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pobudnik:

št. pripombe:1
št. pobude: 15-50

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja z negativno opredelitvijo do spremembe namembnosti na parcelah 736/9, 736/12, k.o. Lanišče glede
na to, da je območje naslonjeno na obrtno industrijsko oziroma poslovno cono in ga je z njo mogoče funkcionalno povezati.
Prav tako se ne strinja s predlogom spremembe namembnosti območja za prometne površine (parkirišče) saj je podal pobudo
za poslovno stanovanjsko gradnjo. Po navedbah pobudnika sta parceli komunalno opremljeni z vso potrebno infrastrukturo in
imata v sklopu projekta za cesto predvidena dva uvoza. Predlagatelj navaja, da je tvorno sodeloval pri reševanju potreb občine
glede urejanja ceste. O tem je priloţil dokument.

Stališče do pripombe:

V osnutku akta je bilo zemljišče opredeljeno za centralne dejavnosti, vendar je bilo na podlagi zahtev ZRSVN in njihovega
vztrajanja na kasnejših usklajevanjih izločeno in ohranjeno kot prometna površina. V smernicah ZRSVN, št. 3-III-t15/2-O-09/HT,
z dne 18.08.2009 je bila podana zahteva za ohranitev habitata – travnika (renaturacija). Zahteve za določitev namenske rabe
CU v dosedanjem postopku usklajevanja ni bilo mogoče uveljaviti. Predlaga se ponovno usklajevanje – pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 2
št. pobude: 4-11

Povzetek pripombe:

Občan zahteva prerazvrstitev parcele št. 2214/20, k.o. Lanišče v stavbno zemljišče. Zahtevo utemeljuje z dokumentacijo o
nakupu parcele. V obstoječih planskih aktih občine je bila v preteklosti opredeljena kot kmetijsko zemljišče. Občan se ne strinja,
da se v OPN zemljišče opredeli kot gozd.

Stališče do pripombe:

Namenska raba na parceli se uskladi z dejansko rabo – gozd, vendar pa prerazvrstitev v območje stavbnih zemljišč ni moţna.
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 3
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga, da se meja zazidljivosti razširi na parcelo št. 1427/1 k.o. Rudnik

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki jo v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Pobuda se bo lahko obravnavala v postopku
spremembe akta. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 4
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga spremembo iz kmetijskega zemljišča v stavbno, za parcelo št. 366/3 in 366/12 k.o. Gradišče

Stališče do pripombe:

Pri predlaganem posegu gre za pojav razpršene gradnje, ki je ugotovljen skladno s 30. in 31. členom Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob upoštevanju 5. priporočil in pojasnil v zvezi z izvajanjem
določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008). Razpršena gradnja v prostoru ni sprejemljiva. Vsi objekti z
izdanimi gradbenimi dovoljenji ohranjajo pridobljene pravice. Za predmetne parcele pobuda za spremembo namembnosti v
začetku postopka ni bila podana in se v tem postopku ne more več obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 5
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega v zazidljivo za gradnjo stanovanjske hiše na parceli št.
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108, k.o. Ţelimlje.

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Predlog se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 6
št. pobude: 6-6

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja s prerazvrstitvijo stavbnega zemljišča v kmetijsko in zahteva, da parcela 1760/1, k.o. Lanišče ostane
zazidljiva.

Stališče do pripombe:

Iz kriterijev oblikovanja naselja in razvoja kakovosti pomembne vedute je smiselno, da na zemljišču ni stavbne strukture.
Vendar pa glede na to, da stavbno zemljišče v obstoječem prostorskem planu ţe obstaja, je v tem primeru ohranitev statusa v
OPN sprejemljiva. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 7 in 8
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ugotavlja, da zgrajena hiša v Gradišču na parceli št. 594/20, k.o. Gradišče, z manjšim delom sega na kmetijsko
zemljišče in zato predlaga vključitev tega dela v območje poselitve.

