene
smernice in naravovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja
na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje
ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se
GE varovanje
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3,
pogojev izvedbe
2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
OPPN
splošne merila iz 38. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradGE modernistične nji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. Naklon streh je lahko
stanovanjske hiše le med 35 in 45 stopinj.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN.
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE modernistične Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in
stanovanjske hiše gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN.
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE hiše na pode- Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradželju
nji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN-11-02: SS Pijava Gorica SV; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna
krajina Rogoče). nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. in III. vodovarstveno območje,
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38.
člena odloka. Do sprejema OPPN se dopusti se izgradnja cestnega
priključka na glavno cesto na parc. št. 1786/4 , 1455/4, 1455/6 in 1443,
GE varovanje
k.o. Pijava Gorica. Na parc. št. 1445/1, 1446, 1435, k.o. Pijava Gorica
pogojev izvedbe
se do sprejema OPPN dopusti izgradnja otroškega in športnega igrišča
OPPN
in spremljajočega objekta po merilih tipa GE .zsr.
Del EUP leži v Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče (EŠD 24390). Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
varstvo narave. Del EUP se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3 (2. in 3. varstveni režim), zato veljajo tudi
GE modernistične merila 38. člena odloka. Naklon streh je lahko le med 25 in 35 stopinstanovanjske hiše jami.
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OPPN 11-03: SS Pijava Gorica Senožeti. Del območja se nahaja na
VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
SS
merila iz 38. člena odloka.
OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Območje se nahaja na
VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. in 3.
SS,
GE modernistične varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo sploPC
stanovanjske hiše šna merila iz 38. člena odloka.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nakloni streh so lahko
le med 25 in 35 stopinjami. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij
SS,
GE modernistične VŽ-1, Brezova noga in Brezova noga 3 (2. in 3. varstveni režim), zato
PC
stanovanjske hiše veljajo tudi merila 38. člena odloka.
OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Oblikovanje volumna
stavbe naj bo prilagojeno vlogi stavbe v merilu naselja. Območje se
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3,
CU,
2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
PC
GE javne stavbe
splošna merila iz 38. člena odloka.
Obstoječa dejavnost se lahko ohranja. Glavna stavba naj bo stavba
tipa paviljonska stavba- enoetažna. EUP leži v območju arheološkega
najdišča EŠD 11418 (naselbina Pijavski hrib), za katerega velja varstveni režim A2 in A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
CU,
št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
PC
GE javne stavbe
iz 38. člena odloka.
Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11418 (naselbina Pijavski
hrib), za katerega velja varstveni režim A2 in A3 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za
katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del
EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem
območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
GE domačije v
varstvo narave. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, BrezSK,
odprtem vaškem
ova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrPC
okolju
tovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE
Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradSS
stanovanja v vrsti nji upoštevajo splošne merila iz 38. člena odloka.
Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura2000 območja niso
dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje
majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka.
Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina
Želimeljska dolina) in kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina
Ljubljansko barje) ter območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Ob tem leži EUP v EPO
Ljubljansko barje, v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri) in v varstvenem območju Natura2000. Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa
pristojnega za varstvo narave. Del območja se nahaja na VVO vodnih
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim,
GE osamele
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 38.
A, PC domačije
člena odloka.
Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina
Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD
9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje) za katerega velja varstveni režim A3. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu s kulturno
varstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS. Območje se nahaja na VVO
GE domačije v
vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. in 3. varsSS,
strnjenem vaškem tveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
PC
okolju
merila iz 38. člena odloka.
GE varovanje
pogojev izvedbe
OPPN
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Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE
Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradhiše na podeželju nji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN 11-02: SS Pijava Gorica SV. Del EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1,
GE domačije v
Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. in III. vodovarstveno območstrnjenem vaškem je,zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz
okolju
38. člena odloka.
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EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 24400 (Domačija Pleše
11), za katero velja nadaljevanje obnove, širitev kmetije ter redno
vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Za potrebe konjereje je dovoljena vzpostavitev maneže in do treh
pomožnih objektov po merilih pomožne stavbe. EUP leži v območju
stavbne dediščine EŠD 24400 (Domačija Pleše 11), za katero velja
nadaljevanje obnove, širitev kmetije ter redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24392 (PlešeVas). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dopusten višinski gabarit stavbe
je do E1+M.
Dopustna je rekonstrukcija oziroma nadomestna gradnja obstoječe
stavbe v istih tlorisnih gabaritih.
Dopustna je rekonstrukcija oziroma nadomestna gradnja obstoječe
stavbe v istih tlorisnih gabaritih (funkcionalno tudi kot večstanovanjska
stavba).
Dopustna je rekonstrukcija oziroma nadomestna gradnja obstoječe
stavbe v istih tlorisnih gabaritih.
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 26307 (Kapelica Srca
Jezusovega). Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste,
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila
PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas
avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz.
upravljavca ceste.
OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Obstoječa dejavnost se
lahko ohranja, ob tem naj se primerno uredi tudi zunanja ureditev. Del
EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP
iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje preostale, majhne in srednje nevarnosti, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka. Na poplavnem območju spreminjanje kote
terena ni dopustno. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila
PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas
avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz.
upravljavca ceste.
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OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje preostale, majhne in srednje nevarnosti, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
GE
izvedbenega dela odloka. Na poplavnem območju spreminjanje kote
zelenih urbanih terena ni dopustno. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtocepovršin in zele- ste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila
nega sistema – PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas
ZD, PC, druge urejene
avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz.
VC
zelene površine upravljavca ceste.
OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Do sprejetja OPPN naj se
obstoječe GE/ stavbe lahko razvijajo v skladu z merili tipa .vs. Del EUP
GE varovanje
je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri
pogojev izvedbe načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
SS,VC OPPN
izvedbenega dela odloka.
Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
GE varovanje
izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je
A,
pogojev izvedbe možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca
PC
OPPN
ceste.
GE kmetijstva z
industrijsko obliIK,PC
ko proizvodnje
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in preostale
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so
dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi
GE trško - mest- občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljiCU,PC, ne hiše
vo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne.
Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in
GE hiše na
tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Za del v poplavnem območju
SS,PC podeželju
majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi merila 38. člena odloka.
Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in
GE hiše na
tlorisnih gabaritih ter oblikovanju streh. Za del v poplavnem območju
SS,PC podeželju
majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi merila 38. člena odloka.
GE modernistične stanovanjske Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi
SS,PC hiše
merila 38. člena odloka.
OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot
GE varovanje
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtoIG,PC, pogojev izvedbe vanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbeZD
OPPN
nega dela odloka.
GE trško - mest- OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Obstoječe dejavnosti se
IG,PC ne hiše
lahko ohranjajo.
GE gospodarske OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; prostor je namenjen komuIG,PC stavbe
nalnemu centru Škofljica

od
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Leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. V
njej so tudi VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga
3 (3. varstveni režim), zato veljajo tudi merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka.. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga
2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN-14-04: SS Smrjene Gradišče; Obstoječa stavbna struktura se
v sklopu obstoječih gradbenih enot se do sprejetja OPPN lahko urejajo
v skladu z merili tipa GE .hp. Oblikovanje glavne stavbe naj izhaja iz
merila stavbe tipa hiša na podeželju. EUP leži v območju arheološkega
najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja
varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških
raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38.
člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova
noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
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Obstoječa stavbna struktura se lahko s sklopu obstoječih gradbenih
enote do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .hm. EUP leži
v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče
Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za posege na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav.Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38.
člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1,
Brezova noga 2 Brezova noga 3 III. vodovarstveno območje, zato naj
se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena
odloka.
Obstoječa glavna stavba naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter obliki strehe. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebna je izdelava
predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO
vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, III. vodovarstveno
območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
merila iz 38. člena odloka.
OPPN 14-02: SORG Smrjene Gradišnica. Obstoječa gradbene enote
naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hp. EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče
Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO
vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni
režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila
iz 38. člena odloka.
OPPN 14-06: SORG Smrjene Peščenke in Ceroje. Obstoječa gradbena enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE
.hp ali .tm. V območju osrednjega javnega prostora glavne ceste je
mogoča vzpostavitev nadstrešnice za avtobus EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za
katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih
arheoloških raziskav. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na
GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v
EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje
se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova
noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Gradnja pomožnih stavb na GE ni dovoljena. Ohranja naj se velikostno
merilo obstoječih lavnih stavb ter naklon streh. EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za
katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih
arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3,
3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna merila iz 38. člena odloka.
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Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij
VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, III. varstveni režim, zato naj se
GE hiše na pode- pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloželju
ka.
Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in
tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Na GE ni dovoljeno vzpostavljati
pomožnih stavb, razen dopolnitev lesenih nadstreškov nad vhodi tam,
kjer jih ni, v istih tlorisnih in višinskih gabaritih ter oblikovanju kot obstoječi na sosednji gradbeni enoti. EUP leži v območju arheološkega
najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja
varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3,
GE hiše na pode- 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
želju
splošna merila iz 38. člena odloka.
GE domačije v
OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 80000
odprtem vaškem
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je
okolju
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
GE domačije v
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
strnjenem vaškem leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
okolju
zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GE domačije v
OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 80000
odprtem vaškem
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).Upoštevati je
okolju
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
GE domačije v
odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga
odprtem vaškem
2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in
okolju
gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
GE hiše na pode- velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
želju
odloka.
GE domačije v
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
odprtem vaškem
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
okolju
odloka.
GE domačije v
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
odprtem vaškem
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
okolju
odloka.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1,
GE hiše na pode- Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri
želju
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN 14-06: SORG Smrjene Peščenke in Ceroje. Obstoječa stavbna struktura se v sklopu obstoječih GE se do sprejetja OPPN lahko
urejajo v skladu z merili tipa GE .hm. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GE varovanje
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
pogojev izvedbe
Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradOPPN
nji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
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OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 80000
GE trško - mestne (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je
hiše
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne
GE infrastrukturne- rastlinske čistilne naprave pred iztokom v vodotok). EUP leži v EPO št.
ga objekta, podtip: 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). UpošteGE čistilne naprave vati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
GE zelenih urbanih življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
površin in zelenega za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih
sistema – druge
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim,
urejene zelene
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38.
površine
člena odloka.
OPPN 14-02: SORG Smrjene Gradišnica. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
GE hiše na pode- Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradželju
nji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
GE domačije v
odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga
odprtem vaškem
2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in
okolju
gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).Upoštevati je
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.. Območje se nahaja
na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3.
varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GE trško - mestne Dopustna je tudi gradnja otroškega in športnega igrišča ter spremljajohiše
če garderobne stavbe po merilih tipa GE .zsr.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna
je izdelava predhodnih arheoloških raziskav.Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38.
člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1,
GE hiše na pode- Brezova noga 2 Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri
želju
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
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Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec; Obstoječe stavbna struktura se na obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili
GE tipa .hm. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v
varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje OPPN je potrebno
pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za
posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
varstvo narave.
OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec;
OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec;
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OPPN 15-07: Prenova Škofljica Klanec
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. SRS,
št. 18/87, Ur.l. RS, št. 35/01 19/03, 101/03, 34/04, 48/05 – čistopis,
28/06, 19/08, 53/14 – teh.popr.) – del;
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega
odloka. Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje preostale, majhne in
srednje nevarnosti. Potrebna je izvedba protipoplavnih in protierozijskih
ukrepov iz 38. člena odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti
skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali
stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na
človekovo zdravje niso dopustne.
EUP se lahko ureja tudi v skladu z merili GE tipa .jgd (javna stavba ali
trsko mestna hiša s stolpom).
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. SRS, št.
18/87, Ur.l. RS, št. 35/01 19/03, 101/03, 34/04, 48/05 – čistopis, 28/06,
19/08, 53/14 – teh.popr.) – del;
Pozidavo in druge posege je potrebno omejiti izven Natura 2000
območja. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in
srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v
območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko
barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3.
Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa javna stavba ali
trško-mestna hiša. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. SRS, št.
18/87, Ur.l. RS, št. 35/01 19/03, 101/03, 34/04, 48/05 – čistopis, 28/06,
19/08, 53/14 – teh.popr.) – del;
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega
odloka.
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. SRS, št.
18/87, Ur.l. RS, št. 35/01 19/03, 101/03, 34/04, 48/05 - čistopis, 28/06,
19/08, 53/14 – teh.popr.) – del;
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega
odloka.
OPPN-15-08: Razvoj poslovno stanovanjske soseske Škofljica JV.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega
odloka.
Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Ur.l.
RS, št. 99/02, 112/08, 26/12);
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. Upoštevati
je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP
iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in del v Natura2000. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
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EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP
iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za
katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za
posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine
pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP
iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za
katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del
EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege
na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno
pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura2000 območja niso
dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje
majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem
delu so dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi
lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne.
Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina
Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD
9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in del v Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje
in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je
potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Na območju
velja II. stopnja varstva pred hrupom.
Naklon strehe je lahko med 25 in 35 stopinjami. Leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje), nadalje v
območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje) z varstvenim režimom A3. Za načrtovanje in poseg na
GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. del pa v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura
2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za
načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju
narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine
EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
barje), za katerega velja varstveni režim A3.Za načrtovanje in poseg na
GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS.
Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe
stavbna struktura se na obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja v
skladu z merili GE tipa .hm, stavbna struktura v sklopu GE obstoječe
domačije pa se lahko ureja v skladu z merili tipa GE .od. Del EUP je
evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine
EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Potrebno je upoštevati
regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično
dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. EUP leži v območju
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arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
barje), za katerega velja varstveni režim A3. EUP leži v varstvenem
območju EPO Ljubljansko barje in del v Natura2000. Upoštevati je
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.Za načrtovanje OPPN
je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave
pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa
pristojnega za varstvo narave.
OPPN 15-01: Prenova središča Škofljice- S del. Glavno stavbo je
GE domačije v
dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Za del v
strnjenem vaškem poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo določila 38.
okolju
člena odloka.
OPPN 15-01: Prenova središča Škofljice- S del. Do sprejetja OPPN
se lahko ohranjajo obstoječe dejavnosti; obstoječa stavbna struktura v
sklopu obstoječih GE se do sprejeta OPPN ureja v skladu z merili tipa
GE .tm oziroma .vs. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje
srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v
območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko
barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim
A3.Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smerGE varovanje
nice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na
pogojev izvedbe
območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in
OPPN
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Stavbna struktura se lahko dozidava do maksimalnih tlorisnih gabaritov, ki se jih določi glede na GL, minimalne odmike od meja ter faktorje. Na predmetni GE se lahko ohranja obstoječa proizvodna dejavnost,
pri tem se lahko razvijajo terciarne dejavnosti. OPPN 15-01: Prenova
središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno
območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja
na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje
GE javne stavbe
in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GE modernistične Dopusten višinski gabarit stavbe je do E1+M. Za del v poplavnem
stanovanjske hiše območju majhne in srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka.
OPPN 15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD
11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana
stavbna dediščina EŠD 26729 (Znamenje). Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
GE trško - mestne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
hiše
ZVKDS.
OPPN 15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD
11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko
barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
GE javne stavbe
ZVKDS.
OPPN 15-01: Prenova jedra Škofljice - S del, EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovaGE trško - mestne ne kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
hiše
soglasje ZVKDS.
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OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Do sprejetja OPPN je dovoljeno se lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ureja z
merili GE tipa .hp. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje
majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina
Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD
9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarGE varovanje
stvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se
pogojev izvedbe
nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene
OPPN
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Obstoječa stavbna struktura
se na obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili
GE varovanje
GE tipa .hm. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in
pogojev izvedbe
srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
OPPN
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Naklon streh je lahko z naklonom med 25 in 35 stopinj. V poplavnem
GE modernistične območju majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi merila 38. člena
stanovanjske hiše odloka.
OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD
9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se
GE trško - mestne nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
hiše
OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Do sprejetja OPPN se lahko
izvajajo le obstoječe dejavnosti, vzdržuje in gradi gospodarska javna
infrastruktura in javne ureditve kot: parkirišča, obračališča in javne
površine pešca (trg) z vso spremljajočo urbano opremo. Del EUP je
evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju arheološkega
najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina
EŠD 24385 (Hiša ob pošti 11). Za načrtovanje OPPN je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za
GE varovanje
posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine
pogojev izvedbe
pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OPPN
OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Med regulacijsko in gradbeno
linijo v primarnem delu GE je dopustno vzpostaviti parkirišče. Del EUP
je evidentiran kot poplavno območje preostale, majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so
dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi
občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne.
GE javne stavbe
OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 9664 (Hiša ob pošti 23).
Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice
in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GE javne stavbe
Prostor je namenjen vzgoji in izobraževanju. Vzdolž Mijavčeve ulice se
organizira varno ustavljanje in parkiranje ter ostale infrastrukturne in
servisne ureditve. Po globini GE, proti jugovzhodu, naj se razvija stavbna struktura in interni prostor. Del EUP je evidentiran kot poplavno
območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela
odloka. Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
GE javne stavbe
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. Dopusten višinski gabarit stavbe je do
GE javne stavbe
E2+M.
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OPPN 15-03: Prenova in SORG Mijavčeve ulice; Obstoječa stavbna
struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje oziroma ureja v skladu z merili GE tipa .hm. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje
majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
OPPN 15-03: Prenova in SORG Mijavčeve ulice; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.

