
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D/2. Izvleček iz hierarhično višjih aktov 

 
Neposredno podlago za urejanje območja z OPPN podaja Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu občine Škofljica (Uradni list RS št. 56/15) (v nadaljevanju: 
OPN). Območje je v OPN območje opredeljeno kot del enote urejanja prostora z 
oznako PI 15 (OPPN-11-01) in je pretežno namenjeno stanovanjski gradnji. 
 
OPN za območja, ki se urejajo z OPPN, podaja podrobnejše usmeritve oziroma 
prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju: PIP). Deloma se pri tem sklicuje 
tudi na nekatere splošne določbe, ki veljajo za celotno območje občine, 
večinoma pa te niso zavezujoče. Pri pripravi OPPN so bile kljub temu 
upoštevane tudi nekatere izmed teh določb, predvsem z namenom zagotovitve 
oblikovne skladnosti območja s širšo okolico.  V nadaljevanju so podrobneje 
predstavljena nekatera ključna konkretna izhodišča OPN, ki so relevantna za 
pripravo OPPN oziroma so bila upoštevana kot izhodišče za opredelitev 
nekaterih oblikovnih določb. 
 

Splošni PIP za pripravo OPPN (36. člen OPN) 

▪ Na območjih, za katere je predvidena priprava podrobnejšega načrta 
(OPPN), bo možno po sprejetju OPPN poseg izvesti le v skladu z 
določili, ki jih bo opredelil tak načrt. Grafične opredelitve in 
usmeritve, ki so v tem OPN določene za vsak posamezni OPPN, so pri 
njegovi izdelavi obvezne vsebine glede namena, obsega, načrtovanih 
zmogljivosti in koncepta ureditve. 

▪ Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso 
posebej določena 
◦ Predvideni OPPN se lahko spremeni oziroma se opredeli nov na 

podlagi izraženega interesa, to je utemeljenih pobud lastnikov 
večine zemljišč oziroma znanega investitorja. To je mogoče, v 
kolikor spremenjen oziroma nov OPPN ni v nasprotju z odlokom 
OPN, še posebej UN. 

◦ Pred pričetkom priprave je potrebno izdelati dopolnilne 
strokovne podlage – na vsaj taki ravni poglobljenosti in takih 
metodoloških izhodišč, kot so pripravljene za OPN. Pri tem je 
potrebno morebitna odstopanja od obstoječih strokovnih podlag 
pokazati in utemeljiti kot spremenjena stališča – upoštevajoč 
merila znanstveno raziskovalnega dela. Za OPPN in DPN, ki 
posegajo na EUP izjemnih krajin in drugih območij 
prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno 
izdelajo tudi krajinske preveritve, s katerimi mora biti tak akt tudi 
utemeljen. 

◦ V primeru, da se izdeluje OPPN le za del predvidenega območja, 
morata biti novo območje in ostanek funkcionalno zaokroženi, 
ostanek pa ne sme biti manjši od 5000 m2. Poleg tega morajo biti 
dopolnilne strokovne podlage izdelane za celotno območje v OPN 
predvidenega OPPN. Prav tako morata biti za celotno območje 



izdelana tudi rešitev prometne in gospodarske javne 
infrastrukture ter izdelan program opremljanja zemljišč. Meja 
območja OPPN se lahko spremeni tudi tako, da se razširi z 
vključitvijo sosednjih območij na podlagi izkazanih razvojnih 
potreb in zaradi funkcionalne povezanosti prostora. 

◦ Poteki javnih cest in drugih vodov in naprav GJI na območju 
OPPN, ki so prikazani v grafičnem delu tega akta, se v fazi 
priprave OPPN lahko prilagodijo razmeram na terenu na podlagi 
optimiziranih rešitev iz strokovnih podlag. Prav tako se lahko 
glede na podlagi utemeljenih razvojnih potreb spremeni 
podrobna namenska raba prostora v okvirih zakonsko dopustnih 
možnosti. 

▪ Način pridobitve rešitev urbanistično arhitekturnih ureditev 
◦ Strokovne rešitve urbanistično arhitekturnih ureditev za območje 

OPPN se lahko pridobijo z urbanistično arhitekturnim natečajem 
ali z izdelavo najmanj dveh rešitev. O izbiri rešitve odloči Občinski 
svet ali po njegovem pooblastilu drug organ. Postopek pridobitve 
rešitev se predpiše v sklepu o pripravi OPPN. 

Priloga 1: Podrobni PIP za posamezno enoto urejanja prostora (pogoji za 
območje urejanja OPPN 11-01: Pijavski hrib) 

▪ Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo 
parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. 
Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. 
Obstoječe stavbna struktura se v sklopu obstoječih GE lahko do 
sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .hm., obstoječa 
domačija pa v skladu z merili tipa GE .vs. 

▪ Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina 
Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 
9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja 
varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege 
na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. 

▪ Del EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno 
usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem 
območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje OPPN je potrebno 
pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za 
posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa 
naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa 
pristojnega za varstvo narave. 

▪ Območje se 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. 

Priloga 2: Podrobni PIP za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
(pogoji za območje urejanja OPPN 11-01: Pijavski hrib) 

▪ velikost območja OPPN: 4,61 ha 
▪ nova podrobna namenska raba: SS, PC 
▪ a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje 

◦ Relativno strm skrajno jugozahodni rob naselbinskega telesa 
Pijava Gorica. Območje je delno že pozidano. Določa zahodni rob 
naselja. 

▪ b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
◦ Sanacija javnega prostora in vzpostavitev mehanizmov za 

sanacijo stavbne strukture, aktiviranje nepozidanih stavbnih 
zemljišč. 

▪ c – Dejavnosti 
◦ Bivanje v podeželskem okolju. 



▪ d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba 
prostora 
◦ Vzpostavitev ustrezno opremljene vaške ulice in dopolnilne 

stavbne strukture. Ta naj bo po merilu in tipologiji gradnje 
skladna z obstoječo stavbno strukturo, orientacija stavbnih 
kubusov naj bo skladna z morfologijo terena in potekom 
notranjih napajalnih osi. Vzpostavijo naj se tudi dodatni kraki 
notranje mreže javnega prostora. 

▪ e – Druge usmeritve glede PIP 
◦ Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z 

izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in 
naravovarstveno soglasje. Obstoječe stavbna struktura se v 
sklopu obstoječih GE lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z 
merili GE tipa .hm., obstoječa domačija pa v skladu z merili tipa 
GE .vo. 

◦ Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja skladno z 19. 
točko, 56. člena odloka. Kanalizacija se načrtuje skladno z 
operativnim programom občine za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih in padavinskih vod. 

PIP za varovanje naravnih dobrin in varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (38. člen OPN) 
op.: PIP so le delno zavezujoči za območje, ki se ureja z OPPN – gl. zahteve iz 
Priloge 1 

▪ Varovanje voda 
◦ Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda mora biti 

usklajeno z ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja. Območje 
poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe 
opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem 
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne. Odpadne tehnološke 
vode naj se čisti na izvoru, tako da bodo ustrezale s predpisi 
določenim mejnim koncentracijam za izpuste v kanalizacijo 
oziroma vodotoke. 

◦ Komunalne odpadne vode se odvaja v omrežje javne kanalizacije 
na območjih opremljenih z javno kanalizacijo v skladu z določili 
predpisa o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode. Če na območju poselitve ni javne kanalizacije, se 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb načrtuje 
in izvaja v skladu z določili prej navedene uredbe. 

◦ Padavinske vode iz obravnavanih območij je treba, če ne obstaja 
možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati. 
Pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih 
in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje 
vode ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji 
vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora 
ureditev odvodnje biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode 
speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V 
primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti brežini je 
treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih 
muldah. Pri izgradnji gospodarskih oziroma proizvodnih con je 
potrebno izvesti ukrepe proti škodljivemu delovanju padavinskih 
voda, ki obsegajo zlasti ukrepe za zmanjšanje odtoka padavinskih 
voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče, čim manjša 
površina asfaltnih in tlakovanih površin) in ukrepe za omejevanje 
izlitja komunalnih in padavinskih voda. 

