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GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-1-01: Prenova vasi Dole;  Obstoječe gradbene 
enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa 
GE .hm. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; V delu poplavnega 
območja majhne in srednje nevarnost 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. 
Minimalni odmik stavbe od roba pločnika naj bo 2,5 m.

GE                                         
hiše na podeželju

1                            
dvostanovanjska 
hiša na podeželju 0

OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; Na GE ni dovoljeno 
vzpostavljati pomožnih stavb. 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.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Del EUP leži v EPO ID 80000 (osrednje območje 
življenskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 
ali trško mesna hiša 2

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE 
središčnega javnega 
prostora 0 0

Javni prostor naselja naj ohranja obstoječo vlogo v naselju. 
Vzdržujejo naj se obstoječi elementi zelenega sistema 
naselja.  

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 2-01: SORG Strinčev hrib; Obstoječe stavbe se 
lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v 
skladu z merili GE z oznako .hp. 

Drenik

Dr04.vo

Dr05.jp

Do03.vo

Do04.hp

dopustni tipi stavb

 OPPN ter posebna merila in pogoji

Do02.ppn

Do01.ppn

Dole pri Škofljici

oznaka EUP

Dr01.vo

Dr02.vs

Dr03.vo

Dr06.ppn

Glinek



GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-3-01: Park & Ride Gumnišče;                   
Omilitveni ukrepi so predpisani v usmeritvah za OPPN. V  
poplavno območje majhne nevarnosti velja tudi 38. člena 
odloka. Del EUP leži v območju Kulturne krajine Ljubljansko 
barje (EŠD 11819), del v varstneme območju Nature 2000 
oziroma v območju Arheološkega najdišča Ljubljansko barje 
(EŠD 9368) z varstvenim režimom A3. Posegi se urejajo le v 
skladu z merili ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-3-01: Park & Ride Gumnišče;                    
Omilitveni ukrepi so predpisani v usmeritvah za OPPN. V  
poplavno območje majhne nevarnosti velja tudi 38. člena 
odloka. Del EUP leži v območju Kulturne krajine Ljubljansko 
barje (EŠD 11819), del v varstneme območju Nature 2000 
oziroma v območju Arheološkega najdišča Ljubljansko barje 
(EŠD 9368) z varstvenim režimom A3. Posegi se urejajo le v 
skladu z merili ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

OPPN-3-01: Park & Ride Gumnišče; Oblikovanje 
volumna stavbe naj bo prilagojeno vlogi stavbe v merilu 
naselja. V delu poplavnega območja majhne in srednje 
nevarnosti velja 38. člen odloka.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

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. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 2

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
dvostanovanjska 
hiša na podeželju 0

Obstoječa stavbna stuktura naj se ohranja v obstoječih 
višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Na GE ni 
dovoljeno vzpostavljati pomožnih stavb.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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.   
Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih postajališč 
ter obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 0 1

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.  
Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

Gl05.hp

Gl12.jpa

Gl01.ppn

Gl11.hp

Gl07.vo

Gl03.js

Gl04.tm

Gl02.ppn

Gl10.hp

Gl06.zdz



GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. V delu 
poplavnega območja srednje nevarnosti veljajo določila 38. 
člena odloka. Del EUP leži v območju naravne vrednote št. 
7761.Posegi se lahko urejajo le s soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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.Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem pristojnega ZVKDS.  

Gl15.ppn 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; 
Obstoječe stavbe se lahko v sklopi obstoječe GE do 
sprejetja OPPN urejejo v skladu z merili GE tipa.vo. 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.Posegi se lahko urejajo le s 
soglasjem ZRSVN.

Gl16.hp
GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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. 

GE infrastrukturnega 
objekta, podtip : GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0 OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z 
izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in 
naravovarstveno soglasje. Na območju NS in NV se ne sme 
graditi, prav tako niso dovoljene druge degradacije 
(nasipavanje, začasno odlaganje različnega materiala, 
intenziviranje kmetijskih površih idr.) Del EUP leži v 
območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna 
krajina Rogoče). Del EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in Natura2000.Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Del 
omočja se nahaja na VVO vodnega zajetja Podlblato, III. 
varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

Gl13.ppn

Gl17.ieo

Gl14.vo

Gorenje Blato

Go01.hm



GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-4-01: Prenova Podblata; Nova pozidava in 
podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki 
že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 
Na območju NS in NV se ne sme graditi, prav tako niso 
dovoljene druge degradacije (nasipavanje, začasno 
odlaganje različnega materiala, intenziviranje kmetijskih 
površih idr.). 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. Del EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, Natura2000 in 
v območju naravne vrednote št. 7665 (Strajanov breg). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 2

Na območju NS in NV se ne sme graditi, prav tako niso 
dovoljene druge degradacije (nasipavanje, začasno 
odlaganje različnega materiala, intenziviranje kmetijskih 
površih idr.). EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje, Natura2000 in v območju naravne 
vrednote št. 7665 (Strajanov breg) .Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

OPPN-4-01: Prenova Podblata; Nova pozidava in 
podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki 
že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 
Na območju NS in NV se ne sme graditi, prav tako niso 
dovoljene druge degradacije (nasipavanje, začasno 
odlaganje različnega materiala, intenziviranje kmetijskih 
površih idr.). 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. Del EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje, Natura2000 in v območju naravne vrednote št. 7665 
(Strajanov breg). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z 
izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in 
naravovarstveno soglasje. 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. Del 
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-
Kulturna krajina Rogoče).

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 
(Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
pristojnega ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

Nove GE je dovoljeno vzpostaviti le ob rekonstrukciji 
obstoječe kolovozne poti  v dopolnilno mrežo javnega 
prostora. 

Go02.ppn

Go08.hp

Go07.hp

Go03.odi

Go04.vo

Go06.hp



GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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). EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-
Kulturna krajina Rogoče). 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.  V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 
24388 (Gorenje Blato-Kašča pri domačiji Gorenej Blato), za 
katero velja redno vzdrževanje.  Del EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje.Del EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju, 
podtip 
dvostanovanjska 
hiša 2

Glavna stavba je lahko pod tipa dvostanovanjska hiša na 
podeželju. Gradnja pomožnih stavb na GE ni dovoljena.  
EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-
Kulturna krajina Rogoče). 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. 

Go12.odi

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 3

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 24390 (Gumnišče-
Kulturna krajina Rogoče).   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. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE vodnega 
črpališča in 
vodohranov

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

Go14.ivč

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE vodnega 
črpališča in 
vodohranov

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

Go09.hp

Go13.ivč

Gradišče nad Pijavo Gorico

Go10.vo

Gr01.hp

Go11.hp



GE                                        
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. 

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                        
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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. EUP 
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Na območjih naj se vpeljejo in uporabljajo medovarni 
zabojniki, ki so ojačani ter onemogoča dostop medvedov do 
smeti in s tem zmanjšuje možnost konflikta med medvedi in 
ljudmi. 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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

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

obstoječa stavbna 
struktura 0

Na območjih naj se vpeljejo in uporabljajo medovarni 
zabojniki, ki so ojačani ter onemogoča dostop medvedov do 
smeti in s tem zmanjšuje možnost konflikta med medvedi in 
ljudmi. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 
(Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni 
režim A1, 3. V EUP je območje stavbne dediščine EŠD 
17264 (Kapelica Matere Božje). EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

Gr05.hp

Gr06.vo

Gr07.pjo

Gr03.hp

Gr04.ppn

Gr02.ppn



GE                                                
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura 0

Na območjih naj se vpeljejo in uporabljajo medovarni 
zabojniki, ki so ojačani ter onemogoča dostop medvedov do 
smeti in s tem zmanjšuje možnost konflikta med medvedi in 
ljudmi. 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 - Cekev sv. Primoža in 
Felicijana).  EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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.  EUP leži 
v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora 
velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Del omočja 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. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-5-05: SS Gradišče SV; Obstoječa stavba v sklopu 
obstoječe GE 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. EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

Nove GE je dovoljeno vzpostaviti le v območju obstoječega 
javnega prostora lokalne ceste oziroma morajo imeti 
zagotovljen samostojni priključek iz le te. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Del omočja 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. 