Naklon strehe je lahko le med 25 in 35 stopinjami.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
GE modernistične Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb
stanovanjske hiše ni dovoljeno vzpostavljati.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN.
GE modernistične Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb
stanovanjske hiše ni dovoljeno vzpostavljati.
V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 4157 (Cerkev Sv. Cirila
GE posebne javne in Metoda). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
stavbe, podtip : GE varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
cerkve
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – pokopališča
GE središčnega
javnega prostora,
podtip: GE javnega
parkirišča
GE javne stavbe,
podtip: GE poslovilne stavbe
GE varovanje
OPPN 15-9: Primčeva ulic; EUP je evidentiran kot poplavno območje
pogojev izvedbe
majhne in srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz
OPPN
38. člena tega odloka.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje, majhne in preostale nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarsGE trško - mestne tvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa
hiše
pristojnega za varstvo narave.
Naklon strehe je lahko med 25 in 35 stopinj. Za del poplavnega območja majhne nevarnosti veljajo merila 38. člena odloka. Hkrati leži v Kulturni krajini Ljubljansko barje (EŠD 11819), v območju arheološkega
najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje z varstvenim režimom A3. Del EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko
barje in Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38.
člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje
GE modernistične in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
stanovanjske hiše varstvo narave.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
GE modernistične Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb
stanovanjske hiše ni dovoljeno vzpostavljati.
OPPN 15-04: Ureditev občinskega središča; Do sprejetja OPPN se
GE varovanje
lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ureja z merili
pogojev izvedbe
GE tipa .tm. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega
OPPN
javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni
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priključek iz le te. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne
in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS.
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OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča.
OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; V EUP sta evidentirani
stavbni dediščini EŠD 11919 (Hiša Kočevska 1), za katero velja redno
vzdrževanje, in EŠD 520171 (Spomenik NOV). Za načrtovanje OPPN
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
CU,
ZVKDS.
PC
GE javne stavbe
OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; Do sprejetja OPPN se lahko
obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ureja z merili GE
tipa .vs. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 11921 (Domačija Šmarska 28), za katero velja nadaljevanje gradbene sanacije in
redno vzdrževanje. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE,
GE varovanje
ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarsCU,
pogojev izvedbe
tvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
PC
OPPN
SS,
GE modernistične
PC
stanovanjske hiše Nakloni streh so lahko med 25 in 35 stopinjami.
GE varovanje
OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; Do sprejetja OPPN so dopuspogojev izvedbe
tni posegi za legalizacijo objektov zgrajenih pred sprejemom OPN in
SS
OPPN
dejavnosti, ki so na EUP vzpostavljene pred sprejemom OPN.
OPPN-15-08:Prenova Šmarske ceste; V EUP je evidentirana stavbna
dediščina EŠD 26300 (Kapelica Matere Božje). Za načrtovanje OPPN
GE posebne javne je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
stavbe, podtip : GE mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
obeležij, spomeni- dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
CD
kov in kapelic
ZVKDS.
GE središčnega
javnega prostora;
podtip- GE avtobusnih postajališč ter
obeležij informativne in turistične
PO,
vsebine
PC
GE središčnega
javnega prostora;
podtip- GE avtobusnih postajališč ter
obeležij informativne in turistične
vsebine
PC
GE infrastrukturnega objekta, podtip :
GE objekta komunikacijske in ener- Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
getske infrastruktu- nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega
E, PC re
odloka.
GE infrastrukturnega objekta, podtip :
GE objekta komunikacijske in energetske infrastruktu- EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti. Na
re
poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
O
IG,
GE gospodarske
EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosVC
stvabe
ti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
GE infrastrukturnega objekta, podtip :
GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture
O
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GE infrastrukturnega objekta, podtip :
GE objekta komunikacijske in energetske infrastruktuO, PC re
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OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 11921 (Domačija Šmarska 28). Domačija za katero
velja nadaljevanje gradbene sanacije in redno vzdrževanje, se ohranja
skupaj z nepozidanim delom. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za poseGE trško - mestne ge na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa
hiše
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE modernistične
stanovanjske hiše
GE središčnega
javnega prostora;
podtip- GE avtobusnih postajališč ter
obeležij informativne in turistične
vsebine
GE središčnega
javnega prostora;
podtip- GE avtobusnih postajališč ter
obeležij informativne in turistične
vsebine
GE središčnega
javnega prostora;
podtip- GE avtobusnih postajališč ter
obeležij informativne in turistične
vsebine
GE središčnega
javnega prostora;
podtip- GE avtobusnih postajališč ter
obeležij informativne in turistične
vsebine

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško-mestne hiše.
V delu poplavnega območja majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi
določila 38. člena odloka.

OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste

OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste

OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča.
OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec; Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo
imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini
zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati.

GE modernistične
stanovanjske hiše
GE domačije v
strnjenem vaškem Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podežeokolju
lju. OPPN-15-07: Prenova Škofljica – Klanec.
OPPN 15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD
11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje),
za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje,
GE trško - mestne za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščihiše
ne pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OPPN-15-01: Prenova središča Škofljice - S del. evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819
(Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega
najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege
GE trško - mestne na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulhiše
turnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
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OPPN-15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD
11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje),
za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebGE varovanje
no pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje,
pogojev izvedbe
za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščiOPPN
ne pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; V EUP je evidentirana stavbna
dediščina EŠD 11923 (Domačija Dolenjska 477). Za načrtovanje
OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane
GE trško - mestne kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
hiše
soglasje ZVKDS.
GE javne stavbe
OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste.
OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Del EUP je evidentiran
kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela
odloka. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 11918
(Domačija pri Špančku), za katero velja ohranjanje namembnosti,
redno vzdrževanje in gradbena obnova kašče za hišo. Za načrtovanje
OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane
GE trško - mestne kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
hiše
soglasje ZVKDS.
OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Ohraniti je potrebno
prostorski koncept in pojavnost izvorne stavbne strukture. Del EUP leži
v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je
evidentirana stavbna dediščina EŠD 11918 (Domačija pri Špančku), za
katero velja ohranjanje namembnosti, redno vzdrževanje in gradbena
obnova kašče za hišo. Ceste naj se načrtujejo izven površin varovanega območja domačije. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege
GE s posebnim
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulrežimom urejanja turnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovaGE trško - mestne ne kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
hiše
soglasje ZVKDS.
GE varovanje
pogojev izvedbe
OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Do sprejetja OPPN se
OPPN
lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE le vzdržuje.
GE zelenih urbanih Za potrebe vzgoje in izobraževanja se organizirajo interne zelene
površin in zelenega površine – z oblikovanjem prehodnega stika z gozdom in odprtjem v
sistema – površine EUP Šk43.js. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in
za oddih, rekreacijo srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
in šport
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Med gradbeno linijo in regulacijsko linijo je dovoljena organizacija
GE javne stavbe
parkirišč.
OPPN 15-01: Prenova središča Škofljice- S del. Do sprejetja OPPN
se lahko ohranjajo obstoječe dejavnosti; obstoječa stavbna struktura v
sklopu obstoječih GE se do sprejeta OPPN ureja v skladu z merili tipa
GE .tm oziroma .vs. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje
srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži
v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko
barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3.
Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice
GE varovanje
in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na obmopogojev izvedbe
čju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturOPPN
novarstveno soglasje ZVKDS.
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GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča
GE prometne
infrastrukture
OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča
OPPN 15-09: Primičeva ulica. Hiša ima lahko etažnost E3. Dovoljen
GE modernistične je tudi obstoječi naklon strehe. Dovoljena je vzpostavitev pomožne
stanovanjske hiše stavbe v primarnem delu GE.
GE domačije v
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško- mesten hiše.
strnjenem vaškem V delu poplavnega območja majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi
okolju
določila 38. člena odloka.
GE infrastrukturnega objekta, podtip :
GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture
OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; Nove GE se lahko opredelijo
le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti
GE trško - mestne zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča
hiše
ni dovoljeno vzpostavljati.
GE domačije v
odprtem prostoru OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste;
OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste. Na glavni fasadi je dovoljenja
GE modernistične vzpostavitev posebnega sekundarnega kubusa - zunanjega stopnišča.
stanovanjske hiše Dopusten minimalni naklon streh je 30 stopinj (do 47 stopinj).
OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtoGE trško - mestne vanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbehiše
nega dela odloka.
GE javne stavbe
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine

OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča
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Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Spreminjanje kote
terena ni dopustno.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje, majhne in preostale nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368
(Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni
režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarsGE trško - mestne tvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa
hiše
pristojnega za varstvo narave.
GE zelenih urbanih
površin in zelenega OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Del EUP je evidentiran
sistema – druge
kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri
urejene zelene
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
površine
izvedbenega dela odloka. Spreminjanje kote terena ni dopustno.
GE prometne
infrastrukture
OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste.
GE prometne
infrastrukture
GE prometne
infrastrukture