◦ Preprečuje se onesnaževanja vodotokov iz razpršenih in 
točkovnih virov in spiranje snovi s površin cest, parkirišč in 
kmetijskih površin. Vsi obstoječi in predvideni objekti se naj 



priključijo na skupno ali ustrezno individualno čistilno napravo. 
Pred iztokom iz čistilnih naprav v vodotoke je potrebno zagotoviti 
terciarno čiščenje odpadnih voda. 

▪ Varovanje vodnih virov 
◦ Posegi na območjih zavarovanih virov pitne vode se izvajajo v 

skladu s predpisi s tega področja. Vodovarstvena območja v 
občini so določena s predpisom o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane. 
Pri izvajanju dejavnosti na območjih varstvenih pasov je potrebno 
upoštevati režim z merili in ukrepi iz navedenih predpisov. 

◦ V občini so določena naslednja vodna zajetja z vodovarstvenimi 
pasovi: Dole pri Škofljici 2, Orle 1, Orle 2 in črpalne vrtine VP-1/04 
Poljane, VD Brezova noga-2 in Brezova noga-3. Na območje 
občine segajo še vodovarstveni pasovi treh zajetij v Občini 
Grosuplje in eno zajetje v Občini Ig. 

▪ Varovanje in ohranjanje narave 
◦ Na ekološko pomembnih območjih se v čim večji možni meri 

ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov 
rastlinskih in živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost 
habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila 
le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. Pri 
izvajanju posegov in dejavnosti, se izvedejo vsi možni tehnični in 
drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in 
živali ter njihove habitate čim manjši. 

◦ Pri območjih načrtovane namenske rabe, kjer se posega v 
vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti je potrebno lesno 
zarast odstraniti le v najnujnejšem obsegu in izven gnezditvenega 
obdobja ogroženih in zavarovanih vrst ptic (predpis o uvrstitvi 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah na rdeči seznam; predpis 
o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah). V primeru 
zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se 
naj namestijo nalepke v obliki silhuete ujed. Morebitno 
poseganje v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti naj se 
izvaja od 1. avgusta do 1. marca. 

◦ Pri območjih načrtovane namenske rabe, pri katerih se praviloma 
sicer načrtuje osvetljevanje, naj se zaradi zmanjšanja negativnih 
učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti 
poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, 
netopirji) območja ne osvetljuje ali predvidi razsvetljavo v čim 
manjšem obsegu. Osvetljevanje se izvede s svetilnimi telesi, ki so 
v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 

◦  Parkovne in druge zasaditve, se izvajajo in načrtujejo tako, da se 
uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje, 
ki naj bodo lokalnega izvora. V čim večji meri se ohranjajo ali 
vzpostavijo prvotni habitati (npr. ekstenzivni negnojeni travniki, 
mokrotni travniki, visokodebelni sadovnjaki, mejice, obrežna 
vegetacija). 

◦ Pred posegi, ki so povezani z obsežnejšimi zemeljskimi deli kot so 
gradnja ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije in kablovodov se 
po predhodnem dogovoru s pristojnim ZRSVN omogoči 
spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika 
odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških 
naravnih vrednot. Pri posegih z manj obsežnimi zemeljskimi deli 
se investitorja seznani z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter 
predlogom, da o najdbi čim prej obvesti pristojno enoto ZRSVN. 
Na območje občine sega območje pričakovanih naravnih vrednot 
Litija – širše območje – nahajališča permokarbonskih fosilov, 
polimetalno orudenje. V primeru najdbe mineralov ali fosilov se 



mora najditelj ravnati po predpisih o ohranjanju narave. 
◦ Pri pripravi OPPN se predhodno preveri, če na območju ni 

habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo in niso habitat 
živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogrožene in zavarovane. Dodatni 
omilitveni ukrepi za posege, za katere se pripravlja OPPN, se 
predvidijo v postopku CPVO, v kolikor ministrstvo pristojno za 
prostor z odločbo odloči, da je ta postopek potreben. V 
nasprotnem primeru se upoštevajo splošni in konkretni 
omilitveni ukrepi iz tega člena OPN. 

▪ Varovanje krajine 
◦ Ohranjati je potrebno obstoječa prostorska razmerja med 

kmetijskim, poselitvenim, gozdnim in vodnatim prostorom s tam 
da se: 
▪ ohranjanja posebno vrednih krajinskih območij in prvin 

prepoznavnosti krajine, 
▪ ohranjanja prvobitnih, težje dostopnih predelov, 
▪ ohranjanja vidnosti posameznih znamenj v prostoru, 
▪ ohranjanja posebnih reliefnih oblik, 
▪ ohranjanja oblike dolin kot posebne krajinske in morfološke 

enote, 
▪ na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno 

vzpostavljajo omejki in vodna telesa, 
▪ v čim večji meri ohranjajo omejki, živice, osamela drevesa ter 

ostanki nižinskega gozda, 
▪ ohranjajo in varuje gozdne habitatne tipe, zlasti jelovo 

bukovi gozdovi v hribovitem delu občine ter barjanski in 
jelševi gozdiči na Ljubljanskem barju, 

▪ tehnološko prilagaja in spreminja parcelacije – te naj 
potekajo v logičnih vzorcih, ki morajo prevzemati razmerja v 
zgradbi sedanje kulturne krajine, 

▪ pri umeščanju enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih 
objektov namenjenih kmetijski rabi upošteva smernice za 
varstvo kulturne dediščine; objekte je možno postaviti le v 
okviru kmečkih gospodarstev ob gospodarskih objektih, 

▪ pri sanaciji nelegalnih kopov mineralnih surovin (brez 
izkoriščanja mineralnih surovin) končno oblikovanje reliefa 
prilagodi okoliškemu terenu, 

▪ območja degradirana v času izvedbe del, ki ne bodo 
pozidana, povrnejo v prvotno stanje. 

◦ Na posameznih krajinskih območjih in delih kakovostne kulturne 
krajine so dovoljene le gradnje, ki so za osnovno rabo območja 
potrebne oziroma z njo povezane. Skladnost gradnje z merili 
kakovosti posamezne merili kakovosti posamezne kulturne 
krajine je določena z merili gradnje po posameznih EUP in 
podobmočjih EUP KGV. 

◦ Ob poseganju v območja krajinske prepoznavnosti je treba 
upoštevati in ohranjati tiste značilnosti, zaradi katerih je 
določeno območje spoznano za vredno ohranjanja. 

◦ Varstvo kulturne krajine je lahko uspešno le v sklopu celovitega 
varstva dediščine in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom 
gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev, infrastruktura 
itd. 

▪ Varovanje okolja in varovanje zdravja 
◦ Gradnja stavb je dopustna samo na območjih poselitve, ki je 

opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem 
komunalne odpadne vode oziroma z drugim dopustnim zaprtim 
sistemom čiščenja komunalne odpadne vode. Na območjih 
poselitve, ki ni komunalno opremljeno v skladu s predpisom o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, je 



gradnja stavb dopustna, če je odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode iz stavb zagotovljena v skladu s prej navedenim 
predpisom. Pri tem se upoštevajo pogoji in roki, ki jih je potrebno 
zagotoviti za to, da bo dosežena komunalna opremljenost 
stavbnega zemljišča v minimalnih zakonsko predpisanih okvirih 
skladno z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih voda. 