Gr10.hp

Gr08.pjc

Gr09.ppn

Gr11.ppn
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Gr13.hp



GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 
(Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni 
režim A1, 3. Posegi v zemeljske plasti niso dopustni. EUP 
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Del omočja 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                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 
ali podtip 
dvostanovanjska 
hiša 2

Glavna stavba je lahko tipa dvostanovanjska hiša na 
podeželju. EUP leži v območju arheološkega najdišča 
EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja 
varstveni režim A1, 3. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. Del omočja 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                                         
hiše na podeželju

1                             
dvostanovanjska 
hiša na podeželju 0

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. EUP leži 
v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora 
velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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.  EUP 
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Območje se 
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in 
Brezova noga 3, III. varstveni režim, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. 
člena odloka. 
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GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju, 
podtip 
dvostanovanjska 
hiša 2

Glavna stavba je lahko tipa dvostanovanjska hiša na 
podeželju. Gradnja pomožnih stavb na GE ni dovoljena. 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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-5-08: SORG Gradišče Štrbinca. 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. V delu poplavnega območja srednje 
nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. Del EUP leži v 
območju naravne vrednote št. 7761.Posegi se lahko urejajo 
le s soglasjem ZRSVN.. EUP leži v območju arheološkega 
najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za 
katerega velja varstveni režim A1, 3. EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN. Območje se nahaja na VVO 
vodnih zajetij VŽ-1, Brezova nogain 2 in Brezova noga 3, 3. 
varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. 

Gr22.ppn

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-5-09: SS Gradišče vzhod; EUP leži v območju 
arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče 
Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Posegi v 
zemeljske plasti niso dopustni. EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

Gr23.hp
GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 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                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. Del omočja se nahaja na VVO vodnih 
zajetij VŽ-1, Brezova noga in 2 Brezova noga 3, 3. varstveni 
režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošna merila iz 38. člena odloka. 

Gr20.hp
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Gr25.js
GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 
(Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni 
režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških 
raziskav. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

Gr26.hm

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

Gr27.zdz

GE                                                  
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 0 0

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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 3

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). Pomebno je upoštevati regionalne 
značinosti oblikovaja objektov (podolžni tloris s simetrično 
dvokapnico, gradnja izzidkov, stolpičev, balknov na ožji 
zatrepni fasadi ni sprejemljiva) kot tudi njihovo umetitev v 
prostor. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje, del EUP v območju Natura2000. Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 2

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 
24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Del EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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 varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura 0

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-
Kulturna krajina Rogoče). V EUP je evidentirana stavbna 
dediščina EŠD 2531 (Cekev sv. Duha).

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

obstoječa stavbna 
struktura 0

V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 2531 (Cekev 
sv. Duha). 
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Gu02.vo
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Gu05.pjo



GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 2531 (Cekev 
sv. Duha), EŠD 17266 (Kapelica Matere Božje) in EŠD 24386 
(Toplar SZ od cerkve). Del EUP leži v območju kulturne 
krajine EŠD 24390 (kulturna krajina Rogoče). Del EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura2000 
območja niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo 
gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 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. Del EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura2000 
območja niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo 
gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 
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. Del EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 2

Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura2000 
območja niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo 
gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 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. Del EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 3

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (kulturna 
krajina Rogoče). 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. 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 14912 
(Klada-Grobišče), za katerega velja varstveni režim A3. EUP 
leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 3

EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

Lanišče

Kl02.odi

Klada

Kl01.vo

Gu06.vo

Gu07.vo

Gu08.od

Gu09.js

Gu10.od

Gu11.odi



GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-8-1: SORG med Škofljico in Laniščem. 
Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih 
gradbenih enot domačij do sprejetja urejajo v skladu z 
merili tipa GE .vo, obstoječe stanovanjske stavbe pa v 
skladu z merili GE tipa .hm. Do sprejetja OPPN se lahko 
obstoječe dejavnosti ohranjanjo,novih ni dovoljeno 
vzpostavljati. 

GE                                                  
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 0 0
GE                                                
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura 0

V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 2532 (Cerkev 
sv. Uršule). 

GE infrastrukturnega 
objekta, podtip : GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0 OPPN-8-1: SORG med Škofljico in Laniščem. 

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 3

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Del območja se nahaja na VVO vodneih zajetij Lanišče 2 in 
Lanišče 3, 1. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Lanišče 3, 1. 
varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošae merila iz 38. člena odloka. 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Območje se naj pozida v skrajnem primeru, ko bodo vse 
druge pozidalne površine pozidane, sicer naj se ne 
pozidava. 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). 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

 V EUP je evidentirano vplivno območje spomenika EŠD 
9698 (Grad Lisičje). 

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 3

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. Zaradi VVO vodnega zajetja Lisičje 2 (3. 
varstveni režim) veljajo tudi merila 38. člena odloka.

GE                                                  
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 0 0

Prostor je namenjen razvoju parkovne ureditve, prepletene 
z ureditvijo v EUP Ln12.pjg. Zaradi VVO vodnega zajetja 
Lisičje 2 (3. varstveni režim) veljajo tudi merila 38. člena 
odloka.

GE                                                
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE 
graščine,dvorca

obstoječa stavbna 
struktura, javne 
stavbe 0

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 konzervatorskim načrtom z 
natančno opredeljenimi vsebinami in posegi. Zaradi VVO 
vodnega zajetja Lisičje 2 (3. varstveni režim) veljajo tudi 
merila 38. člena odloka.

Lanišče

Ln01.ppn

Ln10.od

Ln08.vo

Ln09.vo

Ln02.zdz

Ln03.pjc

Ln04.ike

Ln05.od

Ln11.zdz

Ln06.vo

Ln07.vo

Ln12.pjg



GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                                      
hiša na podeželju 3

V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 27362 (Vodni 
zbiralnik v Lisičjem). V EUP je evidentirano vplivno območje 
spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje). 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 Lisičje, 1. varstveni režim, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. 
člena odloka. 

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 3

V EUP je evidentirano vplivno območje spomenika EŠD 9698 
(Grad Lisičje). Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja 
Lisičje, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. 

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 2 OPPN-15 -08: SORG med Škofljico in Laniščem.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

OPPN-08-01: SORG med Škofljico in Laniščem;  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 domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Ln19.tm

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; 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. 

Ln20.vo
GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 3 OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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 Natura2000. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.    

GE                                         
modernistične 
stanovansjke hiše

1        stanovanjska 
hiša /

Posegi na območje NV niso dovoljeni (kar vključuje 
pozidavo), prav tako ne posegi v gozdni rob in gozd. Del 
EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 12500 (Babna 
Gorica- Ruševine 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. 
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. EUP 
leži v varstvenem območju Natura2000 in območju naravne 
vrednote št.7664 (osamelec na Ljubljanskem barju, Z od 
Škofljice). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.            

La01.hm

Ln18.vo

La02.hm

Ln14.vo

Ln15.od

Ln16.vs

Ln17.hm

Lavrica



GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z 
izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in 
naravovarstveno soglasje. 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. EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.       

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-9-03: SORG Babna Gorica S. Do sprejetja OPPN 
se lahko obstoječe dejavnosti ohranjajo. Obstoječe stavbna 
struktura se na obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja 
v skladu z merili GE tipa .hm, stavbna struktura v sklopu 
obstoječih GE domačij pa se lahko ureja v skladu z merili 
tipa GE .od. Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni.  
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. EUP leži v varstvenem območju 
EPO Ljubljansko barje. EUP leži v varstvenem območju 
Natura2000 in območju naravne vrednote št.7664 
(osamelec na Ljubljanskem barju, Z od Škofljice). Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

OPPN-9-03: SORG Babna Gorica S. Nova pozidava in 
podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki 
že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 
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. 
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.   

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-9-03: SORG Babna Gorica S. Nova pozidava in 
podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki 
že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 
Stavbna struktura v sklopu obstoječe GE domačij se lahko 
ureja v skladu z merili tipa GE .od.  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. 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 Natura2000. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.  Del območja se nahaja v varstvenem 
pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošna merila iz 38.člena odloka.