Vrh nad Želimljami
VR01

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

VR02

vo

SS,
PC

GE domačije v
odprtem prostoru

EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko
najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je
izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na
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GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik
III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko
najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je
izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Del EUP leži v vplivnem
območju spomenika EŠD 2719 (Cerkev sv. Petra).Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja
Sevnik, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te.
Vzpostavitev novih GE v zaledju je mogoča le z OPPN. EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv.
Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava
predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in
tlorisnih gabaritih ter oblikovanju in naklonu strehe. EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za
katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih
arheoloških raziskav.Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se
nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik 3. varstveni režim, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječe GE lahko ohranja
oblikovanje strehe (večkapna streha). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega
velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških
raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri. Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja
Sevnik, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
OPPN-16-02: SS Vrh Sveti Peter; Obstoječe stavbe se lahko v sklopu
pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z
oznako .hp. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947
(Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2.
Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Del EUP leži v
vplivnem območju spomenika EŠD 2719 (Cerkev sv. Petra). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in
kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO
vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju
in gradnji upoštevajo splošne merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko
najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je
izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na
GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja
Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 38. člena odloka.
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OPPN-16-03: Celovita prenova vasi Vrh nad Želimljami; Dopusten
višinski gabarit stavb je do E1+M. EUP leži v območju arheološkega
najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja
varstveni režim A2. EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD
24391 (Vrh nad Želimljami - Vas). V EUP sta evidentirani stavbni dediščini EŠD 23623 (Gospodarsko poslopje SZ od hiše Vrh 9) in EŠD
19780 (Toplar na domačiji Vrh nad Želimljami 11), za kateri velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma
s soglasjem pristojnega ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO
vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju
in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko
najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je
izdelava predhodnih arheoloških raziskav. V EUP je evidentiran spomenik EŠD 2719 (Cerkev sv. Petra).Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško-mesten hiše.
OPPN-16-03: Celovita prenova vasi Vrh nad Želimljami; EUP leži v
območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv.
Peter), za katerega velja varstveni režim A2. EUP leži v območju
naselbinske dediščine EŠD 24391 (Vrh nad Želimljami - Vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in
kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter
njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na
ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Na GE je dovoljena gradnja javne stavbe – športnega objekta. Dovoljena je vzpostavitev začasnih objektov v skladu z merili GE.zsr. EUP
leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče
sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošne merila iz 38. člena odloka.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo
imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini
zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (dostopnih poti) oziroma brez OPPN. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega
velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja
na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži
v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko
najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Del EUP leži
v območju naselbinske dediščine EŠD 24391 (Vrh nad Želimljami Vas). Del EUP leži v vplivnem območju spomenika EŠD 2719 (Cerkev
sv. Petra). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št.
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se
nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 38. člena odloka.
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OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog; Nove GE se lahko opredelijo le v
območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti
zagotovljen samostojni priključek iz le te. V EUP je evidentirana priporočilna stavbna dediščina EŠD 28736 (Domačija Zalog pri Škofljici). V
EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24387 (Toplar na domačiji
Zalog pri Škofljici 6). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE,
ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog; Obstoječa stavbna struktura naj se
ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih. Novogradnje naj
bodo z obstoječimi usklajene po velikostnem merilu (tloris, višinski
gabarit) ter oblikovanju in naklonu strehe.
OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog.
ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne
rastlinske čistilne naprave pred iztokom v vodotok).
OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog; ČN mora zagotoviti vsaj terciarno
stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred
iztokom v vodotok).
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s
simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja VP-1/04, III. vodovarstveno
območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
merila iz 38. člena odloka. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri), upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter
njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na
ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. EUP leži v varstvenem območju EPO
Ljubljansko barje št. 31400, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
iz 38. člena odloka. Del EUP je v Natura2000 in v območju naravne
vrednote št. 4050 (Želimeljščica) in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje
in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
varstvo narave.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO
vodnega zajetja VP-1/04, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju
in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
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Dodatne pozidave niso dovoljene. Ohranja se obstoječa raba prostora
in habitatni tip v ekstenzivni rabi. EUP leži v območju kulturne krajine
EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko
barje št. 31400 in EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko
barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
GE domačije v
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naraodprtem vaškem
vovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varsSK
okolju
tvo narave.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje
PC,
GE domačije v
območje življenjskega prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno
SK
odprtem prostoru usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nove oz. nadaljnje pozidave na teh površinah niso dovoljene znotraj območja KP glede na
Uredbo o KP LB. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne
in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v
območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska
dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži na varstvenem območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri) in del na EPO Ljubljansko barje št. 31400Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. . Del EUP leži na zavarovanem
območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se
nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravoPC,
GE modernistične varstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma
SK
stanovanjske hiše organa pristojnega za varstvo narave.
EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj
se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 31400
(Ljubljansko barje) in EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. EUP se nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje
GE domačije v
in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
SS
odprtem prostoru varstvo narave.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo
imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini
zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (notranjih dostopnih poti) oziroma brez OPPN. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana stavbna dediščina
EŠD 12677 (Razpelo pri hiši Želimlje 28) in v območju EŠD 18462
(Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiGE domačije v
ti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
PC,
odprtem vaškem
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
SK
okolju
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj
se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38.
člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine
GE javnega prosto- EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in
PC,P ra, podtip : GE
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
O
javnega parkirišča potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
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soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
iz 38. člena odloka.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili javne stavbe ali
trško-mestne hiše. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v
območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska
GE javne stavbe, dolina). pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
podtip : GE gasil- št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upošnega doma
tevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). pogoje in kulturGE domačije v
novarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje
strnjenem vaškem območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno
okolju
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela
odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna
krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v
GE modernistične EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).
stanovanjske hiše Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in
tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Na GE ni dovoljeno vzpostavljati
pomožnih stavb. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v vplivnem
območju stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida). EUP leži v
območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska
dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000
GE hiše na pode- (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je
želju
potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
V delu poplavnega območja majhne nevarnosti veljajo določila
38. člena odloka. EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD
2718 (Cerkev sv. Vida), nadalje v EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
GE modernistične št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upošstanovanjske hiše tevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Leži v EŠD 18462 (Kulturna
krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži
GE domačije v
v varstvenem območju EPO št. 31400 (Ljubljansko barje) in v območju
strnjenem vaškem EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).
okolju
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Namenjena je javnim ureditvam in stavbam, pri čemer imajo prednost področji vzgoje in izobraževanja. Nivo izhodiščne etaže ter osrednji del novega glavnega trga naj
bodo načeloma v območju višinske kote ceste na JV strani. Največja
dovoljena višina stavb je E2. Leži v območju EŠD 18462 (Kulturne
krajine Želimeljske doline) Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP se
nahaja v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
GE javne stavbe
odloka.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Oblikovanje volumna stavbe
naj bo prilagojeno vlogi stavbe v merilu naselja. Višinski gabarit naj ne
presega E2. EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD
2718 (Cerkev sv. vida). EUP leži v območju kulturne krajine EŠD
GE javne stavbe
18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje OPPN je
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potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. V EUP je evidentirana stavbna
dediščina EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida). EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO
iz 38. člena odloka.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. V območju je dovoljeno urediti
tudi površine za šport in rekreacijo. EUP leži v območju kulturne krajine
EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Del EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida) in stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Za načrtovanje OPPN
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno
mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 31400 (Ljubljansko
barje) in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Nove oz. nadaljnje pozidave na teh površinah niso dovoljene znotraj območja KP glede na Uredbo o KP LB. EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 31400
(Ljubljansko barje) in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. EUP leži na območju Natura2000 in na
zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege
na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno
pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 12676
(Kapelica sv. Vida). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. V območju javnega prostora
naselje naj se vzdržujejo obstoječe območje za mirujoči promet (parkirna mesta) ter ohranjajo in vzdržujejo obstoječe zelene površine
oziroma hortikulturna ureditev. EUP leži v območju kulturne krajine
EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). EUP leži v vplivnem
območju stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida). Izdelati je
potrebno načrt krajinske ureditve, zasnovana ureditev ne sme vidno
izstopati iz podobe Želimeljske doline. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje,
za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Obstoječa dejavnost se lahko
ohranja. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna
krajina Želimeljska dolina) ter v delu EUP vplivno območje stavbne
dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida). V EUP je evidentirana stavbna
dediščina EŠD 12678 (Župnišče). Za načrtovanje OPPN je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za
posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine
pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Nahaja se v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka.
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Poslovilna vežica v vlogi glavne stavbe naj se ohranja v obstoječih
gabaritih. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna
krajina Želimeljska dolina) ter stavbna dediščina EŠD 12674 (Graščina
Namršelj). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v tudi EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na
območje. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna
krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna dediščina
EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Dopustna je sanacija obstoječih
objektov, novogradnje niso dopustne. Potrebna je izdelava konservatorskega načrta z natančno opredelitvijo vsebin posegov. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka.
V času del se ne sme posegati ter odlagati materiala, nasipavat, parkirati izven EUP. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina) in v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Pred posegi je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem
območju EPO št. 31300 (Ljubljansko barje) in v območju EPO št.
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). EUP leži
na območju Natura2000. Pred posegi na GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega
za varstvo narave.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. EUP leži v območju kulturne
krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). EUP leži v
EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena
odloka.
V skladu z Uredbo o KP LB je dovoljeno postavljati le kozolce, čebelnjake in senike. Postavitev le teh naj se izvaja čim bližje cesti in na že
degradiranih površinah ter čim bolj stran od vodotoka in obrežne vegetacije. Posegi v obstoječo obrežno drevesno/grmovno vegetacijo niso
dovoljeni. Ohranja se obvodna vegetacija v 5-metrskem pasu Želimeljščice. EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti,
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s
simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. . EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. Del EUP je v Natura2000 in v območju naravne
vrednote št. 4050 (Želimeljščica) in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje
in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
varstvo narave.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukturenotranjih poti oziroma brez OPPN. Del EUP je evidentiran kot poplavno
območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela
odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna
krajina Želimeljska dolina) in v vplivnem območju stavbne dediščine
EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni
tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja
izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. EUP
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leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400, EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP je v
območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica), EUP je v območju
Natura2000 in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za
varstvo narave.
Ohranja se obvodna vegetacija. Posegi v 5-metrskem obvodnem pasu
niso dovoljeni. Ohranja se travnati del območja v ugodnem ekološkem
stanju. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina), Del
EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina
Namršelj). V EUP so evidentirane stavbne dediščine EŠD 897 (Hiša
Želimlje 10), EŠD 9820 (Hiša Želimlje 9), ter EŠD 12537 (Mlin).Za
načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št.
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri), del EUP
leži na EPO Ljubljansko barje št. 31400. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP je v območju Natura2000 in
v območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica) in zavarovanem
območju KP Ljubljansko barje, zato je za posege na GE, ki se nahaja
na zavarovanem območju narave potrebno pridobiti naravovarstvene
pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). EUP
leži v varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, Natura2000, EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in v
območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege
na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno
pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se nahaja
na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošne merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD
12674 (Graščina Namršelj). EUP leži v varstvenem območju EPO
Ljubljansko barje št. 31400 in v območju EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju
Natura2000 na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). V EUP
je evidentirana stavbna dediščina EŠD 590059 (Hiša Želimlje 53), za
katero velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje.Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži na zavarovanem območju KP
Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na
zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene
pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Del območja se nahaja na VVO vodnega
zajetja Pleše, I. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane
kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
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EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Vsi posegi na GE
se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem pristojnega
ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3,
3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošne merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s
simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. EUP leži v
EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri),
del EUP pa na EPO Ljubljansko barje št. 31400. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP se nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na
GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24398
(Kozolec in sušilnici ob cesti). Za posege na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP se nahaja v
EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. V EUP je evidentirana stavbna dediščina. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka.
Največja višina stavb je E+M. Klasična streha ima lahko enostranski
podaljšek. Zaradi poplavnega območje majhne in srednje nevarnosti
veljajo tudi merila 38. člena odloka. Leži v Kulturni krajini Želimeljske
doline (EŠD 18462. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP se nahaja v
EPO Ljubljansko barje št. 31400 in v EPO št. 80000 (osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri) . Upoštevati je potrebno usmeritve
za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju Natura 2000 in
zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege
na GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov
(podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni
dovoljena. Posegi na GE se lahko urejajo le s skladno s pogoji in
soglasjem ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Dodatne pozidave in objekti izven obstoječe pozidave na območju niso
dopustne.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s
simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. EUP leži v
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400 in v območju
EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje
se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova
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noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove
umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja
na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400 in v območju
EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).
Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se
nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje
in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je
potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3,
3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošna merila iz 38. člena odloka.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz
37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko
barje in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz
38. člena odloka. EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko
barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem
območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova
noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 38. člena odloka.
Dodatne pozidave izven že obstoječe pozidave niso dovoljene. EUP
leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati
regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično
dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400 in EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP je v območju
Natura2000 in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave
je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in
Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 38. člena odloka.