◦ Z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih zaradi gradnje, 
rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objektov je 
potrebno ravnati v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih in ostalo veljavno zakonodajo s 
področja odpadkov. Gradbene materiale in druge odpadke, ki 
bodo nastali med rušenjem obstoječih objektov, je potrebno 
odlagati v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Pri 
izvajanju posameznih posegov je potrebno zagotoviti, da odvečni 
zemeljski in gradbeni materiali ter drugi odpadki ne bodo 
odloženi izven meja predvidenega posega. Vse odpadke, ki 
nastanejo pri vzdrževanju strojev (odpadna olja, naoljene krpe), 
ter druge nevarne odpadke je treba zbirati in oddati pooblaščeni 
organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri ravnanju z 
azbestnimi odpadki je potrebno upoštevati določila predpisa o 
ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. 

◦ Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v 
skladu s predpisi. Imetnik mora odpadke do oddaje ali 
prepustitve v nadaljnje ravnanje skladiščiti ločeno in z njimi 
ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. 

▪ Varstvo zraka 
◦ Spodbuja se uporabo obnovljivih virov energije (uporaba lesne 

biomase, bioplina, sončne energije in energije vetra za lastne 
potrebe) in energetsko varčno gradnjo. Pri vseh novogradnjah, 
razen enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, se morajo 
upoštevati energetski standardi v zvezi z energijo in ohranjanjem 
toplote, ki zmanjšujejo rabo energije in onesnaženosti zraka, v 
skladu z veljavnimi predpisi. Pri graditvi in obnovi objektov na 
stanovanjskih območjih (S), območjih centralnih dejavnosti (CU, 
CD), posebnih območjih namenjenih posebnim dejavnostim, kot 
so območja za turizem (BT), in območjih za gospodarske cone 
(IG), se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter zaščita zunanjih 
površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in ne 
povečujejo onesnaženosti zraka. Pri posodabljanju in 
prestrukturiranju industrije se uvaja BAT tehnologijo, ravno tako 
velja za nove proizvodne obrate. Pri umeščanju novih dejavnosti 
v gospodarsko območje se umešča predvsem čisto industrijo 
oziroma se vsako dejavnost in predvidene emisije preuči z vidika 
kumulativnih vplivov z obstoječimi dejavnostmi na območju. 

▪ Območja varstva pred hrupom 
◦ Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev morajo biti 

upoštevane stopnje varstva pred hrupom, ki veljajo za 
posamezna območja varstva pred hrupom v skladu s predpisi o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Posamezne stopnje 
varstva pred hrupom so v Odloku opredeljene za vse vrste PNRP 
oziroma za vse tipe GE – tako, da je z njimi pokrit prostor celotne 
občine. 

◦ (84) Hrup med gradnjo objektov je potrebno zmanjšati z 
ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih posegov in uporabo 
tehnično brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in 
transportnih sredstev ter njihovim rednim vzdrževanjem. 
Gradbena dela naj ne potekajo v nočnem času. 

▪ Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem 



◦ Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo 
energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem 
v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave je potrebno 
načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja 
javne razsvetljave na odjemnih mestih. 

◦ Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v 
prostor je potrebno upoštevati predpis o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja. Pri razsvetljavi cest in javnih površin 
je potrebno upoštevati ciljne vrednosti te uredbe. 

◦ Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne 
občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo 
javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s 
stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati 
ciljne vrednosti 44,5 kWh. Ne glede na ciljno vrednost letne 
porabe elektrike iz prejšnjega odstavka, je lahko največja letna 
poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine z manj 
kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 
razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5 MWh. 

◦ Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne 
porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo občinskih cest in 
javnih površin, ki jih upravlja občina in izpolnjevanje zahtev v 
zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, 
vgrajenih v razsvetljavo državnih cest, se ugotavlja v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje programov in prostorskih 
načrtov, ki posredno ali neposredno vplivajo na letno porabo 
elektrike pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih 
površin. 

◦ Predvsem je potrebno upoštevati sledeča navodila: za zunanje 
osvetlitve objektov in površin naj se uporabijo popolnoma 
zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, ki 
ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu 
spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Namestitve novih 
obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum, 
svetila naj imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop, 
reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23. 
ure). Gradbišča in objekte, ki niso vezani na izvajanje dejavnosti v 
nočnem času, naj se nočno osvetljuje le izjemoma (npr. iz 
varnostnih razlogov), dela pa naj potekajo praviloma v dnevnem 
času. 

▪ Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
◦ Za zagotavljanje varstva pred požarom je potrebno pri 

načrtovanju gradenj in drugih posegov v prostor upoštevati 
zakonske predpise s področja varstva pred požarom. Pri 
načrtovanju gradenj in ureditev prostora ter izvajanju posegov v 
prostor je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in 
premoženja, potrebne odmike med objekti ali druge ukrepe za 
preprečitev širjenja požara, prometne in delovne površine za 
intervencijska vozila in oskrbo s požarno vodo. Izpolnjevanje 
bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj 
zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne 
varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija 
požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so 
določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti. 

◦  Gradnja in prostorske ureditve na potresnih območjih morajo 
biti skladne s predpisi s področja potresno odporne gradnje. Pri 
načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s 
področja zagotavljanja potresne varnosti pred potresi do VIII. in 
IX. stopnje po MSC lestvici. Pospešek tal na območju občine je (g) 
– 0,500. V obstoječih stavbah je pri vseh večjih konstrukcijskih 



posegih (rekonstrukciji, dozidavi ali nadgradnji objekta) potrebno 
izvesti protipotresno sanacijo. 

PIP glede zunanjih ureditev (56. člen OPN) 
op.: PIP niso neposredno zavezujoči za območje, ki se ureja z OPPN 

▪ Površine izven oboda stavb, dovoza in dvorišča naj bodo praviloma 
opredeljene kot funkcionalne zelene površine. 

▪ Škarpe, podporni zidovi so lahko na vidnem delu le s površinsko 
obdelanimi betoni – v naravni barvi in teksturi (peskana, prana 
površina betona) ali iz lokalnega lomljenca s poglobljenimi fugami. 
Visoki so lahko do 2,0 m. Pri premagovanju večjih višinskih razlik naj 
se škarpe v tlorisu sestavljajo z zamiki z vmesnimi horizontalni pasovi, 
ki naj so široki vsaj 0,6 m in intenzivno ozelenjeni. Na vseh GE je 
dopustna vzpostavitev podpornih zidov. 

▪ Oblikovanje ograj naj omogoča, da v okolju, glede na stavbe in 
zunanje ureditve, le te ne izstopajo. Izvedene naj bodo kot 
transparentne – praviloma žičnate, kovinske ali lesene izvedbe. 
Ograja le lahko visoka do 1,5 m. Proti odprtemu prostoru kulturne 
krajine ograje niso priporočljive. 

▪ Ograje, škarpe in podporni zidovi so lahko postavljeni na parcelno 
mejo (s soglasjem soseda) oziroma naj bodo od nje odmaknjene 
najmanj 0,5 m. V območju javnega prostora se škarpe in ograje 
izvedejo tako, da zgornji rob ne posega v polje preglednosti katerekoli 
od priključnih cest ali dvorišč. Pred gradnjo je potrebno pridobiti 
soglasje upravljavca javne ceste. 