La03.hp

La04.ppn

La05.hm

La06.ppn



GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

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.  
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

 1     modernistične 
stanovanjske hiše /

Obstoječe stavbna struktura se v sklopu pripadajočih GE 
lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .hm. 
Do sprejetja OPPN novih dejavnosti ni dovoljeno 
vzpostavljati,obstoječe se lahko ohranjajo. 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.

GE                                        
domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 2

EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 
(Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni 
režim A2. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z 
izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in 
naravovarstveno soglasje. 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. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                        
domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 2

Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP 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. 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. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                        
trško mestne hiše 1 trško mestna hiša 1

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.  

La07.od

La08.hm

La09.vs

La10.vo

La11.vs

La12.tm



GE                                        
varovanja meril 
veljavnih prostorsko 
izvedbenih načrtov / /

(Ur.l. RS št. 37/2010 z dne 7.5.2010). Nova pozidava in 
podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki 
že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 
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. Del EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                         
s posebnim režimom 
urejanja

obstoječa stavbna 
struktura 0

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.

GE stanovanja v 
bloku

                         
stanovanja v bloku 0

OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. 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. 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.  

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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.

GE                                        
stanovanj v bloku

                             
stanovanja v bloku 0

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.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

La13.pin

La15.sb

La16.hm

La17.ppn

La18.sb

La14.x

La19.hm



GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

Naklon streh je lahko le med 25 in 35 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. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem pristojnega ZVKDS. Nadalje v delu EUP 
velja varstveno območje EPO Ljubljansko barje in 
Natura2000. Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP 
niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno 
dovoljenje in naravovarstveno soglasje. Posegi na GE se 
lahko urejajo le s soglasjem ZRSVN. 

GE                                        
stanovanj v bloku

                             
stanovanja v bloku 0

Obstoječa stavbna stuktura večstanovanjske stavbe naj se 
ohranja v obstoječih  garabitih - 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 37. 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. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 9-11: Soseska v Taljah. Nova pozidava in podobni 
posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo 
gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 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. 
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in 
Natura 2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

Nova pozidava in podobni posegi niso dovoljeni z izjemo 
parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno 
soglasje. 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.  
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in 
NAtura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. 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 37. 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 
redno vzdrževanje. La25.ppn

La23.ppn

La21.hm

La22.sb

La24.hm



GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

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. 
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.  

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. 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 z merili oziroma s 
soglasjem pristojnega ZVKDS.

GE                                         
varovanja meril 
veljavnih prostorsko 
izvedbenih načrtov / /

(Ur.l RS št. 15-11 IV. 1986, Ur.l. RS št.  77/98, Ur.l. RS št. 
47/06). 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.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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.  

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

 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 streho naj se 
izvede ravna streha. 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. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Do sprejetja OPPN 
je dovoljeno se lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu 
obstoječih GE ureja z merili GE tipa .js ali .tm. Do sprejetja 
OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Nove GE se 
lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora 
ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni 
priključek iz le te.  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. Direktni izvozi na Dolenjsko 
cesto niso dovoljeni.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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). 

La26.hm

La31.ppn

La27.js

La28.pin

La29.js

La30.ppn

La32.js



GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                        
trško-mestna hiša 2

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.  

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega 
doma 

1                              
javna stavba ali 
trško mestna hiša 0

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. 

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

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. 

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                             
trško-mestna hiša 2

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. 

GE                                          
stanovanj v bloku

1                                
stanovanja v bloku 0 Možna je sprememba strehe v ravno streho.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

Dovoljeni so le nakloni streh med 25 in 35 stopinj. Za del v 
poplavnem območju majhne, srednje in velike nevarnosti 
veljajo določila 38. člena odloka.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 9-14: SS Lavrica Velike njive. 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.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
dvostanovanjska 
hiša na podeželju 0

Obstoječa stavbna stuktura naj se ohranja v obstoječih 
višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Pomožnih 
stavb na GE ni dovoljeno vzpostavljati.

GE                                              
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

Nova pozidava in podobni posegi 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 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. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje in del v Natura 2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.
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GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                        
trško-mestna hiša 2

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). Del EUP leži v 
varstvenem območju Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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. 

GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24412 
(Domačija Srednjevaška 85). 

GE                                              
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Ohraniti je potrebno prostorski koncept in pojavnost.V EUP 
je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24412 (Domačija 
Srednjevaška 85).

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-9-10: Pastoralni center Zadnja vas. 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.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-9-10: Pastoralni center Zadnja vas. 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.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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. upravljalca ceste. 

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 4

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.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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.

La51.ppn

La50.ppn

La43.tm

La44.js

La47.od

La48.vo

La49.vo

La52.vo

La53.odi

La54.vo



GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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 in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena 
izvedbenega dela odloka.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. 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. 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. Del območja se nahaja v varstvenem pasu 400 
kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošna merila iz 38.člena odloka.  

GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 2

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.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-9-09: Proga za motokros.  Del območja se 
nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38.člena 
odloka.

GE stanovanja v 
bloku

                                
stanovanja v bloku 0

OPPN 9-03:  Sanacija zaselka Babna Gorica S. 
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. EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje in del v Natura2000. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.    

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

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.

La58.od

La63.zdz

La61.sb

La60.ppn

La55.vo

La56.vo

La57.vo



GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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. V 
zaledju GE glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 4

OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. 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. upravljalca ceste. 

GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. 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. upravljalca ceste. 

GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

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). Območje se 
nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38.člena 
odloka.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

Izvorna stavbna struktura in dejavnost se lahko ohranja. 
(OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice). 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 9368 (Arheološko območje 
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3.

La70.od
GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

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. EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. Območja se nahaja na VVO, 3. varstveni 
režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošna merila iz 38. člena odloka

La71.vo

GE                                              
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z 
izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in 
naravovarstveno soglasje. 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. 
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

La64.hm

La65.odi

La68.js

La66.od

La67.od



GE                                              
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

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. EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.  Del 
območja se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj 
se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 
38.člena odloka.

La73.p

GE                  
prometne 
infrastrukture 0 0

Leži v varstvenem območju Natura2000, nadalje 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). 
Posegi so lahko le s soglasjem ZVKD in ZRSVN . 

La74.zsr

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 0 0

La75.zdz

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

La76.hm

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

La77.hm

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

La78.dpa

GE                              
varovanje meril 
veljavnih prostorsko 
izvedbenih načrtov / /

Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do 
Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do 
Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS št. 27/94-1132, 42/95-
2044 - spr./dop., 110/02-5386 - ZUreP-1, 33/07-1761 - 
ZPNačrt). Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

La79.dpa

GE                              
varovanje meril 
veljavnih prostorsko 
izvedbenih načrtov / /

Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - 
RTP Vič (Uradni list RS št. 50/10-2660)

La80.hm

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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. EUP leži v območju arheološkega 
najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), 
za katerega velja varstveni režim A3. Sprejemljiva je 
dopolnilna gradnja znotraj poselitvenega območja. EUP leži 
v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. EUP leži v 
varstvenem območju Natura2000 in območju naravne 
vrednote št.7664 (osamelec na Ljubljanskem barju, Z od 
Škofljice). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

La72.od



La81.hm

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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. EUP leži v območju arheološkega 
najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), 
za katerega velja varstveni režim A3. Sprejemljiva je 
dopolnilna gradnja znotraj poselitvenega območja. EUP leži 
v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. EUP leži v 
varstvenem območju Natura2000 in območju naravne 
vrednote št.7664 (osamelec na Ljubljanskem barju, Z od 
Škofljice). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

La82.p

GE                   
prometne 
infratrukture / /

La83.zdz

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

Leži v varstvenem območju Natura2000, nadalje 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). 
Posegi so lahko le s soglasjem ZVKD in ZRSVN . 

La84.hv
GE                       
hiše v vrsti

obstoječa stavbna 
struktura

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.

La85.jpp

GE središčnega 
javnega prostora 
,podtip: GE javnega 
parkirišča / /

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v 
območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). 

GE               
domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 2

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.  

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-10-01: Sanacija in preobrazba vasi Orle S; 
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu obstoječih GE do 
sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .hp. V EUP 
je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24389 (Pod nasproti 
hiše Orle 33), za katerega velja ohranjanje namebnosti in 
redno vzdrževanje. 