GE osamele
domačije
GE infrastrukturnega objekta, podtip:
GE vodnega črpa- Pri ravnanju, posegih, umeščanju in izvajanju dejavnosti ter aktivnosti
lišča in vodohranov se upošteva Uredba o KP Ljubljansko barje, Ur.l.RS, št. 112/08)
GE infrastrukturnega objekta, podtip:
GE vodnega črpališča in vodohranov
ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne
rastlinske čistilne naprave pred iztokom v vodotok). Iztok naj se izvede
na način, da se brežin vodotoka dodatno ne utrjuje. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina).
EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina
Namršelj). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v območju
KP Ljubljansko barje (Uredba o KP Ljubljansko barje, Ur.l.RS,
št. 112/08), varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000
GE infrastrukturne- (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in Natura2000.
ga objekta, podtip: Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrGE čistilne naprave tovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju nara-
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ve je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Del
EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina
Namršelj). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju
varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenih
območjih EPO Ljubljansko barje, Natura2000, EPO št. 80000 (osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri) in v območju naravne
vrednote št. 4050 (Želimeljščica).Upoštevati je potrebno usmeritve za
EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja
GE domačije v
na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene
odprtem vaškem
pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojokolju
nega za varstvo narave.
Dodatne pozidave na površinah znotraj 3. VO KP LB znotraj EUP-ja
niso dovoljene (severni del). Ohranja se travnati del območja v ugodnem ekološkem stanju. Ohranja se obvodna vegetacija. Posegi v 5metrskem obvodnem pasu niso dovoljeni. Del EUP je evidentiran kot
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462
(Kulturna krajina Želimeljska dolina).Sprejemljiva je dopolnilna in
nadomestna gradnja v smislu zgoščanja obstoječe pozidave. Potrebno
je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris
s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. Del EUP
leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina
Namršelj). V EUP so evidentirane stavbne dediščine EŠD 897 (Hiša
Želimlje 10), za katero velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje, EŠD 9820 (Hiša Želimlje 9), za katero velja Odlok o razglasitvi,
ter EŠD 12537 (Mlin), za katero velja rekonstrukcija in vzdrževanje.
Pozidava parcele št. 354/6, k.o. Želimlje ni dopustna. Za načrtovanje in
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenih območjih EPO Ljubljansko
barje, št. 31300 in EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri) Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38.
člena odloka. EUP leži na območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica) in območju Natura 2000 ter zavarovanem območju KP LjubGE domačije v
ljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE je potrebno pridobiti
odprtem vaškem
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziokolju
roma organa pristojnega za varstvo narave.
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Prostor je namenjen javnim
rekreativnim in parkovnim ureditvam ter otroškemu igrišču, ki so povezani z ureditvami središča Želimelj. EUP leži v EPO št. 80000 (osredGE zelenih urbanih nje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebpovršin in zelenega no usmeritve za EPO iz 38. člena odloka V EUP se nahaja EŠD 18462
sistema – druge
(Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki
urejene zelene
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobipovršine
ti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v EPO št.
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka V EUP se nahaja EŠD 18462 (Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in
GE domačije v
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
strnjenem vaškem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
okolju
soglasje ZVKDS.
Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v EPO št.
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka V EUP se nahaja EŠD 18462 (Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in
GE domačije v
poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je
odprtem vaškem
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
okolju
soglasje ZVKDS.
GE kmetijstva z
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želiindustrijsko obliko meljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
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območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina ŽeliGE zelenih urbanih meljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
površin in zelenega območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarsistema – druge
stvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
urejene zelene
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upošpovršine
tevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GE središčnega
javnega prostora;
podtip- GE javnega Parkirišče se uredi kot utrjena zelena površina, členjena in obdana z
parkirišča
vegetacijo.
OPPN 18-05: SS Dolgi Devci. Del EUP je evidentiran kot poplavno
območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina).Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se
nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene
GE varovanje
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št.
pogojev izvedbe
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). UpošteOPPN
vati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na
območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarGE domačije v
stvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO
odprtem vaškem
št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upošokolju
tevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo
imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini
zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (notranjih dostopnih poti) oziroma brez OPPN. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena
izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana stavbna dediščina
EŠD 12677 (Razpelo pri hiši Želimlje 28). Leži v območju EŠD 18462
(Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiGE domačije v
ti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP
odprtem vaškem
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih
okolju
zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Ohranja se obvodna vegetacija. Posegi v 5-metrskem obvodnem pasu
niso dovoljeni. Ohranja se travnati del območja v ugodnem ekološkem
stanju. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna
določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju
kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina), v
varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, Natura2000, EPO št.
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in v
območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege
na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno
pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Del EUP leži v
vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj).
V EUP so evidentirane stavbne dediščine EŠD 897 (Hiša Želimlje 10),
EŠD 9820 (Hiša Želimlje 9), ter EŠD 12537 (Mlin). Pozidava na parc.
GE domačije v
št. 340/55, k.o. Želimlje ni dopustna. Za načrtovanje in poseg na GE, ki
odprtem vaškem
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiokolju
ti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane
kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS. EUP leži v območju EPO št. 80000 (osrednje območGE osamele
je življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritdomačije
ve za EPO iz 38. člena odloka.
GE zelenih urbanih OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Prostor je namenjen javnim
površin in zelenega rekreativnim in parkovnim ureditvam ter otroškemu igrišču, ki so povesistema – druge
zani z ureditvami središča Želimelj. EUP leži v EPO št. 80000 (osredurejene zelene
nje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebpovršine
no usmeritve za EPO iz 38. člena odloka V EUP se nahaja EŠD 18462
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Specifikacija EUP KGV in podobmočij
EUP-KGV-OSkl
f, G,
K1,
K2,
LN,
PC,
PO,
PŽ,
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G, K1,
PC,
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G
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G
K1,
KGV9
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PC
KGV11
K1,
VC
Podenote EUPKGV1

KGV1-SKL01

ek

KGV1-SKL02

sa

KGV1-SKL03

sa

KGV1-SKL04

ob

KGV1-SKL05

ru

KGV1-SKL06

pz

KGV1-SKL08

vg

KGV1-SKL11

sa

KGV1-SKL12

mn

KGV1-SKL13

mn

KGV1-SKL14
mn
Podenote EUPKGV10

KGV10-SKL07

pp

Uradni list Republike Slovenije
(Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki
se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

Na območjih z varstvenimi režimi je potrebno upoštevati 38. člen odloka.

Območje Mineralnih surovin, odprti
LN
kop - eksploatacija
Območje Mineralnih surovin, odprti
LN
kop - sanacija
Območje Mineralnih surovin, odprti
LN
kop - sanacija
Območje za potref
be obrambe
odlaganje ruševin v
primeru naravnih in
LN
drugih nesreč
varovanje lokacij
grobišč (površine
za pokope živali) v
primeru naravnih in
LN
drugih nesreč
Območje varovalG
nega gozda
Območje Mineralnih surovin, odprti
LN
kop - sanacija
Potencialno mirno
G, K2 območje v naravi
NV Babna Gorica; Predlog za določitev I. stopnje VPH
Potencialno mirno
G
območje v naravi NV Jelšje; Predlog za določitev I. stopnje VPH
Potencialno mirno
G
območje v naravi NV Močila, močvirna dolina; Predlog za določitev I. stopnje VPH

G

varovanje lokacij
grobišč (površine
za pokope prebivalstva) v primeru
naravnih in drugih
nesreč
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OPN Škofljica, odlok, priloga 2:
usmeritve za OPPN (91. člen)
1 – Dole pri Škofljici
OPPN-1-01: Prenova vasi Dole pri Škofljici
3 – Glinek
OPPN 3-02: Prenova naselja Glinek
5 – Gradišče nad Pijavo Gorico
OPPN 5-01: Soseska Gradišče Lazi
OPPN 5-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Gradišče Brzek
OPPN 5-03: Soseska Gradišče sever
OPPN 5-04: Soseska Gradišče vzhod
OPPN 5-07: Soseska Gradišče Gabrovka
OPPN 5-08: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Štibrnica
9 – Lavrica
OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice
OPPN 9-09: Proga za motokros
OPPN 9-10: Pastoralni center Zadnja vas
OPPN 9-11: Soseska v Taljah
OPPN 9-12: Prenova vasi Sela
10 – Orle
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle
11 – Pijava Gorica
OPPN 11-01: Pijavski hrib
OPPN 11-02: Pijava Gorica severovzhod
OPPN 11-03: Stanovanjska soseska (SS) Pijava Gorica Senožeti
OPPN 11-06: Prenova jedra Pijave Gorice
13 – Reber pri Škofljici
OPPN 13-01: Gospodarska cona Reber
14 – Smrjene
OPPN 14-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Gradišnica
OPPN 14-04: Stanovanjska soseska (SS) Smrjene Gradišče
OPPN 14-06: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Peščenke in Ceroje
OPPN 14-20: Prenova vasi Smrjene
15 – Škofljica
OPPN 15-01: Prenova jedra Škofljice – S del
OPPN 15-03: Prenova in sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Mijavčeve ulice
OPPN 15-04: Ureditev občinskega središča
OPPN 15-05: Prenova jedra Škofljice
OPPN 15-07: Prenova Škofljica Klanec
OPPN 15-08: Prenova Šmarske ceste
OPPN 15-09: Primičeva ulica
16 – Vrh nad Želimljami
OPPN 16-02: Stanovanjska soseska (SS) Vrh sv. Peter
OPPN-16-03: Prenova vasi Vrh nad Želimljami
17 – Zalog
OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog
18 – Želimlje
OPPN 18-04: Ureditev jedra Želimelj
OPPN 18-05: Stanovanjska soseska Dolgi Devci
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1 – Dole pri Škofljici
OPPN-1-01: Prenova vasi Dole pri Škofljici
– velikost območja OPPN: 4,46 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, SK, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Dole so manjša vas z razmeroma ohranjenim konceptom notranje organizacije javnega prostora v osrednjem delu.
Vendar pa je notranji ustroj vasi z novogradnjami pomembno načet. V severovzhodnem delu je relativno obsežno
območje nepozidanih stavbnih zemljišč, ki sega do roba gozda, s katerim je določen najpomembnejši vizualni rob KK
naselja. V neposredni bližini, v jugovzhodnem delu je manjše, prostorsko slabše artikulirano počitniško naselje, ki
prerašča v stanovanjsko sosesko.
b – Urbanistični cilj OPPN
Območje razpršene gradnje počitniških hiš naj se sanira s konceptualno prostorsko priključitvijo k obstoječemu naselju.
Prenova naselja naj bo usmerjena v revitalizacijo mreže javnega prostora in razvojem severnega dela počitniškega
naselja v območje s stanovanjsko pozidavo. Ob tem naj se zagotovi aktiviranje potencialov v severovzhodnem delu –
razvoj novega dela vasi v skladu z merili kakovostnega podeželskega okolja.
c – Dejavnosti
Bivanje v individualnih enodružinskih hišah, kmetijska dejavnost; osebne storitve.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Območje naj se napaja iz vzhodne strani preko sanirane dostopne ceste in dopolnjene mreže notranjih poti. Javni
prostor naj bo čim bolj pretočen (brez slepih ulic). Stavbni kubusi drobnega merila naj bodo orientirani v smeri plastnic.
Stavbna struktura naj bo v razmerju do notranjega javnega prostora vzpostavljena tako, da ga kvalitetno sooblikuje, na
enotnih gradbenih linijah. Arhitektura naj bo razvita iz avtohtonih arhitekturnih tipov prostora.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm. Zagotovi naj se komunalna
opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka tako, da se zgradi manjkajoče omrežje javne kanalizacije s
samostojno ČN ali s priključitvijo na sistem Škofljica.
3 – Glinek
OPPN-3-02: Prenova naselja Glinek
– velikost območja OPPN: 6,69ha
– nova podrobna namenska raba: SK, O, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje zajema vzhodni del naselja, kjer so med posameznimi domačijami območja nepozidanega stavbnega
zemljišča večjega obsega. Predvsem vzdolž lokalne osi vasi, na robu naravne vrednote, je območje degradirano z
neprimerno stavbno strukturo in dejavnostjo.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Izvede naj se sanacija javnega prostora naselja, predvsem z ureditvami primernih ulic s pločniki- s sanacijo
obstoječega in vzpostavitev dopolnilnega javnega prostora. To je pogoj za vzporedno aktiviranje nepozidanih zemljišč
oziroma opredelitev dopolnilne pozidave ter revitalizacijo degradiranega pasu zemljišč ob lokalni strukturni osi naselja.
c – Dejavnosti
Bivanje v individualnih ali malih drugih enotah v podeželskem okolju, kmetijska dejavnost, v območjih najpomembnejših
strukturnih osi terciarne dejavnosti in manjše gospodarske enote, ki so združljive z merili kvalitetnega podeželskega
okolja. Obstoječa industrijska dejavnost naj se dolgoročno seli v gospodarsko cono. Njena širitev na tej lokaciji ni
sprejemljiva.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Izvede se sanacija obstoječega stanja in reurbanizacija s prenovami obstoječih GE ter dopolnilna pozidava,
ekonstrukcija obstoječe dovozne ceste ter opredelitev napajalne mreže javnega prostora po globini predvsem v
vzhodnem in zahodnem zalednem delu območja (Podvin, Glinek). Umesti se lahko stavbna struktura manjšega in
srednjega velikostnega merila, ki naj bo poenotena po tipih v posameznih sklopih ter vzpostavljena na enotnih gradbenih
linijah. Stavbna struktura manjšega merila naj bo načeloma tipa glavne stavbe - hiša na podeželju, srednjega merila pa
tipa - trško mestna hiša. V območju primarne strukturne osi je priporočljivo prepletanje javnih vsebin in bivanja, ki naj bo
tu načeloma le v zgornjih etažah glavnih stavb. Stavbna struktura obstoječe domačije, ki je varovana kulturna dediščina,
naj se prenovi.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 29. 7. 2015 /