▪ V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno število parkirnih oziroma 
garažnih mest glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki se odvijajo na GE. 
Število PM se določi na podlagi veljavnih standardov, vendar, glede 
na namembnost stavb oziroma za posamezno dejavnost ne sme biti 
manjše od: 
◦ eno- in dvostanovanjske stavbe: 3 PM/stanovanje 

PIP glede priključevanja na GJI (56. člen OPN) 
op.: PIP so le delno zavezujoči za območje, ki se ureja z OPPN – gl. zahteve iz 
Priloge 2 

▪ Gradnja na komunalno neopremljenem zemljišču ni možna. GE se 
morajo priključevati na naslednje vrste javnih instalacij in storitev: 
◦ na javno cesto – prometno površino za motorna vozila – uvoz: pri 

GE s poslovnimi dejavnostmi z opredeljenim dostopom za 
tovorna vozila v najmanjši širini 5,0 m in največji 8,0 m; pri drugih 
pa v minimalni širini 4,0 m in maksimalni 6,0 m; 

◦ na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje (dopustna 
priključitev na lastno zajetje ali vodnjak oziroma MČN); 

◦ na odvoz komunalnih odpadkov v okviru gospodarske javne 
službe; 

◦ na javno elektroenergetsko omrežje; 
◦ na javno plinovodno omrežje (razen če se na GE zagotavlja raba 

obnovljivih virov energije). 
▪ GE se šteje za komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno možnost 

priključitve na javno cesto, javno elektroenergetsko omrežje ali z 
oskrbo iz lastnega vira oziroma drugega obnovljivega vira, javni 
vodovod, vodnjak ali vodni zbiralnik in javno kanalizacijo. Dopustna je 
tudi priključitev GE na lastno kanalizacijo z MČN, če je takšen način 
odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode skladen 
z operativnim programom občine oziroma s pogoji in soglasjem 
upravljavca javne kanalizacije ali občine. Obstoječe gradnje, ki nimajo 
potrebne komunalne opremljenosti, se na javni vod GJI morajo 
priključiti naknadno, ko je možnost za priključitev zagotovljena. 

▪ Priključek mora biti izdelan v skladu z zmogljivostmi na GE in dan v 



uporabo ob pričetku obratovanja na GE objektu oziroma v roku 6 
mesecev od izgradnje javnega infrastrukturnega sistema, na katerega 
se objekt priključuje. 

▪ Pomožne individualne ali skupinske infrastrukturne objekte (npr. 
čistilne naprave ipd.) je na GE dovoljeno graditi le v primerih, ko z 
javnega omrežja ni omogočena priključitev oziroma izvajanje storitve 
na GE, kar je razvidno iz predhodnih pogojev glede priključevanja na 
posamezno vrsto GJI V teh primerih je dovoljena le gradnja 
infrastrukturnih objektov, ki javne dostope začasno nadomeščajo 
(npr. v odsotnosti kanalizacije greznico, odsotnosti javnega plinskega 
omrežja plinski rezervoar …). Takšni objekti so: 
◦ nepretočna greznica; 
◦ mala čistilna naprava; 
◦ individualna plinska cisterna; na GE z nagnjenim terenom naj bo 

cisterna z vsaj dveh strani omejena z brežino usekov v teren 
najmanj do višine vrha cisterne; na območjih varovanja kulturne 
dediščine naj bo rezervoar za plin v celoti vkopan; 

◦ vodnjak ter 
◦ zbiralnik za kapnico oziroma rezervoar za vodo, ki je dovoljen na 

vseh GE, ne glede na vzpostavljeno javno vodovodno omrežje, 
vendar mora biti vkopan. 

PIP za oblikovanje stavbnega tipa hm – GE modernistične stanovanjske hiše 
(58. člen OPN) 
op.: PIP niso neposredno zavezujoči za območje, ki se ureja z OPPN 

▪ 1.0 Namembnost GE: GE je namenjena le bivanju in dejavnostim v 
mirnem okolju (3.4.1.2).  

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

◦ Modernistična stanovanjska hiša -le ena. 
▪ 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž 

◦ Lahko se gradita največ dve pomožni stavbi kot enostavna 
oziroma nezahtevna objekta: nadstrešek, uta, zimski vrt, savna, 
fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža, lopa, drvarnica, pokrita 
skladišča za lesna goriva, rastlinjak, uta in podobne stavbe. 

▪ 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) v 
skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje 
◦ Parkirišče, ograja (varovalna, medsoseska), podporni zidovi z 

ograjo, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode, 
namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni 
sistem, vodni zbiralnik), športno igrišče na prostem; pomožni 
komunalni objekti ter priključki na objekte gospodarske javne 
infrastrukture. 

▪ 3.0 Dopustna izraba prostora GE 
▪ 3.1 Omejitve gostote – faktorji  

◦ FZ do 50 %.  
▪ 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE 
▪ 4.1 Organizacija prostora 

◦ Dvorišče ni merilo za vzpostavitev pomožnih stavb. Stavbe naj se 
umešča tako, da so izkoriščene optimalne danosti lege terena. 

▪ 4.2 Zelene ureditve na GE, ograje in žive meje 
◦ Medsoseska ograja je lahko visoka do 1,8 m. 

▪ 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije 
◦ Velikostni red GE je med 400 in 1000 m2. 

▪ 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja 
◦ Na območju GE z NRP-S veljajo merila II. stopnje VPH. 

PIP za oblikovanje glavne stavbe (78. člen OPN) 



op.: PIP niso neposredno zavezujoči za območje, ki se ureja z OPPN 

▪ Osnovni kubus glavne stavbe 
◦ Optimalno širok 8,0 m in do največ 12,0 m. Razmerje širine: 

dolžini v tlorisu naj bo najmanj 1:1,2. Visoka je lahko največ do E2 
+ M. Sleme ne sme presegati silhuete krajine streh predmetne 
EUP.  

▪ Sekundarni kubusi glavne stavbe (78. člen) 
◦ Izvedba sekundarnega kubusa pred glavno fasado osnovnega 

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

▪ Namembnost stavbe 
◦ Bivanje v mirnem okolju (3.4.1.0.2.)  

▪ Tipi objektov 
◦ Enostanovanjska stavba 11100 dvostanovanjska 11210 (razen 

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

▪ Posebnosti oblikovanja fasad 
◦ Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo urejeni v enotnem 

kompozicijskem sistemu. 
▪ Tipi streh 

◦ Streha z naklonom (dvokapna, enokapna), ravna streha ali 
njihova kombinacija. Dovoljeni so zamiki kapi in slemen. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D/5. Prikaz stanja prostora 

 
Pri pripravi OPPN sta bila uporabljena Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
občine Škofljica (Uradni list RS št. 56/15, 17/16 – popr., 50/16 – obv. raz., 74/16 
– popr., 34/17 – popr., 75/17 – popr., 44/18 – obv. raz.) (v nadaljevanju: OPN)   
ter prikaz stanja prostora, pripravljen za potrebe priprave OPN, ki ga je pod št. 
projekta U0815-OPN izdelala STRUKTURA D.O.O. v oktobru 2014, saj se pravni 
režimi, ki veljajo na območju obravnave niso spremenili od priprave tega 
dokumenta. 
 

Občinski prostorski akti 

▪ na območju velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine 
Škofljica (Uradni list RS št. 56/15, 17/16 – popr., 50/16 – obv. raz., 
74/16 – popr., 34/17 – popr., 75/17 – popr., 44/18 – obv. raz.) 

Grafični prikaz namenske rabe prostora (vir: LUZ d.d., julij 2015) 

 

Državni prostorski akti 



▪ na območju ni veljavnih državnih prostorskih aktov ali državnih 
prostorskih aktov v pripravi 

Grafični prikaz objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture  (vir: LUZ 
d.d., julij 2015) 

 

Varstvena območja vodnih virov 

▪ območje se ne nahaja na drugem vodovarstvenem območju VD 
Brezova noga 2 

Poplavna območja 

▪  območje ni poplavno ogroženo 

Priobalna zemljišča celinskih voda 

▪ območje se ne nahaja na priobalnih zemljiščih celinskih voda 

Gozdovi 

▪ na območju ni gozdov ali gozdnega prostora, torej tudi ne gozdov, ki 
bi imeli status varovalnega gozda, gozdnega rezervata ali požarno 
ogroženih gozdov 

Kulturna dediščina 

▪ območje se ne nahaja na območjih varstva registrirane nepremične 
kulturne dediščine 

Ohranjanje narave 

▪ na območju ni ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij 
pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti 

Erozijska območja 

▪ območje ni uvrščeno med erozijsko ogrožena območja 



Grafični prikaz območij varovanj in omejitev  (vir:STRUKTURA D.O.O., oktober 
2014) 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D/6. Strokovne podlage 

 