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; Del EUP leži 
v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). 

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 0 0

OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v 
območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). 

GE središčnega 
javnega prostora 
,podtip: GE javnega 
parkirišča 0 0

OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v 
območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas).

Or02.vs

Or03.ppn

Or04.od

Orle

Or01.vo

Or05.zdz

Or06.zsr

Or07.jpp



GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 0 0

OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v 
območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). 

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v 
območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas).

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; Del EUP leži 
v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). V 
EUP sta evidentirani stavbni dediščini EŠD 520153 (Kapelica 
v Zg. Koncu) in EŠD 24389 (Pod nasproti hiše Orle 33). Za 
pod je določeno ohranjanje namembnosti in redno 
vzdrževanje. 

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega 
doma 

1                              
javna stavba ali 
trško-metsna 
stavba 0

OPPN-10-01: Sanacija in preobrazba vasi Orle S; Del 
EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - 
vas). 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP se lahko 
preureja v sklopu ureditev v EUPOr05.zdz, Or07.jpp, 
Or08.zsr ter Or09.zdz. EUP leži v območju naselbinske 
dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). 

Or13.vo

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                             
trško-mestna hiša 2

OPPN-10-01: Sanacija in preobrazba vasi Orle S in 
OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; Del EUP leži 
v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas).

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 2

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. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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 zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

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                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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. 

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

obstoječa stavbna 
struktura 0

V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 26308 (Pijava 
Gorica - Kapelica). 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 
splošne merila iz 38. člena odloka. 

Or09.zdz

Pi04.hm

Pi02.hm

Pijava Gorica

Or12.ppn

Or14.tm

Pi01.vs

Pi06.hm

Or08.zsr

Pi07.pjo

Pi03.zdz

Or10.hp

Or11.jgd



GE                                        
trško - mestne hiše 

1                             
trško-mestna hiša 2

OPPN 11- 06. Del pokriva območje kulturne krajine EŠD 
24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Evidentirana 
tudi spomenika EŠD 1854 (Cerkev sv. Simona in Juda) in 
stavbna dediščina EŠD 18696 (Hiša Gasilska 4). Ker sega v 
VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 
(2. in 3. varstveni režim) veljajo tudi določila 38. člena 
odloka. Novih gradbenih enotdo sprejetja OPPN ni 
dovoljeno vzpostaviti.

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega 
doma 

1                              
javna stavba ali 
trško mestna hiša 0

OPPN 11- 06. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-
1, Brezova noga 2  in Brezova noga, 2. varstveni režim, zato 
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila 
iz 38. člena odloka. 

GE                                         
s posebnim režimom 
urejanja

obstoječa stavbna 
struktura 0

OPPN 11- 06.Ohraniti je potrebno prostorski koncept, 
stavbno strukturo in pojavnost. Evidentirana stavbna 
dediščina EŠD 18696 (Hiša Gasilska 4). Ker leži v VVO 
vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2  in Brezova noga 3, (2. 
varstveni režim) veljajo tudi določila 38. člena odloka. 

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE 
središčnega javnega 
prostora 0 0

OPPN 11- 06.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). 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 splošne merila iz 38. člena odloka. 

GE                                         
s posebnim režimom 
urejanja

obstoječa stavbna 
struktura 0

OPPN 11- 06. 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. 

GE                                                
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura 0

OPPN 11- 06. V EUP je evidentiran spomenik EŠD 1854 
(Cerkev sv. Simona in Juda). 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. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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 .vo. 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. EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje in del v območju 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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 splošne merila iz 38. člena odloka. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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. Naklon streh je lahko le med 25 in 35 stopinj.Pi16.hm

Pi14.pjc

Pi15.ppn

Pi13.x

Pi09.tm

Pi10.jgd

Pi11.x

Pi12.jp



GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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 
Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni režim, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. 
člena odloka. 

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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. 
OObmočje 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. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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 37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v 
območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna 
krajina Rogoče). EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Del območja se 
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in 
Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni režim, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. 
člena odloka. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

V času del in v času obratovanja se na Natura2000 in 
površine KP LB ne sme posegati ter odlagati materiala, 
nasipavati, poslabševati
ekološkega stanja prisotnih travišč ipd. 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 24390 (Gumnišče-
Kulturna krajina Rogoče).  EUP leži v varstvenem območju 
EPO Ljubljansko barje. Za zasaditve naj se uporablja 
avtohtone vrste rastlin. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le 
v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

Del leži v Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče (EŠD 24390), v 
varstvenem območju Natura2000, nadalje na VVO vodnih 
zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3 (2. in 3. 
varstveni režim), zato veljajo tudi merila  38. člena odloka. 
Posegi se lahko urejajo le s soglasjem pristojnega ZVKDS in 
ZRSVN. Naklon streh je lahko le med 25 in 35 stopinjami.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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 merila iz 38. 
člena odloka. Pi24.ppn

Pi17.hm

Pi18.hp

Pi19.ppn

Pi20.zdz

Pi23.hm



GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 11-05: SS Pijava Gorica Pijavske Tale. Območje 
se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in 
Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni režim, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. 
člena odloka. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

Zajema VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga  in Brezova 
noga 3 (2. in 3. varstveni režim) in zato veljajo tudi merila 
38. člena odloka. Nakloni streh so lahko le med 25 in 35 
stopinjami.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

OPPN 11- 06. 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, 2. varstveni režim, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. 
člena odloka. 

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura2000 
območja niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo 
gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 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. EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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. Del EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in v območju 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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 stanovanja v vrsti
1                                 
hiša v vrsti 0

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

1                             
hiša na podeželju 3

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). Del 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, v območju Natura2000 in v EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 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 splošne merila 
iz 38. člena odloka. Pi32.od

Pi28.js

Pi25.ppn

Pi26.hm

Pi27.js

Pi29.vo

Pi30.hv



Pi33.vs

GE                                         
domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 1

Posegi (pozidave, krčenje vegetacije) na območju 
Natura2000 niso dovoljeni. 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. Del EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in v območju Natura2000. Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, 
Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni režim, 
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna 
merila iz 38. člena odloka. 

Pi34.hp
GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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. 

Pi35.tm
GE                                        
trško - mestne hiše 

1                             
trško-mestna hiša 2

OPPN 11-02: SS Pijava Gorica SV. Del EUP leži v 
območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna 
krajina Rogoče). Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij 
VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni 
režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošne merila iz 38. člena odloka. 

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 24400 (Domačija 
Pleše 11), za katero velja nadaljevanje obnove, širitev 
kmetije v skladu s KVP ter redno vzdrževanje.

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 3

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 v skladu s KVP ter redno vzdrževanje. 

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24392 
(Pleše-Vas). 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. 

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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. upravljalca ceste. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. upravljalca ceste. 

Pl01.od

Reber pri Škofljici

Re01.vo

Re02.ppn

Pleše

Pl02.odi

Pl03.vo



GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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 EUP leži v varstvenem območju naravne vrednote št. 
4054 (Reber-mokrotni travniki ob Reberskem potoku. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                             
trško-mestna hiša 2

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.

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

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 naravne 
vrednote št. 4054 (Reber-mokrotni travniki ob Reberskem 
potoku. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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 EUP leži v varstvenem območju naravne vrednote št. 
4054 (Reber-mokrotni travniki ob Reberskem potoku. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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. upravljalca 
ceste. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN                                    / /

OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Do sprejetja 
OPPN naj se obstoječe GE/ stavbe lahko razvijajo v skladu z 
merili tipa .vs. 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.

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

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. upravljalca ceste. 

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 3

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1      modernistična 
stanovanjska hiša /

 Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti 
veljajo tudi merila 38. člena odloka.

GE                       
hiše na podeželju                                   

1                                
dvostanovanjska 
hiša na podeželju 0

 Obstoječa stavbna stuktura naj se ohranja v obstoječih 
višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Za del v 
poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo 
tudi merila 38. člena odloka.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

Obstoječa stavbna stuktura naj se ohranja v obstoječih 
višinskih in tlorisnih gabaritih ter oblikovanju streh. Za del v 
poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo 
tudi merila 38. člena odloka.
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GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1         
modernistična 
stanovanjska hiša /

Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti 
veljajo tudi merila 38. člena odloka.