Stran

6729

e – Usmeritve za prostorsko izvedbene pogoje
Obstoječa stavbna struktura se na obstoječih stanovanjskih GE lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa
.hm, obstoječe GE domačij pa v skladu z merili GE tipa .vo. Na GE gospodarskega značaja je dovoljeno le vzdrževanje
obstoječe stavbne strukture. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
Prenovi se notranja cestna mreža in dogradi kanalizacija s povezavo na sistem Škofljica.
5 – Gradišče nad Pijavo Gorico
OPPN-5-01: Soseska Gradišče Lazi
– velikost območja OPPN: 1,37 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Razgibano območje pobočja severno nad regionalno cesto Škofljica - Kočevje z manjšimi vrtačami, travniki in gozdnimi
zaplatami, ki je ujeto med dvema območjema strnjene pozidave naselja Gradišče Jug.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč v stanovanjsko sosesko. OPPN je potreben predvsem
zaradi opredelitve dopolnilne mreže javnega prostora, GJI in opredelitve gradbenih enot.
c – Dejavnosti
Bivanje v stavbni strukturi lokalnega merila.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Sanacija obstoječe dovozne ceste v novo stanovanjsko sosesko v vaško ulico. Opredelitev notranjega javnega prostora
po globini območja tako, da bo omogočen dostop do novih GE. Vzpostavi naj se stavbna struktura drobnega merila v
vrstah po pobočju, s kubusi oziroma slemeni stavb orientiranimi v smeri plastnic. Vzdolž javnega prostora napajalnih poti
naj bodo glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. Stavbna struktura naj bo v smislu tematske strukture
načeloma enotnega tipa, najmanj pa z enovito krajino streh (višina stavb, geometrija streh, barve kritine …). OPPN naj
se izdela na podlagi celovitih strokovnih podlag celotnega območja UN Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu
prometne in komunalne infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe GE se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE z oznako .hm, obstoječe
počitniške hiše se lahko v vmesnem času le vzdržujejo. Kanalizacija se načrtuje skladno z operativnim programom
občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod. Zagotovi naj se komunalna opremljenost
območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
OPPN-5-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Gradišče Brzek
– izvedbena raven akta
– velikost območja OPPN: 5,89 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje pretežno nepozidanih stavbnih zemljišč na vzhodnem pobočju Brzleka med izvornim jedrom Gradišča in
strnjeno pozidavo na severu, ki prehaja v južni del naselbinskega telesa Smrjene. Po zatravljenem vznožju, po pobočju
pa prehaja v vedno gostejše gozdne površine. Na območju je več počitniških hiš in nekaj posameznih stanovanjskih
stavb. Navezuje se na lokalno cesto proti Kopankam.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč ter sanacija območja razpršene gradnje in urbanizacija območja
severovzhodnega dela poselitvene enote. Vzpostavitev novih stanovanjskih bivalnih enot, ter hkrati saniranje območij
dislocirane pozidave.
c – Dejavnosti
Bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Opredelitev dopolnilne mreže javnega prostora proti zahodu oziroma po globini območja. Opredelitev novih gradbenih
enot na katerih naj bodo enodružinske stavbe drobnega merila s slemeni orientirani v smeri obstoječe lokalne ceste in
plastnic. Nova stavbna struktura naj ima enovito krajino streh, dvokapnico z naklonom 45o (višina stavb, barve kritine,
naklon …). Obstoječe počitniške hiše naj se sanirajo v skladu z merili glavne stavbe tipa hiše na podeželju. Poleg
zagotovitve kvalitetnega notranjega prostora je najpomembnejši kriterij kakovosti oblikovanje stikov z nepozidanim
prostorom in kulturno krajino.
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Na severovzhodnem delu pretežno nepozidanih površin se vzpostavi nova dostopna cesta do robnega območja naselja,
Notranja mreža javnega prostora se opredeli tako, da bo omogočala dostop do novih GE. Stavbna struktura naj bo
drobnega merila, vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah javnega prostora tako, da se vzpostavi kvaliteten ulični
gabarit (cesta, pločnik). V merilu krajine naj soseska deluje kot homogena prostorska enota, ki se lahko navezuje na že
obstoječo. Na severovzhodnem delu naj se ob obstoječi stanovanjski soseski ohranja prevladujoča orientacija, oblika in
višinski gabarit streh, kot je že vzpostavljena zahodno od obstoječe ceste. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih
strokovnih podlag celotnega območja UN Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne
infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .hp, obstoječe
počitniške hiše se lahko le vzdržujejo. Kanalizacija se načrtuje skladno z operativnim programom občine za odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod v občini. Predvidi se sanacija obstoječe cestne mreže. Zagotovi naj se
komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
OPPN-5-03: Soseska Gradišče sever
– velikost območja OPPN: 0,79ha
– nova podrobna namenska raba: SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Zatravljeno območje severno nad izvornim jedrom Gradišča in novejšo strnjeno pozidavo na vzhodu.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč in opredelitev dopolnilne pozidave. OPPN je potreben predvsem za opredelitev
dopolnilne mreže javnega prostora. Dopolnilna soseska naj bo v morfološkem smislu dopolnitev obstoječe strukture.
c – Dejavnosti
Bivanje v manjših stavbnih enotah.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Vzpostavitev novih GE in notranje poti- ulice po globini enote. Dopolnilna pozidava naj bo drobnega merila, z linearnimi
stavbni kubusi in strehami, ki bodo zagotavljale enovito krajino streh tega dela naselbinskega telesa v merilu kulturne
krajine. Višinski gabarit stavb naj bo usklajen z okoliškimi višinskim gabariti. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih
strokovnih podlag celotnega območja UN Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne
infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Kanalizacija se načrtuje skladno z operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in
padavinskih vod v občini. Predvidi se sanacija obstoječe cestne mreže. Zagotovi naj se komunalna opremljenost
območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
OPPN-5-04: Soseska Gradišče vzhod
– velikost območja OPPN: 1,22 ha
– nova podrobna namenska raba: SS , PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Manjša, s slabo raslim gozdom porasla vrtača in pobočje, ki na zahodu meji na modernistični del naselja Gradišče nad
Pijavo Gorico Jug.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč, urbanizacija območja severovzhodnega dela poselitvene enote ter
vzpostavitev novih stanovanjskih bivalnih enot tako, da bo pozidava kvalitetno sooblikovala mejo naselja in hkrati
sanirala manjše območje razpršene/dislocirane pozidave.
c – Dejavnosti
Bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Sanacija nepozidanih stavbnih zemljišč z dopolnilno pozidavo, enodružinskih stanovanjskih stavb. Stavbni kubusi
linearne tlorisne zasnove in drobnega merila naj bodo s slemeni orientirani v smeri plastnic. Vzpostavi se nova notranja
mreža javnega prostora tako, da bo omogočala dostop do novih GE. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih strokovnih
podlag celotnega območja UN Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne infrastrukture.
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e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječa stavba - počitniška hiša se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. Kanalizacija se načrtuje skladno z
operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod v občini. Predvidi se
sanacija obstoječe cestne mreže. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena
odloka.
OPPN-5-07: Soseska Gradišče Gabrovka
– velikost območja OPPN: 1,83 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje leži na pobočju lokalnega hriba Brzek, ki je poraslo s slabo raslo gozdnim pokrovom med katerim so
stanovanjske stavbe in počitniške hiše. Območje je v vzhodnem zaledju strnjene pozidave naselbinskega telesa
Gradišče.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija zalednega dela naselja oziroma obstoječega stanja s prenovami obstoječih enot ter opredelitvijo dopolnilne
mreže notranjega prostora in dopolnilne pozidave.
c – Dejavnosti
Bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste. Linearni stavbni kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri plastnic. OPPN
naj se izdela na podlagi celovitih strokovnih podlag celotnega območja UN Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu
prometne in komunalne infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs. Kanalizacija
se načrtuje skladno z operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod
v občini. Predvidi se sanacija obstoječe cestne mreže. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z
19. točko, 56. člena odloka.
OPPN-5-08: Sanacija območja razpršene (SORG) Gradišče Štibrnica
– velikost območja OPPN: 3,12 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Zatravljeno pobočje severno nad regionalno cesto Škofljica- Kočevje. Območje določa nastajajoči severni robni del
naselbinskega telesa Gabrovec.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija zalednega dela naselja oziroma obstoječega stanja s prenovami obstoječih enot ter opredelitvijo dopolnilne
mreže notranjega javnega prostora in dopolnilne pozidave.
c – Dejavnosti
Bivanje v individualnih stanovanjskih hišah.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Opredelitev nove mreže javnega prostora po globini (ceste, pločnik) in novih GE z navezavo na obstoječ priključek na
regionalno cesto. Novogradnje bodo v funkciji povezovanja, zgostitve obcestne pozidave in pozidave po pobočju v
enovito naselbinsko strukturo. Oblikovanje stavbne strukture za potrebe stanovanj, načeloma z glavno stavbo
oblikovano po merilih tipa hiša na podeželju. Stavbna struktura drobnega merila naj bo tipološko enovita proti javnemu
prostoru vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah. V merilu krajine naj dopolnilna pozidava deluje homogeno k
obstoječi pozidavi, hkrati naj le ta sooblikuje kvalitetno severno mejo naselja. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih
strokovnih podlag celotnega območja UN Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne
infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .hp. Kanalizacija
se načrtuje skladno z operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod
v občini. Predvidi se sanacija obstoječe cestne mreže. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z
19. točko, 56. člena odloka.
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9 – Lavrica
OPPN-9-08: Prenova jedra Lavrice
– velikost območja OPPN: 15,03 ha
– nova podrobna namenska raba: CU, SS, ZS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Osrednji, najpomembnejši del Lavrice vzdolž Dolenjske ceste in eden najpomembnejših javnih prostorov v občini. Na
jugozahodni strani je določen z železniško progo, na severovzhodni pa z nastajajočim kompleksom vrtca in šole ter
zaključeno stanovanjsko sosesko Ob Potoku. Najpomembnejši središčni prostor je vozlišče ob kulturnem domu. Vzdolž
Dolenjske ceste in po globini je identificiranih več drugih lokalnih vozlišč- izhodišč razvoja bodoče hierarhije.
Prostor je na ruralnih in primestno trških ostankih iz obdobja do konca 50-tih let prejšnjega stoletja stihijsko urbaniziran.
Odsotnost konceptualnega pristopa in kontinuitete se najbolj odraža v razvojni blokadi zaradi nerazvite mreže javnega
prostora- ta je ostala zgolj na ravni vsakokratnega utilitarnega urejanja državne ceste in bolj ali manj asfaltiranje
nekdanjih vaških in poljskih poti. V naselbinski strukturi med posamičnimi poslovnimi in trgovskimi stavbami, katerih
umestitev ni povezana s celoto, prevladujejo individualne stanovanjske enote, nastale iz nekdanjih ruralnih enot. V
splošnem današnja ureditev- raba prostora in urbanotvornost tako vsebin kot stavbne strukture zaostajajo za pomenom
in vlogo te lokacije v prostoru. Kot takšno je območje eden največjih urbanističnih izzivov v prostoru občine.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Razvoj urbane strukture središčnega dela Lavrice s poudarkom na krepitvi javnih vsebin in javnega prostora.
Revitalizacija območja z vzpostavitvijo urbanotvorne, pretežno tematske stavbne strukture v kontekstu izgradnje
uličnega prostora Dolenjske ceste. Ureditve v tem linearnem prostoru Dolenjske ceste naj imajo prostorsko in
programsko artikulirana vozlišča.
c – Dejavnosti
Terciarne, kvartarne vsebine ter bivanje. Aktivnosti v odprtem javnem prostoru.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Nova urbana struktura naj ima primerno razvit tako javni prostor, razmerje do uličnega prostora kot tudi namembnosti
primerne tlakovanje in hortikulturne ureditve. Bivanje v pritličjih je načeloma sprejemljivo le v sekundarnem delu uličnih
nizov (izven območja vzdolž glavne ceste), sicer pa v zgornjih etažah. Lokacija zahteva enakovredno obravnavo
zaprtega in odprtega javnega prostora, s poudarjeno vlogo odprtih javnih pritličij in javnih ureditev zunanjih površin.
Načeloma naj se oblikujejo razvojnim pogojem prilagojeni stavbni otoki- kareji, z internimi prostori navznoter, v
dvoriščnem delu. Višinsko merilo stavb ob uličnem nizu, kot izhodišče v najpomembnejšem delu določa nova poslovna
stavba v gabaritu E4, sicer pa je lahko v primarnem delu nizov do E3. Višina stavb naj proti zunanjosti ubuličnih nizov
pada. Sicer naj se tlorisni in višinski gabariti ter oblikovanje stavb prilagodijo značaju prostora znotraj postavljenega
koncepta razvoja tega prostora. Strehe naj bodo ravne. Kvalitetne oziroma pomembne stavbe šole, gostilne naj ostanejo
sooblikovalci identitete v vlogi označevalcev razvoja- zato naj se celostno prenovijo- tudi programsko.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječa stavbna struktura se lahko v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili
tipa GE .js, .tm. ali .hm., sicer pa naj se varujejo pogoji izvedbe OPPN. Zagotovi naj se komunalna opremljenost
območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka ter javno plinovodno omrežje.
OPPN-9-09: Proga za motokros
– velikost območja OPPN: 4,17 ha
– nova podrobna namenska raba: ZS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje se nahaja na gričevni verigi, na ambientalno manj izpostavljenem jugovzhodnem pobočju, ob lokalni poti iz
Lavrice proti Orlam. Širše območje motokros proge je degradirano, območje pa se že uporablja za šport in rekreacijo.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Območje je namenjeno rekreacijskemu poligonu za gorska in motorna kolesa ter druge športe v naravi ter sanaciji
obstoječega stanja. Z aktom se ureja:
– poligon za vadbo in tekme,
– prostor za spremljevalne programe (potrebe športnikov in spremljevalnega osebja),
– odprt prostor za potrebe obiskovalcev(parkirišča, tribune …),
– postavitev objektov za športne in turistične namene ter začasne objekte v času prireditev.
c – Dejavnosti
Območje zelenih površin za šport in rekreacijo, predvsem za namen motokrosa.
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d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Vidna izpostavljenost športnega poligona je lahko moteča, zato se vzdržuje gozdni pas, ki ščiti območje pred hrupom in