Stališče do pripombe:

Predlog se sprejme kot popravek plana do obsega 50 m2 površine.

pobudnik:

št. pripombe: 9
št. pobude: 10-1, 10-1a, 10-1b

Povzetek pripombe:

Občanka je postavila vprašanje, kako je parcelam št. 443/4, 443/2 in 439/1, k.o. Rudnik, predlagana sprememba namembnosti,
glede na to, da prometna infrastruktura na parceli št. 2276, k.o. Rudnik ni urejena.

Stališče do pripombe:

Občina z OPN, v skladu z ZPNačrt lahko opredeli namensko rabo v skladu z razvojnimi potrebami in moţnostmi. Predlog je bil
podan v kontekstu priprave OPPN za sanacijo v naselbinsko urbanističnem smislu danes neurejenega severnega del naselja Orle
ter manjšo širitev. Vendar se širitev naselja iz nadaljnjega postopka izloči. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 10
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli razširitev območja zazidljivosti na parceli št. 612/12, k.o. Gradišče do obstoječe ceste, s čemer bi bila
omogočena gradnja stanovanjske hiše.

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Predlog se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 11
št. pobude: 5-34

Povzetek pripombe:

Občan predlaga opredelitev stavbnega zemljišča na parceli št. 180/12, k.o. Gradišče, na kateri je pred 25-imi leti zgradil
stanovanjsko hišo in jo v vsem tem času ni bilo moţno legalizirati, kljub večkrat danim pobudam za spremembo namembnosti.
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Stališče do pripombe:

V skladu s 30. in 31. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob
upoštevanju 5. priporočil in pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008), gre za
pojav razpršene gradnje, ki v prostoru ni dopusten in sanacija z vključitvijo v naselje ni moţna. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 12
št. pobude: 11-32a, 11-32b

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga razširitev predloga posega oziroma opredelitev zemljišča za stanovanjsko gradnjo na celotno parcelo št.
1425, k.o. Pijava Gorica.

Stališče do pripombe:

Celotna parcela št. 1425, k.o. Pijava Gorica je vključena v območje, ki bo obravnavano z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom in je v delu namenjena centralnim dejavnostim (primernim za središče naselja – storitvene in oskrbne dejavnosti,
vključno z bivanjem) ter drugim zelenim površinam naselja. Slednje so pomembne z vidika oblikovanja roba naselja na prehodu
v odprto krajino. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 13
št. pobude: 11-32a, 11-32b

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga razširitev posega na celotno parcelo št. 1425, k.o. Pijava Gorica, oziroma opredelitev zemljišča za
stanovanjsko gradnjo.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot stališče pri pripombi št. 12.

pobudnik:

št. pripombe: 14
št. pobude: 9-88

Povzetek pripombe:

Občan sprašuje ali je bil pripravljavec OPN seznanjen z njegovo pobudo, ki bi mu omogočila gradnjo stanovanjskega objekta na
parceli št. 1840/5 k.o. Rudnik, kjer je po veljavnem zazidalnem načrtu za območje ŠSE 4/4 ZN predvidena gradnja zaklonišča
oziroma ali bo ta prostorski izvedbeni načrt po sprejemu OPN še ostal v veljavi. Prav tako postavlja vprašanje ali bo njegov
problem nedvoumno razrešen in bo gradnja stanovanjske hiše moţna.