GE                                         
hiše na podeželju

1                      
hiša na podeželju /

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.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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 EUP leži v varstvenem območju naravne vrednote št. 
4054 (Reber-mokrotni travniki ob Reberskem potoku. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                             
trško-mestna hiša 2

OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Obstoječe 
dejavnosti se lahko ohranjajo.

Re17.gs
GE                                        
gospodarske stavbe 

OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; prostor je 
namenjen komunalnemu centru Škofljica

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 2

Leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Posegi na GE se urejajo le s 
soglasjem ZRSVN. 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. 

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 2

EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-14-04: SORG 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). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-14-03: SS Smrjene Kopanke; Obstoječe enote se 
urejajo v skladu z merili tipa EUP .hm. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

Re15.ppn

Smrjene

Sm03.ppn

Sm04.ppn

Sm01.od

Re13.hm

Re14.hm

Re16.tm

Sm02.od



GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

OPPN 14-06: SS Smrjene Peščenke. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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. 

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

Pomožne stavbe ni dovoljeno vzpostavljati. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Območje se 
nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova 
noga 3, III. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 14-06: SS Smrjene Peščenke. Na obstoječih 
stavbah je v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN 
dovoljeno le vzdrževanje oziroma v skladu z merili .hm.  
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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 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                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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.  EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 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. 

Sm05.hp

Sm06.hp

Sm09.hp
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Sm08.ppn



GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

 Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 
(Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni 
režim A1, 3. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, 
Brezova noga 2 Brezova noga 3, III. varstveni režim, zato 
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila 
iz 38. člena odloka. 

GE                                         
hiše na podeželju

1                            
dvostanovanjska 
hiša na podeželju 0

Obstoječa stavbna stuktura naj se ohranja v obstoječih 
višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu 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. EUP leži 
v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora 
velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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 domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 
ali trško mesna hiša 2

OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: Del EUP leži v 
območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko 
najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. 
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le 
v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 14-05: SORG Smrjene Brezje. Obstoječa 
gradbena enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z 
merili tipa GE .vs oziroma .hm. EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

OPPN 14-05: SORG Smrjene Brezje sever. EUP leži v 
EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora 
velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 14-05: SORG Smrjene Brezje sever. Obstoječa 
gradbena enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z 
merili tipa GE .vs oziroma GE.hm. EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.
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GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega 
javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen 
samostojni priključek iz le te. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN. 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. 

Sm20.ppn

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 14-01: SORG Smrjene Geroje. 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. 
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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. 

Sm21.tm
GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

Sm22.ičn

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE čistilne 
naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja 
(umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred iztokom 
v vodotok). EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec; 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. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0 OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec;

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec; Do sprejetja 
OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječa 
stavbna struktura v sklopu pripadajočih GE lahko ureja v 
skladu z merili GE tipa .hm, obstoječa domačija pa v skladu 
z merili GE tipa .vo.  Pozidava je dovoljena izven območja 
Natura2000. Del EUP leži v varstvenem območju 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

Šk02.ppn

Šk03.hm

Sm19.hp

Škofljica

Šk01.hm

Šk04.ppn



GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0 OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec;
GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / / OPPN 15-07:  SORG Škofljica Klanec.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in 
srednje nevarnosti. Potrebna je izvedba protipoplavnih in 
protierozijskih  ukrepov iz 38. člena odloka. Na območju 
veljajo pogoji in omejitve kot jih določa Uredba o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/2008), 
priliga 1 in 2.

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 0 0

steze ter postavitev klopi in otroških igral na mestih in 
način, da bodo habitatni tipi kar najmanj prizadeti. V 
primeru vzpostavljanja novih poti naj se te umeščajo v 
robne dele in že degradirane površine. Širina steze in njena 
košnja ne sme biti širiti za obstoječe, nove pa ne sme biti 
širša od 1,5 m. Spreminjanje obstoječih habitatnih tipov v 
zelenice ali druga igrišča ni dovoljeno. Prav tako ni 
dovoljeno intenzivirati travniških površin (košnja največkrat 
2-3x letno) ali krčiti drevesne in grmovne vegetacije. 
Tlakovanje in asfaltiranje poti ni dovoljeno. Poseganje na 
območje 1. VO KP (umeščanje poti in drugi posegi) ni 
dovoljeno. Preprečuje naj se nastajanje novih (nelegalnih) 
poti in druge degradacije na območju NV. 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. Del EUP leži v območju 
naravne vrednote št. 7686 (Jelšje) in Natura2000. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 0 0

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. 
EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in del 
v Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu 
z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE središčnega 
javnega prostora, 
podtip: GE javnega 
parkirišča 0 0

Poseg se naj omeji na najmanjšo možno površino ob cesti, 
na preostali površini naj se ohranja obstoječi HT 
ekstenzivnega travišča. 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 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 Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.Šk11.jpp
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GE                                         
varovanja meril 
veljavnih prostorsko 
izvedbenih načrtov / /

VO9/2  (Ur.l. RS 99/21.11.2002, Ur.l. RS 122/08)a. 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 37. 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. Del EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega 
doma 

1                              
javna stavba ali 
trsko mestna hiša 0

VO9/2  (Ur.l. RS 99/21.11.2002, Ur.l. RS 122/08)a. 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.

GE                                         
varovanja meril 
veljavnih prostorsko 
izvedbenih načrtov / /

VS 9/10 (Ur.l. RS št. 48/05, Ur.l. RS št. 19/08) J288. Del 
EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje 
nevarnosti.  Potrebna je izvedba protipoplavnih in 
protierozijskih  ukrepov iz 38. člena odloka. Na območju 
veljajo pogoji in omejitve kot jih določa Uredba o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/2008), 
priliga 1 in 2.

GE                                         
varovanja meril 
veljavnih prostorsko 
izvedbenih načrtov / /

VS 9/10 (Ur.l. RS št. 48/05, Ur.l. RS št. 19/08) J288. Del 
EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje 
nevarnosti. Potrebna je izvedba protipoplavnih in 
protierozijskih  ukrepov iz 38. člena odloka. Do izvedbe 
ukrepov veljajo pogoji in omejitve kot jih določa Uredba o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 
89/2008), priliga 1 in 2.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

   1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

OPPN 15-09: Primičeva ulica. Del EUP je evidentiran kot 
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Potrebna 
je izvedba protipoplavnih in protierozijskih  ukrepov iz 38. 
člena odloka. Na območju veljajo pogoji in omejitve kot jih 
določa Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur.l. RS, št. 89/2008), priliga 1 in 2.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

OPPN-15-08: Razvoj poslovno stanovanjske soseske 
Škofljica JV. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje 
majhne in srednje nevarnosti. Potrebna je izvedba 
protipoplavnih in protierozijskih  ukrepov iz 38. člena 
odloka. Na območju veljajo pogoji in omejitve kot jih določa 
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 
89/2008), priliga 1 in 2.

GE                                         
varovanja meril 
veljavnih prostorsko 
izvedbenih načrtov / /

VP 9/1  (Ur.l. RS 99/21.11.2002, Ur.l. RS 122/08)a. 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. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.
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GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

OPPN-15-08: Razvoj poslovno stanovanjske soseske 
Škofljica JV. 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. Vsi posegi na GE se lahko urejajo 
le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

OPPN-15-08: Razvoj poslovno stanovanjske soseske 
Škofljica JV. 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. 