pogledi iz Orel in Sel. Prav tako se v čim večji meri ohranja obstoječa drvenina za območje poligona za motokros.
Vstopni del v območje se uredi s posebnim vhodom ter s prostorom za parkiranje. Na JV strani območja ob cesti Sela –
Orle se uredi večji odprti prostor za postavitev objektov in organizacijo tekem ter druge šporno rekreativne vsebine.
Objekti in naprave naj v širšem ambientu ne izstopajo, temveč naj z njim v danih naravnih danostih oblikuje v usklajeno
celoto. Ureditev poligona naj ne posega grobo v obstoječi relief, temveč naj se mu prilagaja. Površine izven
ureditvenega območja, ki so degradirane zaradi voženj motoristov se sanirajo. Na cesti, ki pelje skozi naselje Orle se
postavi hitrostne ovire in druge varnostne ureditve.
e – Druge usmeritve glede PIP
Ohranitev razvojnih možnosti do sprejetja OPPN (.ppn). Tekmovalna proga naj z najvišjo koto ne presega vozišča
avtoceste tako, da bo avtocesta hkrati protihrupna zaščita v zahodni smeri proti naseljenemu delu občine. Zagotovi naj
se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
OPPN-9-10: Pastoralni center Zadnja vas
– velikost območja OPPN: 5,76 ha
– nova podrobna namenska raba: CD, ZK, ZD, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Nepozidano območje zemljišč med Selami, zaselkom Lavrice pod gričem Hrastovec- Brezmat. Severni del območja je
lokalno izrazito dominanten.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Oblikovanje novega verskega in izobraževalnega središča.
c – Dejavnosti
Verske, izobraževalne dejavnosti, pokopališka dejavnost v urbani ureditvi.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Artikulacija nove poselitvene enote s posebno, sakralno stavbno strukturo, ter servisnimi in komunalnimi vsebinami v
parkovni ureditvi.
e – Druge usmeritve glede PIP
Ohranitev razvojnih možnosti do sprejetja OPPN (.ppn). Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z
19. točko, 56. člena odloka ter javni plinovod.
OPPN-9-11: Soseska v Taljah
– velikost območja OPPN: 3-03 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, ZD, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Zemljišče je v naravi zatravljeno območje, vpeto med stanovanjske soseske med Nebčevo in Vrečarjevo ulico.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč, urbanizacija območja oziroma vzpostavitev novih bivalnih enot v stanovanjsko
sosesko. Stanovanjska soseska naj bo monofukcionalna.
c – Dejavnosti
Bivanje v zaključeni stanovanjski soseski.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Vzpostavitev nove dopolnilne mreže javnega prostora (ceste, pločnik …) po globini območja, ki bo omogočal dostop do
novih GE. Glavne stavbe naj bodo organizirane na enotni gradbeni liniji. Stavbna struktura iste namembnosti (npr.
stanovanjske hiše) naj bo tipološko poenotena z enovito krajino streh (višina stavb, geometrija streh, barve kritine …).
Javni prostor naj bo načeloma pretočen (brez slepih ulic).
e – Druge usmeritve glede PIP
Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka ter javni plinovod.
OPPN-9-12: Prenova vasi Sela
– velikost območja OPPN: 10, 67 ha
– nova podrobna namenska raba: SK, IK, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Raztegnjena vas severno od Lavrice s kvalitetno kulturno krajino, ki je na severni strani zaprta z gričevnatim svetom.
Vas ima degradiran notranji prostor, v veliki meri pa tudi meje naselbinskega telesa.
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b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
OPP je namenjen predvsem sanaciji javnega prostora- preobrazbi cest v (skupaj z obcestno strukturo) oblikovan javni
prostor.
c – Dejavnosti
Bivanje, kmetijska dejavnost in dejavnosti terciarnega sektorja, ki so združljive z značajem vaškega okolja in merilom
stavbne strukture gospodarskih poslopij.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Javni prostor naj se predvsem razširi na tehnično sprejemljivo širino vozišča ter vzpostavi pločnike. Hkrati naj se oblikuje
notranji javni prostor. Robna stavbna struktura naj se proti zunanjim mejam znižuje, na robovih naj se razvijajo
sadovnjaki. Stavbna struktura naj bo le tematskega značaja, ki omogoča, da bo v merilu kulturne krajine integrirana v
enovito naselbinsko telo.
e – Druge usmeritve glede PIP
Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
10 – Orle
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle
– velikost območja OPPN: 7,13 ha
– nova podrobna namenska raba: –SK, SS, ZS, ZD, PO, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Obcestna, v delu gručasta vas, ki poteka v smeri od zahoda proti vzhodu. Prostor je ambientalno precej odprt, na
kvalitetni izpostavljeni legi na slemenu. Z ambienta vasi se odpirajo pogledi preko Ljubljanskega barja.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
OPPN naj zagotavlja prostorske pogoje za kvaliteten razvoj naselja z naslednjimi ukrepi:
– sanacijo in razvojem javnega prostora – notranjih prometnih površin, s poudarkom na površinah za pešce,
– ohranitvijo linije meja naselbinskega telesa in oblikovno sanacijo le teh,
– prenovo javne gospodarske infrastrukture,
– ohranjanjem nosilcev ekstenzivne in lokalnem prostoru prilagojene kmetijske dejavnosti, predvsem v funkciji
vzdrževanja kulturne krajine,
– zgoščanjem pozidave na zahodnem in vzhodnem robu vasi, ter dopolnilno gradnjo ob cesti.
c – Dejavnosti
Bivanje v hišah v podeželskem okolju v prepletanju s kmetijsko dejavnostjo in terciarnimi vsebinami v lokalnem merilu.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Izhodišče pri razvoju stavbne strukture je ohranitev kakovostne stavbne strukture in razvoj ostale iz avtohtonih
arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov. Stavbna struktura naj se oblikuje s poudarjeno funkcijo v vlogi naselja sooblikovanjem javnega prostora oziroma sooblikovanjem naselja. Stavbni tip naj izhaja iz osrednje slovenske hiše za
katero je značilen podolžni tloris- pritličen objekt z izkoriščeno podstreho in poudarjeno osrednjo osjo daljše fasade z
vhodom. Streha naj bo dvokapna, z naklonom 40-45 stopinj, krita z opečno kritino. Lokacija objekta na parceli naj bo
skladna z zazidalno strukturo v naselju. Nove gradnje naj se v prostor integrirajo z uporabo elementov lokalnega
stavbarstva.
e – Druge usmeritve glede PIP
Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
11 – Pijava Gorica
OPPN 11-01: Pijavski hrib
– velikost območja OPPN: 4,61 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Relativno strm skrajno jugozahodni rob naselbinskega telesa Pijava Gorica. Območje je delno že pozidano. Določa
zahodni rob naselja.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija javnega prostora in vzpostavitev mehanizmov za sanacijo stavbne strukture, aktiviranje nepozidanih stavbnih
zemljišč.
c – Dejavnosti
Bivanje v podeželskem okolju.
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d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Vzpostavitev ustrezno opremljene vaške ulice in dopolnilne stavbne strukture. Ta naj bo po merilu in tipologiji gradnje
skladna z obstoječo stavbno strukturo, orientacija stavbnih kubusov naj bo skladna z morfologijo terena in potekom
notranjih napajalnih osi. Vzpostavijo naj se tudi dodatni kraki notranje mreže javnega prostora.
e – Druge usmeritve glede PIP
Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in
naravovarstveno soglasje. Obstoječe stavbna struktura se v sklopu obstoječih GE lahko do sprejetja OPPN ureja v
skladu z merili GE tipa .hm., obstoječa domačija pa v skladu z merili tipa GE .vo. Zagotovi naj se komunalna
opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka. Kanalizacija se načrtuje skladno z operativnim programom
občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod.
OPPN-11-02: SS Pijava Gorica severovzhod
– velikost območja OPPN: 2,84 ha
– nova podrobna namenska raba: CU, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Pretežno nepozidana stavbna zemljišča na severovzhodnem robu NT Pijava Gorica. Vzhodni del središča Pijave Gorice
na katerega OPPN meji na severnem robu je urbanistično zelo slabo artikuliran z vrsto notranjih konfliktov, in predvsem
glede na vlogo in pomen prostora neustrezno namensko rabo, ter gostoto urbanega tkiva. Eden glavnih ciljev OPPN 112 je spodbuditi prenovo tega, vzhodnega dela jedra Pijave Gorice.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Ciljev OPPN je več in sicer (prioritete po navedenem vrstnem redu):
– spodbuditev prenove vzhodnega dela središča,
– dopolnitev središča z intenzivno urbano strukturo,
– vzpostavitev dopolnilne, mejne stavbne strukture srednjega in drobnega merila v pasu vzdolž SV roba Pijave Gorice,
– vzpostavitev končne SZ meje naselbinskega telesa Pijave Gorice.
c – Dejavnosti
Dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja z namenom krepitve središčne vloge naselja Pijava Gorica. V osrednjem
delu naj se zagotovi prostorske pogoje za izgradnjo vrtca, otroškega in športnega igrišča ter prostorov za družbeno in
kulturno udejstvovanje prebivalcev. Razvijajo se storitvene dejavnosti za potrebe prebivalstva.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Prenova in razvojna dopolnitev vzhodnega dela središča Pijave Gorice v klasični mrežni urbani matrici, v stavbni
strukturi srednjega merila. Vzpostavitev notranje mreže javnega prostora.
e – Druge usmeritve glede PIP
Ohranitev razvojnih možnosti na nepozidanih stavbnih zemljiščih. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja
skladno z 19. točko, 56. člena odloka. Kanalizacijsko omrežje se načrtuje skladno z operativnim programom občine za
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod. Pri prenovi cestne mreže se s posebno strokovno
podlago prouči možnosti za izboljšanje prometnih povezav z drugimi naselji.
OPPN-11-03: SS Pijava Gorica Senožeti
– velikost območja OPPN: 2,28 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, pc
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Zemljišče leži na pobočju v vzhodnem delu Pijave Gorice in je ujeto med pogozdenim pobočjem Pijavskih Tal ter
obstoječo pozidavo drobnega merila.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Urbanizacija na obstoječih stavbnih zemljiščih na vzhodnem delu Pijave Gorice z umestitvijo novih GE na dopolnilnih
uličnih krakih. Hkrati naj se oblikuje kvalitetna meja naselja s smiselno zaključitvijo v strnjeno pozidavo oziroma
stanovanjsko sosesko individualnih stanovanjskih stavb.
c – Dejavnosti
Bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Vzpostavi naj se stavbna struktura eno stanovanjskih stavb. Ob ulicah naj bo zastavljena na enotnih gradbenih linijah.
Stavbni kubusi naj bodo izrazito linearni, orientirani vzdolž plastnic in javnega prostora. Stavbna struktura naj bo po
merilu in tipologiji skladna z obstoječo stavbno strukturo v naselju.
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e – Druge usmeritve glede PIP
Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka. Kanalizacija se načrtuje
skladno z operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod.
OPPN-11-06: Prenova središča Pijave Gorice
– velikost območja OPPN: 8,47 ha
– nova podrobna namenska raba: CU, CD, SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje zajema središčni del Pijave Gorice na vzhodni in zahodni strani državne ceste, ki je središčen po vlogi v
naselju. Gre za razvojno, ambientalno prostorsko in tudi po vrsti problemov izrazito različna prostora, ki jima je skupno
zgolj to, da sta pomembna in izrazito degradirana. Pomensko vrednost ima izpostavljeno stari zahodni del okoli cerkve.
V njem sta glavna problema odsotnost prilagoditve javnega prostora, ki je nastal iz nekdanjih poti v merilu vozov na
današnje potrebe motornega prometa in na odsotnost dovolj velikih možnosti za javne vsebine- tudi za dopolnilne
gradbene enote, kjer bi se te vsebine lahko odvijale. Vzhodni del je pomemben predvsem utilitarno, saj ima relativno
obsežno zaledje stanovanjskih sosesk, ki pa v ta središčni del niso ustrezno vpete. Funkcija javnega prostora je povsem
neustrezna- tako mreža ulic (manjkajo nekatere ključne povezave), neustrezni so prečni profili cest, še posebej je
odsoten prostor pešca. Poleg tega v njem ni vzpostavljena ustrezna hierarhija in vloga posameznih vozlišč.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Omogočiti, da je Pijava Gorica (bolj ali manj v današnjem obsegu) bistveno kakovostnejše naselje, ki je takšno lahko, v
kolikor se sanira javni prostor v kritičnih elementih- opredelitev prostora pešcem, zagotovitev osnovnih nujnih povezav v
naselju te velikosti in zagotovitev, da se razvijajo javne vsebine.
c – Dejavnosti
Pritličja glavnih stavb naj se prioritetno namenjajo javnim vsebinam – storitvenim in oskrbnim programom, v nadstropjih
praviloma bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Sanacija problemov v razvoj uravnoteženega, kakovostnega bivalnega in poslovnega okolja. Na zahodni strani se
zagotovi prenovo na obstoječi ulični mreži, z redefiniranjem ugotovljenih kakovosti in utilitarnim odpiranjem prostora. V
vzhodnem delu pa se prioritetno sanira geometrija in obseg javnega prostora. Stavbna struktura naj višinsko ne raste,
razvija naj se enovitost naselbinskega telesa v merilu kulturne krajine.
e – Druge usmeritve glede PIP
Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka. Kanalizacija se načrtuje
skladno z operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod.
13 – Reber pri Škofljici
OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber
– velikost območja OPPN: 18,77 ha
– nova podrobna namenska raba: IG, ZD, CU, SS, A, PC, VC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje leži v odprtem prostoru kulturne krajine, pod traso avtoceste Ljubljana- Novo mesto. Na območju so
posamezne enote razpršene gradnje.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja razpršene gradnje in opredelitev gospodarske cone za gospodarske enote manjšega in srednjega
velikostnega merila.
c – Dejavnosti
Manjše proizvodnje - obrtne, storitvene ter bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Organizacija gradbenih enot in stavbne strukture vzdolž osrednjega javnega prostora v skladu z naslednjimi merili:
– manjše in srednje gospodarske enote, od juga proti severu, na fleksibilnem rastru gradbenih enot z možnostjo rasti po
globini gradbenih enot s prilagajanjem geomorfološki strukturi;
– enoten koncept uvozov in priključevanja na GJI;
– oblikovanje skupnega javnega prostora (enotne gradbene linije) v območju obstoječe osi, kjer je predvsem v južnem
delu načelno možno tudi bivanje;
– ob osnovnih komunikacijskih poteh naj se umeščajo poslovni objekti, lahko tudi (javna) parkirišča, v zaledju parcel pa
proizvodni objekti, servisi in skladišča ter interne parkirne površine;
– stavbni kubusi gospodarskih stavb naj bodo elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami. Strehe naj bodo
oblikovane kot ravne strehe;
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– v prostorskem smislu sooblikovanje GC kot prostorske celote v razmerju do kulturne krajine (uskladitev višinskih
gabaritov, zniževanje in zmanjševanje kubusov na zunanjih robovih, ozelenitev robov) ter ohranitev južnega roba
območja v čim bolj naravnem stanju oziroma sanacija območja v urejene zelene površine.
e – Druge usmeritve glede PIP
Do sprejetja OPPN se obstoječe enote urejajo v skladu s predpisanimi prehodnimi merili, na omogoči pa se izgradnjo