Stališče do pripombe:

Zazidalni načrt bo z OPN na območju navedene parcele razveljavljen, vendar pa je za širše območje predvidena priprava
občinskega podrobnega prostorskega načrta. Parcela je del širšega območja centralnega dela Lavrice, ki se zaradi slabe
notranje organizacije lahko ureja le celovito in na podlagi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zato predmetnega
zemljišča iz OPPN ni mogoče izločiti.
Glede na sedanjo splošno stagnacijo investicij ni mogoče pričakovati, da bo do realizacije OPPN prišlo v doglednem času. Zato
se v tem primeru dopusti moţnost posebne rešitve. Upoštevajoč okoliščino, da je parcela na robu predvidenega OPPN je
primerno, da vlagatelj predloţi v postopek sprejema OPN (v roku 20 dni po sprejemu stališč do pripomb) s prostorskim
kontekstom usklajeno idejno zasnovo predlagane hiše. V kolikor bo rešitev v danem kontekstu sprejemljiva in izvedljiva z
zagotovitvijo dostopa do glavne ceste, se zanjo opredelijo posebna merila PIP tako, da bo z uveljavitvijo OPN na navedeni
parceli moţna gradnja hiše po teh posebnih merilih za to zemljišče. Pripomba se pod navedenim pogojem sprejeme.

pobudnik:

št. pripombe: 15
št. pobude: 4-3

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga, da se parcelo št. 1984, k.o. Lanišče prerazvrsti v stavbno zemljišče za gradnjo stanovanjske hiše z
utemeljitvijo, da se parcela nahaja na robu naselja in ni v varovanem območju narave.
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Stališče do pripombe:

Širitev naselja v odprti kmetijski krajini z urbanističnega vidika ni sprejemljiva. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 16
št. pobude: 5-39

Povzetek pripombe:

Občana vlagata pobudo za določitev stavbnega zemljišča na parceli št. 624/1, k.o. Gradišče, ki naj bi bilo v planskih aktih občine
ţe določeno pred več kot 15 leti in je bilo kasneje v prostorskem planu občine spremenjeno v gozdno zemljišče.

Stališče do pripombe:

Po preveritvi podatkov (Zazidalni načrt za območje urejanja za VS 12/6 Gabrovec, 1990) je bilo ugotovljeno, da je bilo v
preteţnem delu predmetnega zemljišča predvideno ohranjanje obstoječih gozdnih površin, in gradnja na tem delu ni bila
mogoča. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 17
št. pobude: 4-20

Povzetek pripombe:

Predlagatelj kot lastnik zemljiške parcele št. 1737, k.o. Lanišče nasprotuje spremembi namembnosti in ureditvi parkirne cone
P&R. Predvideni ureditvi nasprotuje zaradi pričakovanih okoljskih obremenitev v naravnem in bivalnem okolju in prizadetosti
kmetije.

Stališče do pripombe:

Glede na negativno stališče krajanov VS Glinek in VS Gumnišče Občina na tej lokaciji odstopa od vzpostavitve parkirne cone
P&R. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 18
št. pobude: 13-2, 13-10d

Povzetek pripombe:

Občana se ne strinjata z opredelitvijo zelenih površin na parcelah št. 2414 in 2412/2, k.o. Lanišče, glede na to, da je na parceli
183*, k. o. Lanišče poslopje v katerem je vrtec in je potrebno zagotoviti prostor za širitev vrtca.

Stališče do pripombe:

Predlog posega se ob upoštevanju omejitev v prostoru, uskladi z razvojno potrebo po širitvi objekta vrtca. Pripomba se delno
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 19
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan predlaga spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča parc. št. 2843 v stavbno za gradnjo stanovanjske hiše.

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Predlog se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 20
št. pobude: 14-21

Povzetek pripombe:

V podani pripombi se predlaga širitev območja za stanovanjsko gradnjo tako, da se parcela št. 653/2, k.o. Gradišče vključi v
območje predvidenega OPPN 14-02 (EUP Sm07.ppn) z utemeljitvijo, da se s tem smiselno zaokroţa naselje. K pripombi je
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priloţena obrazloţitev z grafičnim prikazom predloga razširitve območja naselja.

Stališče do pripombe:

Ker ne bo nove javne razgrnitve se pobuda lahko obravnava pri naslednji spremembi OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 21
št. pobude: 14-10a

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se zazidljivo območje na parceli št. 956, k.o. Gradišče spremeni. Spremembo predlaga na površini ob stavbi
v obsegu 200 m2 tako, da je to namesto na asfaltnem dvorišču (zahodno od objekta) na kmetijskem zemljišču (severno od
objekta).