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE čistilne 
naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja 
(umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred iztokom 
v vodotok). 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. Del EUP leži v 
varstvenem območju Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 15-02: Novi Tali. Pozidava območja je dovoljena le 
v primeru nujnih centralnih dejavnosti (dom upokojencev). 
Stanovanjska pozidava na območju ni dovoljena. Na J in JZ 
del območja pozidave proti Barju se naj zasadi mejica z 
avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic značilnimi za Barje 
(črna jelša, vrbe, veliki jesen, brogovita, ipd.). Širina mejice 
naj bo vsaj 5 m. S tem ukrepom se onemogoča neposreden 
dostop ljudi na ohranjena barjanska travišča ter služi kot 
vizualna in protihrupna bariera. Jarki (predvsem na J delu 
proti Barju) v robnem delu naj se ohranijo in naj se na 
zasipavajo.V primeru njihove nujene premostitve naj se 
postavijo lesenen brvi. Na večje steklene površine naj se 
namenstijo silhuete ujed v izogib trkov ptic. V kolikor ni 
možno na območju Šk21 zaradi prostorske omejitve, naj se 
na delu površine Šk22 ob Šk21 vzpostavi rastlinska čistilna 
naprava ali RČN v kombinaciji z drugo tehnično ustrezno 
metodo za terciarno čiščeje voda, saj je voda po izpustu iz 
ČN močno obremenjena glede na videno. 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).  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 arheološkega najdišča EŠD 
9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega 
velja varstveni režim A3. Del EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.Šk22.ppn

Šk19.hm
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GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 15-02: Novi Tali. Pozidava območja je dovoljena le 
v primeru nujnih centralnih dejavnosti (npr. dom 
upokojencev). Stanovanjska pozidava na območju ni 
dovoljena. Jarki (predvsem na J delu proti Barju) v robnem 
delu naj se ohranijo in naj se na zasipavajo.V primeru 
njihove nujene premostitve naj se postavijo lesenen brvi. Na 
večje steklene površine naj se namenstijo silhuete ujed v 
izogib trkov ptic. 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). 
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 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. Vsi posegi na GE se lahko urejajo 
le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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. 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. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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, del pa v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in Natura2000. Posegi se lahko urejajo le s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

OPPN 9-05: SORG Škofljica Črnivce. Del EUP je 
evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato 
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila 
PIP iz 87. 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. Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
pristojnega ZVKDS.Šk26.hm

Šk23.ppn

Šk24.js

Šk25.hm



GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 9-05: SORG Črnivce. 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. Nova pozidava in podobni posegi 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 
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 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. Vsi posegi na GE 
se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju                                                                1 hiša na podeželju 1

 Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti 
veljajo določila 38. člena odloka.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN  15-01: Prenova središča Škofljice- S del. Do 
sprejetja OPPN se lahko ohranjajo obstoječe dejavnosti; 
obstoječa stavbna struktura v sklopu obstojčih GE se do 
sprejeta OPPN lahko 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.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

Naklon strehe je lahko med 25 in 35 stopinj. Za del v 
poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo 
določila 38. člena odloka.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

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). 
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GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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. 

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

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. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljie; 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. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljie; Obstoječa 
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 in srednje 
nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.   

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

Naklon streh je lahko z naklonom med 25 in 35 stopinj. V 
poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo 
tudi merila 38. člena odloka.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljie; 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. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljie; Do sprejetja 
OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Do sprejetja 
OPPN je dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne 
strukture v sklopu obstoječih GE. 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). 
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GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljie; 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. 
Obstoječe GE stanovanjskih hiš naj se urejajo v skladu z 
merili tipa EUP .hm

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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). 

GE                                                 
javne stavbe javne stavbe 0

 Prostor je namenjen vzgoji in izobraževanju. Vzdolž 
Mijavčeva ulica se organizira varno ustavljanje in parkiranje 
ter ostale infrastrukturne in sesrvsne 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. 

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

 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. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0 Naklon strehe je lahko le med 25 in 35 stopinjami.

GE stanovanja v vrsti
1                                 
hiša v vrsti 0

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega 
javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen 
samostojni priključek iz le te.Glavne stavbe so lahko le v 
primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno 
vzpostavljati.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

obstoječa stavbna 
struktura 0

Večstanovanjska stavba ima lahko tudi ravno streho s 
pohodnimi površinami. 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

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.

GE                                                
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura 0

V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 4157 (Cerkev 
Sv. Cirila in Metoda). 
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GE                                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – pokopališča 0 0
GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0 OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča
GE središčnega 
javnega prostora 
,podtip: GE javnega 
parkirišča 0 0
GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE poslovilne 
stavbe

1                     
paviljonska stavba 0

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 15-9. EUP je evidentiran kot poplavno območje 
majhne in srednje nevarnosti. Potrebna je izvedba 
protipoplavnih in protierozijskih  ukrepov iz 38. člena 
odloka. Na območju veljajo pogoji in omejitve kot jih določa 
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 
89/2008), priliga 1 in 2.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

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. Del EUP leži v 
varstvenem območju Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-9-05: SORG Černivce; Do sprejetja OPPN se lahko 
izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stavbna 
struktura se na obstoječih GE lahko do sprejetja  OPPN 
lahko ureja v skladu z merili GE tipa .hm. Pozidava območja 
je dovoljena le v primeru nujnih centralnih dejavnosti (npr. 
dom upokojencev). Stanovanjska pozidava na območju ni 
dovoljena. 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 arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko 
območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni 
režim A3.  Del EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. J in 
JZ del območja pozidave proti Barju naj se zasadi z mejico z 
avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic značilnih za Barje 
(črna jelša, vrbe, brogovita, veliki jesen,  ipd.). Širina mejice 
naj bo vsaj 5 m. S tem ukrepom se onemogoča neposreden 
dostop ljudi na ohranjena barjanska travišča ter služi kot 
vizualna in protihrupna bariera. Na večje steklene površine 
naj se namenstijo silhuete ujed v izogib trkov ptic.
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GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

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. Posegi se urejajo le s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega 
javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen 
samostojni priključek iz le te.Glavne stavbe so lahko le v 
primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno 
vzpostavljati.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 15-04: Ureditev občinskega središča; Do 
sprejetja OPPN  se lahko obstoječa stavbna struktura v 
sklopu obstoječih GE ureja z merili GE tipa .tm. 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 
arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje 
Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. 

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

obstoječa stavbna 
struktura 0 OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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). 

GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0 Nakloni streh so lahko med 25 in 35 stopinjami.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; Do sprejetja 
OPPN je o se lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu 
obstoječih GE ureja z merili GE tipa .vs. Do sprejetja OPPN 
je dovoljena legalizacija obstoječe stavbne strukture (na 
dan veljavnosti OPN) in dejavnosti.

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

obstoječa stavbna 
struktura 0

OPPN-15-08:Prenova Šmarske ceste; V EUP je 
evidentirana stavbna dediščina EŠD 26300 (Kapelica Matere 
Božje).Šk71.pjo
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GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih postajališč 
ter obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 0 1
GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih postajališč 
ter obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 0 1

GE infrastrukturnega 
objekta, podtip : GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in 
srednje nevarnosti. Potrebna je izvedba protipoplavnih in 
protierozijskih  ukrepov iz 38. člena odloka. Do izvedbe 
ukrepov veljajo pogoji in omejitve kot jih določa Uredba o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 
89/2008), priloga 1 in 2.

GE infrastrukturnega 
objekta, podtip : GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje 
nevarnosti. Potrebna je izvedba protipoplavnih in 
protierozijskih  ukrepov iz 38. člena odloka. Na območju 
veljajo pogoji in omejitve kot jih določa Uredba o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/2008), 
priliga 1 in 2.

GE varovanja pogojev 
izvedbe OPPN

obstoječa stavbna 
struktura /

OPPN 15-09: Primičeva ulica. Del EUP je evidentiran kot 
poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Potrebna 
je izvedba protipoplavnih in protierozijskih  ukrepov iz 38. 
člena odloka. Do izvedbe ukrepov veljajo pogoji in omejitve 
kot jih določa Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur.l. RS, št. 89/2008), priliga 1 in 2.

GE                                                 
gospodarske stvabe 0

EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje 
nevarnosti. Potrebna je izvedba protipoplavnih in 
protierozijskih  ukrepov iz 38. člena odloka. Na območju 
veljajo pogoji in omejitve kot jih določa Uredba o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/2008), 
priloga 1 in 2.

Šk78.ike

GE infrastrukturnega 
objekta, podtip : GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

Šk79.ike

GE infrastrukturnega 
objekta, podtip : GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0 OPPN 15-09.
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Šk80.tm
GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; V EUP je 
evidentirana stavbna dediščina EŠD 11921 (Domačija 
Šmarska 28), za katero velja nadaljevanje gradbene 
sanacije in redno vzdrževanje. Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem pristojnega 
ZVKDS.

