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Naziv tipa/podtipa
GE v EUP
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OPN Škofljica, odlok priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP); 88. člen
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)

Oznaka EUP
zaporedna
številka

Št.

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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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
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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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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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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.

Stran

6686 /

Št.

56 / 29. 7. 2015

LA04

vs

SS,
PC

LA05

hm

SS,
PC

LA06

vs

SS,
PC

LA07

od

SK

LA08

hm

SS

LA09

vs

SS

Uradni list Republike Slovenije

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.

Uradni list Republike Slovenije

LA10

vo

SS,
PC

LA11

vs

SS,
PC

LA12

tm

CU

LA13

pin

SS,
PC,
VC

LA14

x

CU

LA15

sb

LA16

hm

SS
SS,
PC

Št.

56 / 29. 7. 2015 /

Stran

6687

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

Stran

6700 /

Št.

56 / 29. 7. 2015

PI34

hp

SS,
PC

PI35
Pleše

vs

CU,
PC

PL01

od

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
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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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GE posebne javne
stavbe, podtip : GE
obeležij, spomeniCD
kov in kapelic
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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Uradni list Republike Slovenije
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,
KGV1
VC
KGV2
K1
K1,
KGV3
PC
K1,
KGV4
PC
G, K1,
PC,
PO,
KGV5
PŽ
KGV6
G, PC
KGV7
G
KGV8
G
K1,
KGV9
PC
G, K1,
KGV10
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