Geodetski načrt 

▪ GEODETSKI BIRO RTL d.o.o., projekt št. GEODETSKI BIRO RTL d.o.o. – 
25/2019 –, 5. 9. 2019 

Strokovna podlaga za OPPN 11-01 Pijava Gorica 

▪ Projektant d.o.o., september 2019 

 

Strokovne podlage so na vpogled na sedežu pripravljavca. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D/3. Obrazložitev in utemeljitev 

 
D/3.1. Uvod 
 

Območje, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za del 
območja urejanja 11-01 Pijavski hrib (v nadaljevanju: OPPN) se nahaja v 
severovzhodnem delu Pijave Gorice ob Srednji ulici in ulici Na Hrib. Z vseh strani 
ga obkroža obstoječa prostostoječa stanovanjska pozidava. Površina območja je 
0,66 ha, zajema pa zemljišča parcelnih številk 1527/10 – del, 1620/7, 1620/8, 
1620/9, 1626/2, 1637/4, 1637/5 in 1784/9 – del, vse k.o. Pijava Gorica (stanje 
zemljiškokatastrskega prikaza na dan 21. 10. 2019). V naravi predstavlja 
nepozidane travniške površine na pobočju Pijavskega Hriba. 
 
 

 

Pogled na območje OPPN z jugovzhodne strani 

 
 
Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Škofljica (Uradni list RS št. 
56/15, 17/16 – popr., 50/16 – obv. raz., 74/16 – popr., 34/17 – popr., 75/17 – 
popr., 44/18 – obv. raz.) (v nadaljevanju: OPN) je območje opredeljeno kot del 
enote urejanja prostora z oznako PI 15 (OPPN-11-01) in je pretežno namenjeno 
stanovanjski gradnji. Na podlagi OPN so na območju možni le minimalni posegi 
na obstoječih objektih, za realizacijo načrtovane stanovanjske gradnje pa je 
potrebno sprejeti OPPN. Le-ta bo predstavljal podlago za pripravo projektov za 
izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlago za 
gradnjo enostavnih objektov. Območje OPPN-11-01 kot je določeno z OPN 
obsega precej širše območje urejanja, ki vključuje tudi obstoječo stanovanjsko 
pozidavo in proste površine znotraj nje južno od območja obravnave. Lastniki 
zemljišč v tem delu niso zainteresirani za pripravo OPPN, zato se le-ta pripravlja 
le za severni del območja. V skladu z OPPN je bila za celotno območje urejanja 
11-01 Pijavski hrib pripravljena enotna zasnova urbanistične ureditve in 
komunalne opreme. 
 
Predmet OPPN je ureditev stanovanjske soseske s sedmimi prostostoječimi 
enostanovanjskimi stavbami in enim enostanovanjskim dvojčkom s 
pripadajočimi pomožnimi objekti in zunanjimi ureditvami ter prometnimi 
površinami in drugo komunalno opremo. 
 

 



D/3.2. Postopek priprave 
 

Ključni koraki 

sklep o začetku priprave 

posredovanje sklep o začetku priprave s pripadajočim gradivom nosilcem 
urejanja prostora v  smernice ter pridobitev odločbe o obveznosti izvedbe 
celovite presoje vplivov na okolje 

priprava osnutka OPPN (vključno s predstavitvijo javnosti) in posredovanje le-
tega nosilcem urejanja prostora v mnenje 

priprava dopolnjenega osnutka OPPN 

javna razgrnitev in javna obravnava 

sprejem stališč do pripomb, prejetih v času javne razgrnitve 

priprava predloga OPPN ter posredovanje le-tega nosilcem urejanja prostora v  
mnenje 

obravnava in sprejem na občinskem svetu 

 

Aktivnosti za pripravo OPPN so se pričele na podlagi 118. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZureP-2; Uradni list RS, št. 61/17) s pobudo zasebnega investitorja. 
Usmeritve za pripravo OPPN so bile podane z OPN, zato izhodišč za pripravo 
OPPN ni bilo potrebno pripraviti. Formalno se je postopek priprave pričel s 
sprejemom Sklepa o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib (Uradni list RS št. 51/19). OPPN 
se pripravlja le za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib, saj lastniki zemljišč v 
preostalem delu območja niso bili zainteresirani za njegovo pripravo. OPN tako 
rešitev omogoča pod pogojem, da se za celotno območje pripravi skupne 
strokovne podlage. 
 
Skupaj s sklepom priprave je bilo pripravljeno tudi gradivo OPPN v obsegu, ki 
omogoča pridobitev konkretnih smernice nosilcev urejanja prostora ter lažje 
odločanje glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. Gradivo je 
bilo pripravljeno na podlagi izhodišč OPN in drugih predpisov, izdelane strokovne 
podlage za celotno območje urejanja 11-01 Pijavski hrib ter pobude investitorja. 
Posredovano je bilo Ministrstvu za okolje in prostor, da ga objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu in mu dodeli identifikacijsko številko. 
 
Nosilci urejanja prostora bodo na podlagi objavljenega gradiva pozvani za 
konkretne smernice, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje pa tudi za mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov 
OPPN na okolje. Slednja bodo predstavljala podlago za izdajo odločbe o 
obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. 
 
Na podlagi pridobljenih smernic bo pripravljen osnutek OPPN, ki bo predstavljen 
javnosti. Po posvetu z javnostjo bo posredovan nosilcem urejanja prostora, da k 
njemu podajo svoja mnenja. 
 
Pridobljena mnenja bodo podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN, ki 
bo javno razgrnjen. Javnosti bo na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogočeno 
dajanje predlogov in pripomb. Le-ti bodo preučeni in do njih zavzeto stališče. V 
fazi javne razgrnitve bo predvidoma izvedena tudi prva obravnava na občinskem 
svetu. Na podlagi pripomb občinskega sveta ter stališč do pripomb in predlogov 
javnosti bo pripravljen predlog OPPN, ki bo posredovan nosilcem urejanja 
prostora v druga mnenja. 
 



Pridobljena pozitivna druga mnenja bodo predstavljala podlago za sprejem 
OPPN na občinskem svetu. Sprejet odlok bo objavljen v uradnem glasilu ter 
prostorskem informacijskem sistemu. 
 
 

D/3.3. Uporabljeni podatki in druga izhodišča za pripravo 
 

Pri pripravi OPPN je bil uporabljen geodetski načrt, ki ga je pod št. projekta – 
25/2019 – dne 5. 9. 2019izdelalo GEODETSKI BIRO RTL d.o.o., projekt št. 
GEODETSKI BIRO RTL d.o.o.. Iz geodetskega načrta so bili privzeti podatki o 
obstoječih stavbah, parcelaciji in konfiguraciji terena ter podatki o obstoječi 
prometni in drugi gospodarski javni infrastrukturi. 
 

Pri obravnavi območij, ki so zavarovana z različnimi pravnimi režimi (območja 
varstva kulturne dediščine, območja varovanja voda ipd.), so bili uporabljeni 
podatki iz prikaza stanja prostora, pripravljen za potrebe Občinskega 
prostorskega načrta občine Škofljica, ki ga je pod št. projekta U0815-OPN, 
izdelala STRUKTURA D.O.O.  v oktobru 2014 ter uradni podatki, ki jih posamezni 
nosilci urejanja prostora objavljajo na svojih informacijskih portalih. Vsi 
relevantni podatki so vključeni v prikaz stanja prostora (priloga D/5.). 
 

Izhodišča OPN, ki so relevantna za načrtovanje prostorskih ureditev ter 
oblikovanje prostorskih ureditvenih pogojev v OPPN, so povzeta v izvlečku iz 
hierarhično višjih aktov (priloga D/2.). 
 

OPPN je pripravljen v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur.l. RS, št. 99/07 in 61/17 – 
ZUreP-2), saj ustrezen podzakonski akt po ZUrep-2 še ni sprejet. V postopku 
priprave so bili upoštevani tudi drugi predpisi, ki pokrivajo področje 
prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter številni področni predpisi in 
razvojni dokumenti, ki pokrivajo tematike, obravnavane v OPPN. 
 