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju

1                    
trško mestna hiša /

 V delu poplavnega območja majhne in srednje nevarnosti 
veljajo tudi določila 38. člena odloka.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih postajališč 
ter obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 0 1
GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih postajališč 
ter obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 0 1 OPPN-15: Prenova Šmarske ceste
GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih postajališč 
ter obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 0 1 OPPN-15: Prenova Šmarske ceste
GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih postajališč 
ter obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 0 1 OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 2

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 domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3 OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec;

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

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. 

Šk81.vs

Šk82.hm

Šk87.hm

Šk86.jpa

Šk84.jpa

Šk89.tm

ŠK88.vo

Šk85.jpa

Šk83.jpa



GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

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. 

GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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. 

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; V EUP je 
evidentirana stavbna dediščina EŠD 11923 (Domačija 
Dolenjska 477).

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0 OPPN-15-04: Prenova Šmarske ceste

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

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 37. 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. 

GE                                         
s posebnim režimom 
urejanja

obstoječa stavbna 
struktura 0

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.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

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.  

Šk99.ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Do 
sprejetja OPPN se lahko obstoječa stavbna struktura v 
sklopu obstoječih GE le vzdržuje. 

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 0 0

Za potrebe vzgoje in izobraževanja se organizirajo interne 
zelene površine- z oblikovanjem prehodnega stika z gozdom 
in odprtjem v EUP Šk43.js. 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.

Šk90.tm

Šk91.ppn

Šk95.js

Šk96.tm

Šk98.tm

Šk97.x

Šk100.zsr

Šk94.tm



Šk101.js
GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

OPPN 15-09. za del v poplavnem območje majhne in 
srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. Do 
izvedbe ukrepov veljajo pogoji in omejitve kot jih določa 
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 
89/2008), priloga 1 in 2. Med gradbeno linijo in regulacijsko 
linijo je dovoljena organizacija parkirišč.

Šk102.tm
GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 2

 V poplavnem delu območja majhne in srednje nevarnosti 
veljajo merila 38. člena odloka.

Šk103.p

GE                          
prometne 
infrastrukture / /

Nova povezovalna cesta naj se izvede kot viadukt, 
predvsem na predelu čez vodotok. Potrebna je izvedba 
protipoplavnih in protierozijskih  ukrepov iz 38. člena 
odloka. Na območju veljajo pogoji in omejitve kot jih določa 
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 
89/2008), priliga 1 in 2.

Šk104.vs

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju                       

1                          
hiša na podeželju /

 Potrebna je izvedba protipoplavnih in protierozijskih  
ukrepov iz 38. člena odloka. Na območju veljajo pogoji in 
omejitve kot jih določa Uredba o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/2008), priliga 1 in 2.

Šk105.zdz

GE                       
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0 OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča

Šk106.p

GE                          
prometne 
infrastrukture / / OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča

Šk107.hm

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                            
modernistična hiša

OPPN 15-09: Primičeva ulica. Hiša ima lahko etažnost 
E3, z ravno streho in je lahko večstanovanjska.

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 2

EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 2

EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 
(Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni 
režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških 
raziskav. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Območje se nahaja na 
VVO vodnega zajetja Sevnik III. varstveni režim, zato naj se 
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. 
člena odloka. 

Vrh nad Želimljami

Vr01.od

Vr02.vo



GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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).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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Del območja se 
nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, III. varstveni režim, 
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna 
merila iz 38. člena odloka. 

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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. 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). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-16-01: SS Vrh zahod; 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. EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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. 

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

Obstoječa stavbna stuktura 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.Potrebna je izdelava predhodnih 
arheoloških raziskav.  EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 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. 

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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. 

Vr05.ppn

Vr06.hp

Vr03.hp

Vr04.hp

Vr07.hp



GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

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). 
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le 
v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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. 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.  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. 

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 2

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). 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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). 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.  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. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le 
v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.  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. Vr11.vo

Vr10.odi

Vr09.vo

Vr08.ppn



GE                                                
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura 0

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).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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega 
doma 

1                              
trško mestna hiša 0

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). 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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. EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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. 

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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. 
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 0

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). 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 spomenika 
EŠD 2719 (Cerkev sv. Petra). EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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. 

Vr12.pjc

Vr14.js

Vr13.jgd

Vr15.hp

Vr16.hp



GE                                         
hiše na podeželju

1                             
hiša na podeželju 2

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 infrastrukture 
(dostopnih poti) oziroma brez 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. EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju 2

GE                                         
domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju 2

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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). 

GE                                         
hiše na podeželju

1                             
dvostanovanjska 
hiša na podeželju 0

OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog; Obstoječa stavbna 
stuktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih 
gabaritih. Novogradnje naj bodo z obstoječimi usklajene po 
velikostnem merilu (tloris, višinski gabarit) ter oblikovanju in 
naklou strehe.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / / OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog

Za06.ppn

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog. Do sprejetja OPPN se 
ureja v skladu z merili .hp.

Za07.ičn

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE čistilne 
naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja 
(umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred iztokom 
v vodotok).

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE čistilne 
naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog; ČN mora zagotoviti 
vsaj terciarno stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne 
rastlinske čistilne naprave pred iztokom v vodotok).

Zalog pri Škofljici

Vr17.hp

Za03.vo

Za04.hp

Za01.od

Za02.od

Za05.ppn

Za08.ičn

Želimlje



GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-18-03: Izobraževalni center Poljane; 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). 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 in v območju EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-18-03: Izobraževalni center Poljane; 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). 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 in v območju EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. Del omočja 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. 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

OPPN-18-03: Izobraževalni center Poljane; 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. Del omočja 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.

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 3

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). 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, EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri), del v Natura2000 in v 
območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

Že02.ppn

Že01.ppn

Že03.vo

Že04.od



GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 3

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.  EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri) in Natura2000. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. Del omočja 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.

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 0 0

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna 
krajina Želimeljska dolina). EUP leži v varstvenem območju 
EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri) in del v Natura2000. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju 3

Dodatne pozidave niso dovoljene. Ohranja se obstoječa 
raba prostora in HT v ekstenzivni rabi. EUP leži v območju 
kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska 
dolina). EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri) in del v Natura2000. Vsi posegi na GE 
se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
prostoru

2                            
hiši na podeželju 4

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). 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). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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). EUP leži v varstvenem 
območju EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri) in del v 
Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE domačije v 
odprtem prostoru

1                             
hiša na podeželju 2

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). EUP leži v varstvenem območju 
EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri) in del v Natura2000. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

Že08.od
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Že07.vo



GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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). EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE javnega 
parkirišča 0 0

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).  EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega 
doma 

1                              
javna stavba ali 
trško mestna hiša 0

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). EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 
ali trško mesna hiša 2

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).  EUP leži v varstvenem območju 
EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri) in del v Natura2000. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

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). EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                         
hiše na podeželju

1                              
hiša na podeželju 0

Obstoječa stavbna stuktura 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). EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Del EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko 
barje in Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.Že17.hp

Že13.jpp

Že14.jgd

Že12.vo

Že16.hm

Že15.vs



GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša 0

V delu poplavnega območja majhne nevarnosti veljajo 
določila 38. člena odloka. Leži v vplivnem območju stavbne 
dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida), nadalje v EŠD 18462 
(Kulturna krajina Želimeljska dolina) in v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). 
Posegi se lahko urejajo le v skladu s soglasjem ZVKD in 
ZRSVN.