komunalnega centra na osnovi strokovne podlage. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z
19. točko, 56. člena odloka.
14 – Smrjene
OPPN-14-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Gradišnica
– velikost območja OPPN: 3,01ha
– nova podrobna namenska raba: SS, CU, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje razpršene pozidave po rahlo valovitem lokalnem pobočju južno pod strnjeno pozidavo, z vmesnimi manjšimi
gozdnimi zaplatami, zahodno nad regionalno cesto Pijava Gorica - Kočevje.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija degradiranega območja razpršene gradnje, aktiviranje obstoječih stavbnih zemljišč ter hkrati opredelitev novih
razvojnih možnosti- novih bivalnih enot- v strnjeno pozidavo. Sanacija območja razpršene gradnje v skladu s 28. členom
Pravilnika- priključitev k obstoječemu naselju ter opredelitev kvalitetne jugozahodne meje naselja.
c – Dejavnosti
Bivanje, lahko tudi manjše skupne javne ureditve (šport in rekreacija);
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Opredelitev dopolnilne ter sanacija obstoječe mreže javnega prostora ter opredelitev novih GE za namen bivanja.
Dopolnilna in nova stavbna struktura naj ima enovito krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon …) zastavljeno
tako, da omogoča kvalitetno dopolnitev k obstoječemu delu naselja, hkrati naj robna stavbna struktura sooblikuje
kvalitetno jugozahodno mejo naselja. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih strokovnih podlag celotnega območja UN
Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe GE naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hp. Kanalizacija se načrtuje skladno z
operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod. Sanira naj se
obstoječa cestna mreža. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
OPPN-14-04: Stanovanjska soseska (SS) Smrjene Gradišče
– izvedbena raven akta
– velikost območja OPPN: 0,85 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Robno območje nepozidanih stavbnih zemljišč naselja Smrjene, delno zatravljeno ter z manjšo slabo raslo gozdno
zaplato na robu obstoječe stanovanjske soseske. Ambient proti jugu določa gozdni rob.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Aktiviranje obstoječih stavbnih zemljišč z vzpostavitvijo novih stanovanjskih bivalnih enot ter oblikovanje kvalitetne južne
meje naselja s smiselno zaključitvijo v strnjeno pozidavo. Soseska naj bo monofukcionalna. OPPN je potreben
predvsem za opredelitev mreže javnega prostora.
c – Dejavnosti
Bivanje v zaključeni stanovanjski soseski.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Vzpostavitev nove sekundarne ulice po globini območja, tako, da bo omogočala dostop do vseh novo opredeljenih
gradbenih enot z neposrednimi priključki na javni prostor. Nova stanovanjska stavbna struktura naj bo vzpostavljena
vzdolž plastnic, poenotena ter z enovito krajino streh. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih strokovnih podlag
celotnega območja UN Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe GE naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hp. Oblikovanje novih glavnih stavb naj izhaja
iz merila stavbe tipa hiša na podeželju. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena
odloka.
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OPPN-14-06: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Peščenke in Ceroje
– velikost območja OPPN: 6,86 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, CU, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje razpršene gradnje individualnih stanovanjskih hiš leži jugozahodno od razmeroma obsežne, notranje slabo
strukturirane stanovanjske pozidave naselja Smrjene. Ambient je na jugozahodni strani, proti državni cesti kamor je
nagnjen, zaprt z gozdom. Severovzhodni del naselja Smrjene ob lokalno pomembnem potencialnem središčnem
prostoru in strukturni osi, ob kateri je večje območje nepozidanih stavbnih zemljišč. V naravi košen travnik.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Degradirano območje razpršene gradnje naj se sanira z zgoščanjem pozidave. Sanacija obstoječega stanja javnega
prostora v območju posamičnih, bolj ali manj stihijsko vzpostavljenih stavbnih kubusov je pogoj za nadaljnji kvalitetnejši
razvoj. Sanacija območja razpršene gradnje naj bo v skladu s 28. členom Pravilnika - priključitev k naselju. Aktiviranje
obstoječih stavbnih zemljišč ter redefinicija zahodne meje naselja s smiselno zaključitvijo v strnjeno pozidavo.
c – Dejavnosti
Bivanje v individualnih hišah in centralne dejavnosti. V vzhodnem delu (SM08) naj bo pretežni del (vsaj 2/3) površin
namenjenih programom centralnih dejavnosti – predvsem storitvam in oskrbi občanov.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Vzpostavi naj se struktura načeloma eno stanovanjskih, linearno nanizanih stavb drobnega merila z enotnim konceptom
orientacije. Stavbna struktura naj ima enovito krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon …) tako, da omogoča
kvalitetno dopolnitev k obstoječega dela naselja. Glavne stavbe naj bodo vzpostavljene na poenoteni gradbeni liniji.
Območje naj se napaja iz vzhodne strani preko sanirane dostopne ceste in dopolnjene mreže notranjih poti. Javni
prostor naj bo čim bolj pretočen (načeloma brez slepih ulic). Stavbni kubusi drobnega merila naj bodo orientirani v smeri
plastnic in naj bo v razmerju do notranjega javnega prostora načeloma umeščena na enotnih gradbenih linijah, tako da
ga kvalitetno sooblikuje. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih strokovnih podlag celotnega območja UN Gradišče s
Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe GE na EUP SM20 naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm, na EUP SM08 pa z merili
tipa GE hp ali tm. Kanalizacija se načrtuje skladno z operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih in padavinskih vod v občini. Sanira se obstoječa cestna mreža. Zagotovi naj se komunalna opremljenost
območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene
– velikost območja OPPN: 5,02 ha
– nova podrobna namenska raba: SK, CU, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Prostorsko relativno enovito naselbinsko v samostojnem, ambientalno kvalitetnem mikroambientu. Vas ima izvorno
kvalitetne, vendar relativno degradirane robove, nedorečen pa je tudi javni- vaški ulični prostor in sicer kvalitetno
zastavljen trg.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija javnega prostora in odprava drugih strukturno prostorskih konfliktov.
c – Dejavnosti
Ostanejo nespremenjene- bivanje v podeželskem okolju in druge dejavnosti, povezane s tem.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Oblikovanje vaške ulice in osrednjega trga. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih strokovnih podlag celotnega
območja UN Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Vse gradbene enote imajo v prehodnem obdobju aktivne prostorsko izvedbene pogoje. Kanalizacija se načrtuje skladno
z operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod v občini. Zagotovi
naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
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15 – Škofljica
OPPN-15-01: Prenova središča Škofljice - severni del
– velikost območja OPPN: 6,01 ha
– nova podrobna namenska raba: CU, SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Pomemben, stihijsko raščen prostor ob Dolenjski cesti v severnem delu naselbinskega telesa Škofljice. Med
odmirajočimi domačijami so modernistične hiše in proizvodno storitvene enote.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija in revitalizacija območja s povezovalno ureditvijo javnega prostora, z razvojem obulične stavbne strukture
predvsem za razvoj centralnih dejavnosti in za krepitev ostalih javnih funkcij v tem osrednjem delu naselja. V severnem
delu območja sanacija območja pretežno bivalnega značaja.
c – Dejavnosti
Terciarne, kvartarne vsebine ter dopolnilno bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
V obcestnem delu glavne strukturne osi artikulacija osrednjega uličnega prostora naselja s kubusi na enotni gradbeni
liniji, kakovostnimi tlakovanimi ureditvami v merilu pešca in hortikulturno ureditvijo, vključno z drevoredom. Prevladujejo
naj torej stavbe predvsem za terciarni in kvartarni sektor.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječa stavbna struktura v obcestnem delu Dolenjske ceste se do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .tm
oziroma .js. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka in javni plinovod.
OPPN-15-03: Prenova in sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Mijavčeve ulice
– velikost območja OPPN: 2,43 ha
– nova podrobna namenska raba:SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Skrajni severovzhodni rob novejše stanovanjske soseske ob gozdnem robu pod lokalnim pobočjem Boršta, v Pevčevi
dolini, kjer danes prevladujejo predvsem stanovanjske bivalne enote.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Zgoščanje pozidave na obstoječih prostorskih rezervah in na novo opredeljenih površinah za stanovanjsko gradnjo ter
ob tem tudi sanacija razpršene gradnje. OPPN je potreben tudi zaradi sanacije obstoječega in opredelitve nove notranje
mreže javnega prostora, ki lahko omogoči vzpostavitev novih gradbenih enot v zaledju.
c – Dejavnosti
Bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Na severnem delu območja opredelitev nove napajalne mreže javnega prostora (ceste, pločnik …), ki bo omogočala
dostop po globini do vseh novo vzpostavljenih gradbenih enot stanovanjske soseske. Vzpostavi naj se stavba struktura
drobnega merila. Vzdolž obstoječe strukturne osi naj bodo glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN v sklopu pripadajočih GE lahko le vzdržuje oziroma ureja v skladu z
merili GE tipa hm. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka in javni
plinovod.
OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča
– velikost območja OPPN: 11,70 ha
– nova podrobna namenska raba: CU, PC, PŽ, PO
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Degradirano območje v obcestnem delu jedra naselja Škofljica v katerem se stikajo regionalna cesta Ljubljana-Kočevje,
Ljubljana – Novo mesto in Šmarska cesta. Pomemben značaj ji daje rez z železniško progo. To je osrednji,
najpomembnejši prostor Škofljice.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija degradiranega območja z aktiviranjem nepozidanih zemljišč oziroma opredelitvijo dopolnilne pozidave ter
sanacija in reurbanizacija območja v intenzivno urbano strukturo s prevladujočimi vsebinami terciarnega in kvartarnega
sektorja. Oblikovanje osrednje ulice s kraki proti Ljubljani, Ribnici in proti Grosuplju po Šmarski cesti ter osrednjega
odprtega prireditvenega in simbolnega občinskega prostora na Škofljici.
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c – Dejavnosti
Terciarne, kvartarne vsebine ter dopolnilno bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Sanacija in revitalizacija osrednjega dela naselja, tako stavbne strukture kot javnega prostora. V območju naj se
vzpostavi urbana stavbna struktura manjšega in srednjega merila ter večjega merila enotnega tipa organizirana v
smereh glavnih obstoječih strukturnih osi. Javni prostor na teh oseh naj bo izrazito naklonjen pešcu, smeri naj bodo
načeloma poudarjene z drevoredi ali drugimi kompozicijami srednje in visokorasle vegetacije. Tematska stavbna
struktura naj bo načeloma na enotnih gradbenih linijah, v vlogi sooblikovanja javnega prostora. Bivanje se načeloma
usmerja v zgornje etaže glavnih stavb. Predvsem proti trasi železniške proge naj se zunanji robovi oziroma vmesna
območja nepozidanih stavbnih zemljišč uredijo v sklopu elementov površin zelenega sistema - kot zelenice oziroma
zasadijo z avtohtonimi listopadnimi drevesi.
e – Druge usmeritve glede PIP
Prostor se v vmesnem obdobju v celoti ureja s PIP. Izjema je manjši obcestni del ob osrednji strukturni osi ter zaledni
severni del območja ceste, kjer naj se obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE lahko le vzdržuje oziroma
ureja v skladu z merili tipa GE js. ali .tm. Obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ob Mijavčevi ulici se lahko
ureja v skladu z merili GE tipa .hm. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena
odloka in javni plinovod.
OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice
– velikost območja OPPN: 4,64 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, CU, ZD, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Drugi najpomembnejši prostor Škofljice, linearno razvit vzdolž Dolenjske ceste. Določa ga predvsem prometna ureditev
osrednje ceste in visoka stopnja stihijske pozidave- od ostankov kmetijskih objektov, ki niso v uporabi do nekvalitetno
umeščenih javnih in individualnih stavb.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija in revitalizacija območja s pozidavo intenzivne urbane stavbne strukture za razvoj centralnih dejavnosti v
obcestnem delu in razvoj javnega prostora vzdolž Dolenjske ceste.
c – Dejavnosti
Terciarne, kvartarne vsebine ter dopolnilno bivanje.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Sanacija območja z urbano stavbno strukturo, ki naj se organizira ob obstoječi regionalni prometnici - strukturni osi
oziroma vzporedni stari cesti in Mijavčevi ulici. Urbana stavbna struktura srednjega merila naj bo vzdolž obstoječe ceste
vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah tako, da bo kvalitetno artikulirala javni prostor osrednje strukture osi (cestišče,
pločnik …) naselja. Praviloma naj bo orientirana vzdolž Ljubljanske ceste in primarno namenjena razvoju javnih
programov (predvsem terciarnega in kvartarnega sektorja). Dovoljeno je prepletanje javnih vsebin in bivanja, ki naj se
razvija predvsem v zgornjih etažah glavnih stavb (npr. tipa trško-mestna hiša .tm). Večji stavbni kubusi so sprejemljivi le
neposredno ob hribu. Osrednja ulica naj bo opremljena z drevoredom.
e – Druge usmeritve glede PIP
Prostor se v prehodnem obdobju pretežno ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji. Zagotovi naj se komunalna
opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka in javi plinovod.
OPPN-15-07: Prenova Škofljica – Klanec
– velikost območja OPPN: 6,43 ha
– nova podrobna namenska raba: – SS, CU, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje relativno stihijskega preraščanja ruralne obcestne strukture. Razteza se med izvorno naselbinsko strukturo
naselja Škofljica in nad območjem šolskega kompleksa ter ob naselju Zalog pri Škofljici.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija - linearne pozidave v gručasto v enovito poselitveno enoto znotraj naselja Škofljica ter prenova izvornega dela
vasi z redefinicijo osrednjega javnega prostora.
c – Dejavnosti
Pretežno bivanje in manjše gospodarske enote, ki jih je mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi lokalnega vaškega merila.
V skrajnem severozahodnem delu (ŠK06) se površine namenijo oskrbi in storitvam ter drugim javnim programom
družbenih dejavnosti.
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d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Redefinicija osrednjega javnega prostora tako tehnično kot po vlogi v prostoru. Opredelitev možnosti gradnje novih
individualnih ali vrstnih bivalnih enot - tematske stavbne strukture primerljivega merila, načeloma v tipu GE .vs v