Za celotno območje urejanja 11-01 Pijavski hrib so bile izdelane strokovne 
podlage, ki določajo enotno zasnovo urbanistične ureditve in komunalnega 
urejanja območja.  
 
Za OPPN bo v nadaljnjih fazah pripravljen tudi elaborat ekonomike v skladu s 65. 
členom ZUreP-2. 
 
 

D/3.4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
 

Pri pripravi spremljajočega gradiva k sklepu o začetku priprave so bile smiselno 
upoštevane splošne smernice nosilcev urejanja prostora, ki pa podajajo le zelo 
splošne usmeritve, ki so bile vključene že v izhodišča, podana z OPN. V 
nadaljnjih fazah priprave bo gradivo OPPN usklajeno s konkretnimi smernicami 
in mnenji, podanimi v postopku priprave.  
 
 
D/3.5. Pripombe in predlogi javnosti 
 

Dopolnjeni osnutek OPPN bo javno razgrnjen  in javno obravnavan. Javnosti bo 
na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogočeno dajanje predlogov in pripomb. 
Le-ti bodo preučeni in do njih zavzeto stališče. Na podlagi pripomb občinskega 
sveta ter stališč do pripomb in predlogov javnosti bo pripravljen predlog OPPN. 
 
 
 
 
 



D/3.6. Vsebina OPPN 
 

Tekstualni del 

I. Uvodne določbe 

II. Opis prostorske ureditve 

III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor 

IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 

V. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 

VI. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 

VII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve 

VIII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

IX. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN 

X. Končne določbe 

Grafični del 

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega 
načrta občine Vodice s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 

2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

4. Zazidalna situacija 

5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – zasnova 
prometnih ureditev 

6. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – zasnova 
komunalne in energetske infrastrukture 

7. Načrt parcelacije 

Priloge 

Povzetek za javnost 

Izvleček iz hierarhično višjih aktov 

Obrazložitev in utemeljitev 

Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 

Prikaz stanja prostora 

Strokovne podlage 

 

 

D/3.6.1. Zasnova ureditve območja 
 

Območje se namenja gradnji sedmih prostostoječih enostanovanjskih stavb in 
enega dvojčka (z dvema enostanovanjskima enotama) s pripadajočimi 
pomožnimi objekti  in zunanjimi ureditvami ter prometno in drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo. Pozidava je zasnovana v dveh gručastih sklopih – v 
severozahodnem delu ob ulici Na Hrib je sklop treh stavb (gradbene parcele z 
oznako A), v  jugovzhodnem delu med ulico Na Hrib in Srednjo ulico pa sklop 
petih stavb (gradbene parcele z oznako B ob ulici Na Hrib ter gradbene parcele z 



oznako C ob Srednji ulici). Na vsaki gradbeni parceli (površina parcel v sklopih B 
in C je med okvirno 400 in 500 m2, medtem ko so parcele sklopa A nekoliko 
večje, njihova površina je med okvirno 600 in 750 m2) je predvidena postavitev 
osnovne enostanovanjske stavbe (oziroma enostanovanjske enote dvojčka) in  z 
njo povezane pomožne stavbe(garaže, lope ipd.), ki je lahko v celoti zaprta ali 
kombinirana z nadstreškom (nad parkirnimi mesti). V ključnih vsebinah in 
oblikovnih potezah (dejavnosti, orientacija slemen, tlorisni in višinski gabariti) se 
pozidava na območju prilagaja obstoječi pozidavi v okolici. 
 

 

Pogled na severozahodni del območja OPPN (sklop A) 

 
Predvideni so trije tipi stavb glede velikostnih razmerij in osnovnih oblikovnih 
parametrov. Gre pravzaprav za različice istega osnovnega tipa. Tlorisni gabarit 
osnovne stavbe tipov 1 in 2 je 13,0 × 9,0 m, osnovne stavbe tipa 3 (enota 
dvojčka) pa 9,0 × 9,0 m (izven teh gabaritov je v pritlični in kletni etaži možno 
urediti terase in pergole), pri čemer je potek daljše stranice razviden iz 
grafičnega dela. Tlorisni gabarit pomožne stavbe je 8,0 × 5,6 m pri stavbah tipov 
1 in 3 ter 10,4 × 5,6 m pri stavbah tipa 2. Na vhodnih fasadah stavb je dopustna 
izvedba nadstreška v maksimalni širini 1,0 m. 
 
Vertikalni gabarit osnovne stavbe je (K) + P + 1 + M, pri čemer kota slemena ne 
sme presegati 11,0 m  nad najnižjo točko urejenega terena ob stavbi (gl. tudi 
grafični del OPPN), maksimalna višina kolenčnega zidu pa je 1.4 m. Ureditev 
kletne etaže ni obvezna. Izvede se lahko na celotni površini osnovne stavbe ali 
le na njenem delu. Vertikalni gabarit pomožne stavbe je P. Streha osnovne 
stavbe je simetrična dvokapnica z naklonom v razponu od 35° do 40º in 
slemenom v smeri daljše stranice. 
 
Ob stanovanjskih stavbah se uredijo parkirne in druge utrjene površine ter 
dvorišča. Za posamezno stanovanjsko stavbo se na gradbeni parceli zagotovijo 
minimalno 3 parkirna mesta, od tega vsaj 2 parkirni mesti v sklopu pomožne 
stavbe. 
 
Sočasno z umestitvijo stanovanjskih stavb je predvidena tudi izgradnja 
podporne prometne in druge gospodarske javne infrastrukture. Načrtovana je 
dogradnja vodovodnega, energetskega (elektroenergetsko omrežje) in 
komunikacijskega omrežja ter izgradnja kanalizacijskega (ločeni meteorna in 
fekalna kanalizacija) omrežja. Omrežje javne razsvetljave se ohranja v 
obstoječem obsegu. 
 
Predvidena je rekonstrukcija obstoječih prometnic (Srednja ulica in ulica Na 
Hrib), na kateri se priključuje večina načrtovanih stavb (ena stavba sklopa A ter 
vse stavbe sklopov B in C). Za južni dve stavbi sklopa A v severozahodnem delu 
območja se uredi skupna dostopna cesta, ki se z ulice Na Hrib odcepi pri objektu 
ulica Na Hrib 30. 
 



 

Pogled na jugovzhodni del območja OPPN in obstoječo javno pot 

 
Objekti gospodarske javne infrastrukture so večinoma izvedeni podzemno, v 
pretežnem delu v  sklopu javnih površin (cestnega telesa), in se napajajo preko 
obstoječih omrežij v severozahodnem delu in jugovzhodnem delu območja. 

 
 
D/3.6.2. Pojasnila k vsebinam tekstualnega in grafičnega dela OPPN 
 

I. Uvodne določbe [1. – 3. člen] 

▪ Poglavje opredeljuje predmet, sestavne dele in priloge OPPN. 
Pojasnjeni so tudi izrazi, ki niso opredeljeni v veljavnih predpisih, ter 
izrazi, ki jih OPPN podrobneje opredeljuje glede na veljavne predpise. 

II. Opis prostorske ureditve [4. – 5. člen] 

▪ Podan je kratek opis prostorske ureditve. Navedene so tudi parcelne 
številke zemljišč, vključenih v območje obravnave. 

▪ Vsebine so prikazane na grafičnih načrtih: 
◦ 1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega 

prostorskega načrta občine Škofljica s prikazom lege prostorske 
ureditve na širšem območju 

◦ 2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor [6. – 11. člen] 

▪ Opisani so vplivi povezave s sosednjimi območji, t.j. kako se 
predvidene ureditve prostorsko in funkcijsko (dejavnosti, 
infrastrukturne povezave, urbanistična in arhitekturna zasnova) 
vklapljajo v širši prostorski kontekst. Pri tem so bila upoštevana 
izhodišča OPN, ki govorijo o tem, da je na območju potrebno 
vzpostaviti ustrezno opremljeno vaško ulico in dopolnilno stavbno 
strukturo, ki mora biti po merilu in tipologiji gradnje skladna z 
obstoječo stavbno strukturo, orientacija stavbnih kubusov pa skladna 
z morfologijo terena in potekom notranjih napajalnih osi. 