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 
ali trško mesna hiša 2

OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj.  Leži v EŠD 
18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina), nadalje v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, del v 
Natura2000 in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Posegi se lahko urejajo 
le v skladu s soglasjem ZVKD in ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe javne stavbe /

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) in v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). 
Posegi se lahko urejajo le v skladu s soglasjem ZVKD in 
ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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 18462 
(Kulturna krajina Želimeljska dolina). EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura 0

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). EUP leži v EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                                 
javne stavbe

1                                  
javna stavba 0

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). EUP leži v 
varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, del v 
Natura2000 in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju

1                             
hiša na podeželju 2

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).  EUP leži v varstvenem območju 
EPO Ljubljansko barje, Natura2000 in v območju EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

Že22.pjc

Že23.js

Že18.hm

Že19.vs

Že21.js

Že20.js

Že24.vs



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

obstoječa stavbna 
struktura 0

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna 
krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna 
dediščina EŠD 12676 (Kapelica sv. Vida). EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE 
središčnega javnega 
prostora 0 0

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). EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                        
trško - mestne hiše 

1                                         
trško-mestna hiša 3

OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Obstoječa 
dejavnost se lahko ohranja. 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).V EUP je evidentirana stavbna dediščina 
EŠD 12678 (Župnišče). EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – pokopališča 0 0

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna 
krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna 
dediščina EŠD 12674 (Graščina Namršelj), za katero velja 
takojšnja sanacija objekta. Potrebna je izdelava 
konservatroskega načrta z natančno opredelitvijo vsebin in 
posegov. Dopustna je gradnja v tlorisni zasnovi in gabaritih 
enakih prvotnim gospodarskim poslopjem. Ostali posegi 
niso dovoljeni.  EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna 
krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna 
dediščina EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Potrebna je 
izdelava konservatroskega načrta z natančno opredelitvijo 
vsebin in posegov. Dopustna je gradnja v tlorisni zasnovi in 
gabaritih enakih prvotnim gospodarskim poslopjem. Ostali 
posegi niso dovoljeni.  EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                                
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE gradu, 
dvorca

obstoječa stavbna 
struktura 1

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), za katero velja takojšnja sanacija objekta. 
Potrebna je izdelava konservatroskega načrta z natančno 
opredelitvijo vsebin in posegov. Dopustna je gradnja v 
tlorisni zasnovi in gabaritih enakih prvotnim gospodarskim 
poslopjem. Ostali posegi niso dovoljeni. . EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.
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GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 0 0

V času del se na Natura2000 in površine KP LB ne sme 
posegati ter odlagati materiala, nasipavati parkirati, ipd. 
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, Natura2000 
in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 18-06: SORG Zelimlje. Obstoječe stavbna 
struktura se v sklopu obstoječih GE lahko do sprejetja  
OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .hp. 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.  EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 18-05: SS Dolgi Devci. 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). 
EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 2

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 
Želimljščice. 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). 
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.  Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
pristojnega 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). Vsi posegi na GE 
se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 

Že32.ppn

Že35.odi

Že34.od

Že33.ppn

Že31.zsr



GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez 
urejene prometne infrastrukture- notranjih 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). 
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 
vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina 
Namršelj). 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). Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Dodatne pozidave na površinah znotraj 1. 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 5-metrskem 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 37. 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.  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. 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu 
z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 2

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna 
krajina Želimeljska dolina). 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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 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). Vsi posegi na GE se lahko 
urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 
Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova 
noga 2 Brezova noga 3, III. varstveni režim, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 38. 
člena odloka. 

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 2

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, Natura2000 
in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

Že36.vo

Že37.vo

Že38.od

Že39.od



GE                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarska stavba 3

Pozidava naj se umesti čim bližje cesti, drugi deli naj 
ostanejo nepozidani. V skladu z Uredbo o KP LB je 
dovoljeno postavljati le kozolce, čebelnjake in senike. 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). 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, Natura2000 in v območju EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje, Natura2000 in v območju EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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. Vsi posegi 
na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem pristojnega ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem 
območju Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. Del omočja se 
nahaja na VVO vodnega zajetja Pleše, I. varstveni režim, 
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna 
merila iz 38. člena odloka. 

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN-18-02: SORG Brezovec.  Obstoječe stavbna 
struktura se v sklopu obstoječih GE lahko do sprejetja  
OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .vs.  EUP leži v 
območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina 
Želimeljska dolina). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v 
skladu z merili oziroma s soglasjem pristojnega ZVKDS. EUP 
leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, 
Natura2000 in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna 
krajina Želimeljska dolina). 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). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 2

EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna 
krajina Želimeljska dolina). Del EUP leži v vplivnem območju 
stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). 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) in del 
v Natura2000. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu 
z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 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. 

Že41.vo
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GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

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.  EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                         
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / /

OPPN 18-07: SS Skopačnik. 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 .hp.  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. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 
24398 (Kozolec in sušilnici ob cesti). EUP leži v EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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). EUP leži 
v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora 
velikih zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z 
merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

GE                                         
modernistične 
stanovanjske hiše

1            
modernistična hiša /

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, nadalje 
v varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, Natura 2000 
in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri) . 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 soglasjem 
ZRSVN. 

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 3

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. EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje in v območju EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na 
GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN. 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. 

Že48.hm

Že49.od

Že45.od

Že46.ppn

Že47.vo



GE                                          
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 1

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. EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje, Natura2000 in v območju EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 2

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). EUP leži v varstvenem območju 
EPO Ljubljansko barje, Natura2000 in v območju EPO št. 
80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN. 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                                         
kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
gospodarsko 
poslopje 2

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.  EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Vsi posegi na GE se 
lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem 
ZRSVN.

GE                                        
osamele domačije

1                             
hiša na podeželju 2

Dodatne pozidave izven že obstoječe pozidave niso 
dovoljene. 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. EUP leži v varstvenem območju EPO 
Ljubljansko barje, Natura2000 in v območju EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 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. 

Že50.od

Že51.od

Že53.od

Že52.odi



Že54.ičn

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE čistilne 
naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

Ohranja naj se obvodna vegetacija. Posegi v 5-metrskem 
obvodnem pasu niso dovoljeni (z izjemo postavitve iztoka iz 
ČN, ki naj se izvede na način, da se brežin vodotoka 
dodatno ne utrjuje). ČN mora zagotoviti vsaj terciarno 
stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne rastlinske čistilne 
naprave pred iztokom v vodotok ali RČN v kombinaciji z 
drugimi ustreznimi tehničnimi postopki za terciarno čiščenje 
odpadne vode glede na relativno majhno predvideno 
površino za ČN). V primeru pomanjkanja prostora znotraj 
Že54 naj se površini RČN nameni del površine Že37. 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, EPO št. 80000 
(osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri), 
Natura2000 in v območju naravne vrednote št. 4050 
(Želimeljščica). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu 
z merili oziroma s soglasjem ZRSVN.

Že55.ičn

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE čistilne 
naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

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). EUP leži v varstvenih 
območjih EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri) in Natura2000. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem ZRSVN.

Že56.ičn

GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip: GE čistilne 
naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim 
namenom 0

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). EUP leži v varstvenih območjih EPO 
Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri) in Natura2000. Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN.

Že57.vo

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

Dodatne pozidave na površinah znotraj 1. 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 5-metrskem 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). 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. 
Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili 
oziroma s soglasjem pristojnega 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). Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu 
z merili oziroma s soglasjem ZRSVN. 



Že58.vo

GE                                        
domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 3

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 5-metrskem 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.  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). Vsi 
posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s 
soglasjem ZRSVN. 

Že59.zdz

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 0 0

Prostor je namenjen javnim rekreativnim in parkovnim 
ureditvam ter otroškemu igrišču, ki so povezani z ureditvami 
središča Želimelj. Leži v območju EŠD 18462 (Kulturne 
krajine Želimeljske doline) in v EPO št. 80000 (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri). Posegi se 
lahko urejajo le v skladu s soglasjem ZVKD in ZRSVN.

Specifikacija podobmočij EUP-KGV-Oskl
Območje Mineralnih 
surovin, odprti kop - 
eksploatacija
Območje Mineralnih 
surovin, odprti kop - 
sanacija
Območje Mineralnih 
surovin, odprti kop - 
sanacija
Območje za potrebe 
obrambe

KGV05.ru

odlaganje ruševin v 
primeru naravnih in 
drugih nesreč 

KGV06.pz

varovanje lokacij 
grobišč (površine za 
pokope živali) v 
primeru naravnih in 
drugih nesreč

KGV07.pp

varovanje lokacij 
grobišč (površine za 
pokope prebivalstva) 
v primeru naravnih in 
drugih nesreč 
Območje varovalnega 
gozda

KGV-Občine Škofljica

KGV08.gv

KGV04.ob

KGV02.sa

KGV03.sa

KGV01.ek