vzhodnem delu območja. Vzpostavitev notranje napajalne ulice na zahodnem delu območja urejanja do novih GE, z
opredeljeno gradbeno linijo in principom oblikovanja meje proti zahodu. Naselbinska struktura naj se v obcestnem delu
lokalne javne poti zgosti z individualnimi enotami ter stavbnimi kubusi orientiranimi v smeri lokalne prometnice v skladu z
merili GE tipa ph.
e – Druge usmeritve glede PIP
Prostor se v prehodnem obdobju v celoti ureja s PIP. Izjema je manjši obcestni del ob osrednji strukturni osi ter zaledni
zahodni del območja ceste, v sklopu območje nepozidanih stavbnih zemljišč, kjer se obstoječa stavbna struktura v
sklopu pripadajočih GE lahko ureja v skladu z merili GE tipa .hm, obstoječa domačija pa v skladu z merili GE tipa .vo.
Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno
z 19. točko, 56. člena odloka in javni plinovod.
OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste
– velikost območja OPPN: 9,29 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, SK, CU, PC, PO, PŽ
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Vzdolž Šmarske ceste nanizane domačije, ostanki nekdanjih domačij in novejša stanovanjska gradnja iz obdobja
modernizma, ki se izteka proti jugovzhodu, proti železniški progi. Slednja ostro določa omenjeni rob.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Celovita urbanistična prenova obstoječega stanja, ki naj omogoči preraščanje ruralne in stihijske modernistične strukture
v intenzivno urbano strukturo drobnega in srednjega merila. Urbanistični cilj je tudi aktiviranje neizkoriščenih potencialov
v območju ob železniški progi. Pomembna je programska in prostorska opredelitev javnega prostora Šmarske ceste.
c – Dejavnosti
V obcestnem delu območja se pretežni del površin nameni mešani strukturi dejavnosti in bivanja - terciarne dejavnosti –
zlasti storitvene in oskrbne ter proizvodni programi v merilu obrtnih delavnic.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Postopna, dolgoročna (re)organizacija tematske stavbne strukture v območju enotnih gradbenih linij vzdolž Šmarske
ceste (v kateri naj bodo najpomembnejše predvsem javne vsebine) in razvoj gradbenih enot po globini do poenotenega
roba vzdolž železniške proge. Ob njej naj bodo kubusi izrazito znižani.
e – Druge usmeritve glede PIP
Ohranitev začasnih razvojnih možnosti obstoječih gradbenih enot ter varovanje le teh na nepozidanih stavbnih zemljiščih
do sprejetja do OPPN. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka in javni
plinovod.
OPPN-15-09: Primičeva ulica
– velikost območja OPPN: 0,62 ha
– nova podrobna namenska raba: SS
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Urbaniziran (zaseden) prostor- ostanek nekdanje ruralne strukture leži jugovzhodno od najožjega središča Škofljice in
severno od sekundarnega središča v območju šole, ki leži ob železniški progi Ljubljana - Grosuplje. Slednja določa
skrajni severni rob Primičeve ulice. Prostor urbanistično ni artikuliran, v njem ni vsebin na ravni pomena tega prostora.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Vzpostavitev kakovostne stavbne strukture v vlogi sooblikovanja javnega prostora.
c – Dejavnosti
Območje je namenjeno bivanju.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Oblikovanje uličnega prostora proti državni cesti- vogalne ureditve s kasnejšim nadaljevanjem proti jugu. Oblikovanje
uličnega prostora Primičeve ulice ter mehkega stika s sosednjim območjem. Stavbe in ureditve naj imajo po razvojno
stavbarskih prvinah urbani značaj, na robovih naj bodo prilagojene obstoječemu in načrtovanemu značaju sosednjih
enot.
e – Druge usmeritve glede PIP
Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
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16 – Vrh nad Želimljami
OPPN-16-02: Stanovanjska soseska Vrh sv. Peter
– velikost območja OPPN: 1,15 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje slabo raslega gozda po pobočju griča med obstoječo razmeroma strnjeno pozidavo predvsem stanovanjskih
hiš.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč. OPPN potreben zaradi opredelitve dopolnilne mreže javnega prostora in
infrastrukturnega omrežja.
c – Dejavnosti
Bivanje v individualnih hišah.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Opredelitve dopolnilne mreže javnega prostora po globini, ki bo omogočala zgostitev območja. Stavbna struktura naj bo
manjšega merila, načeloma tipa hiša na podeželju. Stavbni kubusi naj bodo orientirani v smeri plastnic, zastavljeni na
enotnih gradbenih linijah.
e – Druge usmeritve glede PIP
Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hp. Predvidi se izgradnja
kanalizacijskega sistema, ki je lahko v prvi fazi s samostojno ČN, lahko pa se povezuje s sosednjim območjem
(Gradišče). Sanira se obstoječa cestna mreža. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko,
56. člena odloka.
OPPN-16-03: Prenova vasi Vrh nad Želimljami
– velikost območja OPPN: 2,99 ha
– nova podrobna namenska raba: SK, CD, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Gručasta vas, ki mestoma prehaja v obulični koncept, se nahaja na razgibanem kraškem terenu z vrtačami na jugu in
neizrazitimi njivskimi terasami na severu. Prostor je v lokalnem ambientu manj izpostavljen, brez izrazite dominante in
ob tem relativno odprt. Hiše se nizajo ob vaški komunikaciji in so pretežno z ožjimi fasadami obrnjene na cesto. Stavbni
fond je le deloma ohranjen in le še delno v uporabi.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
OPPN naj zagotavlja prenovo in zatem kakovosten razvoj naselja z naslednjimi ukrepi:
– s sanacijo in razvojem javnega prostora – notranjih prometnih površin, s poudarkom na površinah za pešce,
– z ohranitvijo meja naselbinskega telesa in njihovo oblikovno sanacijo,
– prenovo javne gospodarske infrastrukture,
– ohranjanjem nosilcev ekstenzivne in lokalnem prostoru prilagojene kmetijske dejavnosti, predvsem v funkciji
vzdrževanja kulturne krajine.
c – Dejavnosti
Bivanje v individualnih enotah v podeželskem okolju v prepletanju s kmetijsko dejavnostjo.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Izhodišče pri razvoju stavbne strukture je ohranitev obstoječe kakovostne in razvoj ostale stavbne strukture iz avtohtonih
arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov. Stavbna struktura naj se oblikuje s poudarjeno funkcijo v vlogi naseljasooblikovanjem javnega prostora oziroma sooblikovanjem naselja. Stavbni tip hiš naj izhajajo iz osrednje slovenske hiše
za katero je značilen podolžni tloris, pritličen objekt z izkoriščeno podstreho in poudarjeno osrednjo osjo daljše fasade z
vhodom. Streha naj bo dvokapna z naklonom 40–45 stopinj, krita z opečno kritino. Lokacija objekta na parceli naj bo
skladna z zazidalno strukturo v naselju.
Ohranja naj se tradicionalni arhitekturni tip ter arhitekturni elementi. Neustrezno arhitekturno oblikovani objekti se
sanirajo s povzemanjem značilnosti lokalne arhitekture. Nove gradnje naj se prilagodijo lokalni arhitekturi območja.
e – Druge usmeritve glede PIP
Predvidi se izgradnja kanalizacijskega sistema, ki je lahko v prvi fazi s samostojno ČN, lahko pa se povezuje s
sosednjim območjem (Gradišče). Sanira se obstoječa cestna mreža. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja
skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
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17 – Zalog
OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog
– velikost območja OPPN: 6,85ha
– nova podrobna namenska raba: – SK, O, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje naselbinskega telesa vasi Zalog leži na vrhu lokalnega griča, vzhodno nad Škofljico in pomembno sooblikuje
rob njene kulturne krajine. Naselje ima neustrezno ureditev javnega prostora. V njem sta dve večji območji nepozidanih
stavbnih zemljišč, eno ob glavni strukturni osi naselja v severnem delu naselja, drugo pa v zaledju na vzhodu.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Revitalizacija naselja, tako javnega prostora kot stavbne strukture te vzpostavitev pogojev za aktiviranje nepozidanih
zemljišč. Pomemben cilj je tudi sanacija razmerja naselbinskega telesa kot celote do kulturne krajine Škofljice ter
kakovostno oblikovanje meja naselja proti zunanjemu prostoru.
c – Dejavnosti
Bivanje, kmetijstvo (manjše gospodarske enote) ter terciarne vsebine, združljive z merili intenzivnega podeželskega
okolja, ki jih je mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi v merilu vasi.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Nova stavbna struktura v vstopnem delu osrednje strukturne osi naj bo na enotni gradbeni liniji in naj sooblikuje osrednjo
vaško ulico. V novo sosesko v vzhodnem delu naselbinskega telesa naj se opredeli ustrezen javni prostor. Stavbna
struktura naj bo drobnega merila, orientirana v smeri plastnic, glavne stavbe naj bodo postavljene na enotni gradbeni
liniji. Nova dopolnilna stavbna struktura naj ima enovito krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon …) in razvita kot
kvalitetno dopolnitev izvorne oziroma obstoječe morfologije naselja.
e – Druge usmeritve glede prostorsko izvedbenih pogojev
Do sprejeta občinskega podrobnega prostorskega načrta naj se območja obstoječih domačij urejajo z aktivnimi merili
prostorsko izvedbenih pogojev. Območja nepozidanih stavbnih zemljišč naj se ureja v skladu z merili gradbene enote
tipa .ppn. Kanalizacija se uredi v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in
padavinskih vod v občini. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
18 – Želimlje
OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj
– velikost območja OPPN: 2,76 ha
– nova podrobna namenska raba: CU, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Najpomembnejši, središčni prostor Želimelj med gimnazijo, cerkvijo, šolo in župniščem ter pokopališčem, ki je danes
fragmentiran na posamične parcialne in zgolj utilitarne ureditve posameznih gradbenih enot. Stanje zunanjega prostora
bistveno zaostaja za pomenom tega prostora v kraju in širše. Na severovzhodnem robu so prostorske rezerve za
dopolnitev centralnih vsebin.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Vzpostavitev celovite, povezovalne ureditve trga na ravni pomena in vloge tega središčnega prostora v Želimljah.
c – Dejavnosti
Simbolni in osrednji funkcionalno prireditveni povezovalni zunanji prostor naselja- namenjen dostopu do posameznih
stavb, ureditvi podrejenega sistema motornega prometa in parkiranja. V dopolnilni stavbni strukturi naj se oblikujejo le
programi terciarnega in kvartarnega sektorja (vzgoje in izobraževanja, kulture, uprave, trgovine, osebnih storitev,
socialnega varstva, športa in rekreacije …).
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Oblikovanje enotne ureditve zunanjega prostora območja, na južnem robu vzpostavitev dopolnilnega sklopa javnih stavb
okoli nove piazete. Zelene površine naj bodo namenjene parkovni ureditvi s elementi za rekreacijo in otroško igrišče.
e – Druge usmeritve glede PIP
Ohranitev možnosti vzdrževanja na zunanjih površinah med stavbami in opredelitev možnosti realizacije dopolnilne
gradnje v severnem delu z aktivnimi merili. Dogradi se kanalizacija in priključi na ČN, ki se zgradi za potrebne naselja
Želimlje v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini.
Javne površine pešca – pločniki in trške površine se prenovijo sočasno s prenovo cestne mreže in komunalne ter
energetske infrastrukture. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka.
Obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE se lahko ureja v skladu z merili GE tipa .js.
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OPPN–18-05: Stanovanjska soseska (SS) Dolgi Devci
– velikost območja OPPN: 1,14 ha
– nova podrobna namenska raba: –SK, pc
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje nepozidanih stavbnih zemljišč ob središču Želimelj, z novejšo obcestno pozidavo ob lokalni strukturni osi. V
naravi travnik, ki je na južni strani vizualno omejen z manjšim linijsko oblikovanim območjem slabo raslega gozdne
zaplate.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Aktiviranje prostorskega potenciala- vzpostavitev novega dela stanovanjske soseske na obstoječih stavbnih zemljiščih.
c – Dejavnosti
Bivanje v individualnih hišah.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Opredelitev nove mreže javnega prostora po globini (ceste, pločnik) in novih GE. Novogradnje bodo v funkciji
povezovanja, zgostitve obstoječega izvornega jedra in novejše, obcestne pozidave v enovito naselbinsko strukturo.
Potrebna je dograditev mreže javnega prostora za napajanje vseh novih GE. Stavbna struktura drobnega merila naj bo
tipološko enovita, proti javnemu prostoru vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah. V merilu krajine naj dopolnilna
pozidava zagotavlja celovitost naselbinske strukture- tako naj z zniževanjem in ruralnemu želimeljskemu okolju
prilagojeno robno strukturo oblikuje južno mejo naselja.
e – Druge usmeritve glede PIP
Uredi se kanalizacija in priključi na ČN, ki se zgradi za potrebe naselja Želimlje, v skladu z operativnim programom
odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini. Zagotovi naj se komunalna opremljenost
območja skladno z 19. točko, 56. člena odloka. Obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE se lahko ureja v
skladu z merili GE tipa .vs.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi imen ulic in spremembi poteka
ulice na območju Občine Škofljica

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter
o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10)
je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji dne 2. 7.
2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
imen ulic in spremembi poteka ulice na območju
Občine Škofljica
1. člen
V Odloku o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice
na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 51/14), se
spremeni 2. člen, ki se na novo glasi:
Na območju Občine Škofljica v naselju Škofljica, se spremeni potek Kočevske ceste in sicer tako, da od križišča novo
imenovane Malnarjeve ceste in ulice Klanec, poteka proti jugu
po trasi odseka ceste z oznako 0261 Škofljica–Rašica, do meje
z naseljem Zalog pri Škofljici.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 353-1/2015
Škofljica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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DRŽAVNI ZBOR

Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G)
Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D)

6539
6548
6550
6551
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VLADA

Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca
Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični
republiki Kongo in izvajanju uredb (EU) v zvezi s
temi omejevalnimi ukrepi
Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični
ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v
zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi
s sprejemanjem daril
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi
komposta ali digestata

6556
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

6608
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DOBREPOLJE

Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki

6610

ŠKOFLJICA

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Škofljica (OPN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica

6611
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