▪ Opredeljene so dopustne vrste gradenj, objektov glede na namen in 
dopustnih dejavnosti ob upoštevanju določil OPN, ki veljajo za 
namensko rabo SS. Zaradi lažjega razumevanja je uporabljena 
terminologija iz Gradbenega zakona (GZ; Uradni list RS, št. 61/17 in 
72/17 – popr),  Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 
37/18), dopolnilno pa tudi iz Tehnične smernice za graditev: TSG-V-
006: 2018 Razvrščanje objektov. 

▪ Maksimalni faktor zazidanosti 0,5 izhaja iz splošnih določb OPN, ki 
veljajo za območja v neposredni bližini OPPN. 

▪ Odmiki od sosednjih zemljišč so primarno opredeljeni z gradbenimi 
linijami in mejami, ki so prikazane v grafičnem delu OPPN. 

▪ Velikost in oblikovanje objektov sta opredeljena z maksimalnimi 
gabariti ter pogoji glede oblikovanja fasad, strešin itn. Ključni 
parametri so opisani v razdelku D/3.6.1., v grobem pa sledijo 
določilom OPN za stavbni tip modernistične stanovanjske hiše 
oziroma za namensko rabo SS. 



▪ Pogoji glede ureditve okolice stavbe se osredotočajo zlasti na 
upoštevanje specifik terena v naklonu (omejitev višine podpornih 
zidov, prilagajanje okoliškemu terenu). Z omejitvijo maksimalne 
zazidanosti ter opredelitvijo gradbenih linij in mej se zagotavlja 
zadosten obseg zelenih površin. 

▪ Velikost gradbenih parcel je prilagojena značilnostim terena. 
Gradbene parcele morajo biti vzpostavljene kot zemljiške parcele 
pred izdajo gradbenih dovoljenj. 

▪ Vsebina je prikazana na grafičnih načrtih: 
◦ 3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 
◦ 4. Zazidalna situacija 
◦ 7. Načrt parcelacije 

IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro [12. – 19. člen] 

▪ V poglavju so opredeljeni pogoji za gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture in javnega dobra ter za priključevanje nanju (gl. tudi 
pojasnila v razdelku D/3.6.1.). 

▪ Vsebina je prikazana na grafičnih načrtih: 
◦ 5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro 

V. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 
[21. – 25. člen] 

▪ Poglavje opredeljuje rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave ter omejitve, ki izhajajo iz tega. 

▪ Zahodni del območja se deloma nahaja v priobalnem pasu potoka (5 
Za celotno območje veljata III. stopnja varstva pred hrupom in I. 
stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem. Opredeljene so 
tudi dodatne omejitve vezano na varstvo pred hrupom v času 
gradnje. 

▪ Območje urejanja se nahaja na vodovarstvenem območju vodnega 
zajetja Brezova noga 2. Pri vseh posegih v prostor je potrebno 
upoštevati varstveni režim, ki izhaja iz predpisa o zavarovanju tega 
vodovarstvenega območja. 

▪ Na območju ni varovanih kmetijskih zemljišč, gozdov ali gozdnega 
prostora, torej tudi ne gozdov, ki bi imeli status varovalnega gozda, 
gozdnega rezervata ali požarno ogroženih gozdov, območij varstva 
kulturne dediščine ter naravnih vrednot, zavarovanih območij ali 
območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Del enote 
urejanja prostora, v kateri leži območje urejanja se nahaja v varovanih 
območjih ohranjanja narave in območjih varstva kulturne dediščine, 
vendar pa gre za zemljišča izven območja urejanja s tem OPPN. 

▪ Vsebina ni prikazana na grafičnih načrtih, ker ni posebnosti, ki bi jih 
bilo potrebno ponazoriti grafično, nekatere vsebine pa so razvidne iz 
grafičnega načrta 4. Zazidalna situacija. 

VI. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom [26. člen] 

▪ Poglavje opredeljuje rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 
ter omejitve, ki izhajajo iz tega. 

▪ Območje se ne uvršča med poplavno ali erozijsko ogrožena območja. 
▪ Vsebina ni prikazana na grafičnih načrtih, ker ni posebnosti, ki bi jih 

bilo potrebno ponazoriti grafično, nekatere vsebine pa so razvidne iz 
grafičnega načrta 5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro. 

VII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve [27. člen] 



▪ Predvideno je etapno izvajanje, pri čemer mora biti v prvi etapi 
izvedena prometna in druga gospodarska javna infrastruktura. 

▪ Vsebina ni neposredno prikazana na grafičnih načrtih, ker ni 
posebnosti, ki bi jih bilo potrebno ponazoriti grafično, nekatere 
vsebine pa so razvidne iz grafičnega načrta 7. Načrt parcelacije. 

VIII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev [28. člen] 

▪ Dopustna odstopanja so opredeljena tako, da omogočajo manjše 
prilagoditve načrtovanih stavb v fazi priprave projektne 
dokumentacije. 

▪ Pri objektih gospodarske javne infrastrukture so tolerance večje, 
predvsem v smislu omogočanja sodobnih gradbenotehničnih in 
okoljevarstvenih rešitev. 

IX. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN 
[29. člen] 

▪ Poglavje določa ključne parametre, ki jih je potrebno vključiti v OPN 
po realizaciji načrtovanih ureditev in prenehanju veljavnosti OPPN. 
Določila so namenjena ohranjanju kontinuitete urejanja območja 
(funkcionalnih in oblikovnih značilnosti). 

X. Končne določbe [30. – 32. člen] 

▪ Poglavje vključuje določbe glede možnosti vpogleda v OPPN, 
inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem OPPN in začetka veljavnosti 
OPPN. 

 

 
D/3.6.3. Dodatno pojasnilo h grafičnim prikazom 
 

OPPN vsebuje grafične načrte, ki so pripravljeni ob upoštevanju določil 
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Ur.l. RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2). Grafični načrti so 
pripravljeni le za tiste vsebine, pri katerih je z grafičnim prikazom možno bolj 
nazorno ponazoriti zahteve tekstualnega dela. 
 
Ker gre za relativno majhno območje obravnave brez posebnosti, ki bi zahtevale 
podrobnejšo grafično obdelavo, OPPN ne vključuje naslednjih grafičnih načrtov, 
ki so sicer predvideni z omenjenim pravilnikom: 

▪ Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanja narave; 

▪ Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter požarom. 

 
Vsebine iz teh dveh sklopov so v celoti obravnavane v tekstualnem delu. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D/1. Povzetek za javnost 

 
Območje, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za del 
območja urejanja 11-01 Pijavski hrib (v nadaljevanju: OPPN) se nahaja v 
severovzhodnem delu Pijave Gorice ob Srednji ulici in ulici Na Hrib. Z vseh strani 
ga obkroža obstoječa prostostoječa stanovanjska pozidava. Površina območja je 
0,66 ha, zajema pa zemljišča parcelnih številk 1527/10 – del, 1620/7, 1620/8, 
1620/9, 1626/2, 1637/4, 1637/5 in 1784/9 – del, vse k.o. Pijava Gorica (stanje 
zemljiškokatastrskega prikaza na dan 21. 10. 2019). V naravi predstavlja 
nepozidane travniške površine na pobočju Pijavskega Hriba. 
 
Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Škofljica (Uradni list RS št. 
56/15, 17/16 – popr., 50/16 – obv. raz., 74/16 – popr., 34/17 – popr., 75/17 – 
popr., 44/18 – obv. raz.) (v nadaljevanju: OPN) je območje opredeljeno kot del 
enote urejanja prostora z oznako PI 15 (OPPN-11-01) in je pretežno namenjeno 
stanovanjski gradnji. Na podlagi OPN so na območju možni le minimalni posegi 
na obstoječih objektih, za realizacijo načrtovane stanovanjske gradnje pa je 
potrebno sprejeti OPPN. Le-ta bo predstavljal podlago za pripravo projektov za 
izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlago za 
gradnjo enostavnih objektov. Območje OPPN-11-01 kot je določeno z OPN 
obsega precej širše območje urejanja, ki vključuje tudi obstoječo stanovanjsko 
pozidavo in proste površine znotraj nje južno od območja obravnave. Lastniki 
zemljišč v tem delu niso zainteresirani za pripravo OPPN, zato se le-ta pripravlja 
le za severni del območja. V skladu z OPPN je bila za celotno območje urejanja 
11-01 Pijavski hrib pripravljena enotna zasnova urbanistične ureditve in 
komunalne opreme. 
 
Predmet OPPN je ureditev stanovanjske soseske s sedmimi prostostoječimi 
enostanovanjskimi stavbami in enim enostanovanjskim dvojčkom s 
pripadajočimi pomožnimi objekti in zunanjimi ureditvami ter prometnimi 
površinami in drugo komunalno opremo. 
 

Postopek priprave 

sklep o začetku priprave 

posredovanje sklep o začetku priprave s pripadajočim gradivom nosilcem 
urejanja prostora v  smernice ter pridobitev odločbe o obveznosti izvedbe 
celovite presoje vplivov na okolje 

priprava osnutka OPPN (vključno s predstavitvijo javnosti) in posredovanje le-
tega nosilcem urejanja prostora v mnenje 

priprava dopolnjenega osnutka OPPN 

javna razgrnitev in javna obravnava 

sprejem stališč do pripomb, prejetih v času javne razgrnitve 



priprava predloga OPPN ter posredovanje le-tega nosilcem urejanja prostora v  
mnenje 

obravnava in sprejem na občinskem svetu 

 
Vsebina OPPN 

Tekstualni del 

I. Uvodne določbe 

II. Opis prostorske ureditve 

III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor 

IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 

V. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine 

VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 

VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 

VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve 

IX. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

X. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN 

XI. Končne določbe 

Grafični del 

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega 
načrta občine Škofljica s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 

2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

4. Zazidalna situacija 

5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – zasnova 
prometnih ureditev 

6. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – zasnova 
komunalne in energetske infrastrukture 

7. Načrt parcelacije 

Priloge 

Povzetek za javnost 

Izvleček iz hierarhično višjih aktov 

Obrazložitev in utemeljitev 

Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 

Prikaz stanja prostora 

Strokovne podlage 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI 

 
OPIS  Območje OPPN se nahaja v severovzhodnem delu Pijave 
LOKACIJE Gorice ob Srednji ulici in ulici Na Hrib. Z vseh strani ga 

obkroža obstoječa prostostoječa stanovanjska pozidava. V 
naravi predstavlja nepozidane travniške površine na 
pobočju Pijavskega Hriba 

 
POVRŠINA 0,66 ha 

 
OPIS GLAVNIH Območje se namenja gradnji sedmih prostostoječih 
ZNAČILNOSTI enostanovanjskih stavb in enega dvojčka (z dvema  

enostanovanjskima enotama) s pripadajočimi pomožnimi 
objekti  in zunanjimi ureditvami ter prometno in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo. Pozidava je zasnovana v 
dveh gručastih sklopih – v severozahodnem delu ob ulici 
Na Hrib je sklop treh stavb (gradbene parcele z oznako A), 
v  jugovzhodnem delu med ulico Na Hrib in Srednjo ulico 
pa sklop petih stavb (gradbene parcele z oznako B ob ulici 
Na Hrib ter gradbene parcele z oznako C ob Srednji ulici). 
Na vsaki gradbeni parceli (površina parcel v sklopih B in C 
je med okvirno 400 in 500 m2, medtem ko so parcele 
sklopa A nekoliko večje, njihova površina je med okvirno 
600 in 750 m2) je predvidena postavitev osnovne 
enostanovanjske stavbe (oziroma enostanovanjske enote 
dvojčka) in  z njo povezane pomožne stavbe(garaže, lope 
ipd.), ki je lahko v celoti zaprta ali kombinirana z 
nadstreškom (nad parkirnimi mesti). V ključnih vsebinah in 
oblikovnih potezah (dejavnosti, orientacija slemen, tlorisni 
in višinski gabariti) se pozidava na območju prilagaja 
obstoječi pozidavi v okolici. 
 
Predvideni so trije tipi stavb glede velikostnih razmerij in 
osnovnih oblikovnih parametrov. Gre pravzaprav za 
različice istega osnovnega tipa. Tlorisni gabarit osnovne 
stavbe tipov 1 in 2 je 13,0 × 9,0 m, osnovne stavbe tipa 3 
(enota dvojčka) pa 9,0 × 9,0 m (izven teh gabaritov je v 
pritlični in kletni etaži možno urediti terase in pergole), pri 
čemer je potek daljše stranice razviden iz grafičnega dela. 
Tlorisni gabarit pomožne stavbe je 8,0 × 5,6 m pri stavbah 
tipov 1 in 3 ter 10,4 × 5,6 m pri stavbah tipa 2. Na vhodnih 
fasadah stavb je dopustna izvedba nadstreška v 
maksimalni širini 1,0 m. 
 
Vertikalni gabarit osnovne stavbe je (K) + P + 1 + M, pri 
čemer kota slemena ne sme presegati 11,0 m  nad najnižjo 
točko urejenega terena ob stavbi (gl. tudi grafični del 



OPPN), maksimalna višina kolenčnega zidu pa je 1.4 m. 
Ureditev kletne etaže ni obvezna. Izvede se lahko na 
celotni površini osnovne stavbe ali le na njenem delu. 
Vertikalni gabarit pomožne stavbe je P. Streha osnovne 
stavbe je simetrična dvokapnica z naklonom v razponu od 
35° do 40º in slemenom v smeri daljše stranice. 
 
Ob stanovanjskih stavbah se uredijo parkirne in druge 
utrjene površine ter dvorišča. Za posamezno stanovanjsko 
stavbo se na gradbeni parceli zagotovijo minimalno 3 
parkirna mesta, od tega vsaj 2 parkirni mesti v sklopu 
pomožne stavbe. 
 
Sočasno z umestitvijo stanovanjskih stavb je predvidena 
tudi izgradnja podporne prometne in druge gospodarske 
javne infrastrukture. Načrtovana je dogradnja 
vodovodnega, energetskega (elektroenergetsko omrežje) 
in komunikacijskega omrežja ter izgradnja kanalizacijskega 
(ločeni meteorna in fekalna kanalizacija) omrežja. Omrežje 
javne razsvetljave se ohranja v obstoječem obsegu. 
 
Predvidena je rekonstrukcija obstoječih prometnic (Srednja 
ulica in ulica Na Hrib), na kateri se priključuje večina 
načrtovanih stavb (ena stavba sklopa A ter vse stavbe 
sklopov B in C). Za južni dve stavbi sklopa A v 
severozahodnem delu območja se uredi skupna dostopna 
cesta, ki se z ulice Na Hrib odcepi pri objektu ulica Na Hrib 
30. 
 
Objekti gospodarske javne infrastrukture so večinoma 
izvedeni podzemno, v pretežnem delu v  sklopu javnih 
površin (cestnega telesa), in se napajajo preko obstoječih 
omrežij v severozahodnem delu in jugovzhodnem delu 
območja. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 

Izjavljam, da je podrobni načrt izdelan v skladu z občinskimi prostorskimi akti in 
z drugimi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega načrta ali se nanašajo na 
načrtovano prostorsko ureditev. 
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