Stališče do pripombe:

Na podlagi smernic MKGP (350-92/2008/10 z dne 9.3.2010) je bila sprejemljiva sprememba namembnosti le na površini in v
obsegu uskladitve namenske rabe prostora z dejanskim stanjem. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 22
št. pobude: 4-20

Povzetek pripombe:

Občan kot sosed (parc. št. 1727/4 , 1727/5, k.o. Lanišče) nasprotuje umestitvi parkirne cone Glinek – Gumnišče (P&R cone)
zaradi pričakovanih vplivov na bivalno okolje ter opozarja na poplavno nevarnost.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 23
št. pobude: 18-16

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se zazidljivo območje na parceli št. 340/60 k.o. Ţelimlje razširi tako, da bo vključen ţe zgrajen nadstrešek
za gospodarska vozila pri objektu.

Stališče do pripombe:

Pripomba se delno sprejme in upošteva tako, da se območje stavbnih zemljišč, uskladi z dejansko rabo do dodatnih 50 m2, ob
tem pa se upoštevajo smernice s področja varstva kmetijskih zemljišč (smernice MKGP, št. 350-92/2008/10 z dne 9.3.2010).

pobudnik:

št. pripombe: 24
št. pobude: 4-7

Povzetek pripombe:

Vlagatelja pripombe predlagata, da se spremeni namembnost parc. št. 2285/15, 2285/17 in 2290/3, vse k.o. Lanišče tako, da se
parcele (delno gozd in delno kmetijsko zemljišče) spremenijo v stavbno zemljišče za izgradnjo enostanovanjske stavbe. K
predlogu je podana podrobnejša obrazloţitev in utemeljitev z vidika poselitve in vključitve v naselje, komunalne opremljenosti
zemljišča in kmetijske dejavnosti (čebelarstvo).

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. V tej fazi postopka sprememba namembnosti
ni moţna. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 25
št. pobude: 8-11a, b

Povzetek pripombe:
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Občan predlaga, da se ohrani sedanja namembnost na parceli št. 2504/2 k.o. Lanišče, ki je namenjena športu in rekreaciji z
moţnostjo postavitve spremljajočih objektov (sanitarije, garderobe, spremljajoči prostori za gostinsko dejavnost, vzdrţevanje
športnih površin …).

Stališče do pripombe:

Rešitev izhaja iz odločitev v prvih fazah postopka OPN in ni rezultat strokovnih zadrţkov za ohranitev zelenih površin iz vidika
poselitve. Ker gre za razmeroma veliko območje, je zato smiselna opredelitev OPPN za konkretne programe. Zato je primerno,
da jih občina opredeli ţe v fazi predloga OPN. Predlog se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 26
št. pobude: 18-21c

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga opredelitev zazidljivosti na parceli št. 801/6, k.o. Ţelimlje v obcestnem delu.

Stališče do pripombe:

Zemljišče se nahaja v odprtem naravnem prostoru in pomembno sooblikuje kulturno krajino Ţelimelj. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 27
št. pobude: 18-21a

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga opredelitev zazidljivosti na parceli št. 667/6, k.o. Ţelimlje, ker je parcela komunalno opremljena (elektrika,
voda, telefon) in za predlagateljico nekoristna.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja v odprtem naravnem prostoru in pomembno
sooblikuje varovano območje kulture krajine Ţelimelj (EŠD 18462 – kulturna krajina Ţelimeljska dolina). Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 28
št. pobude: 8-21b

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga opredelitev zazidljivosti na parceli št. 818/2, k.o. Ţelimlje, ker je parcela komunalno opremljena (elektrika,
voda, telefon) in za predlagateljico nekoristna.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja v odprtem naravnem prostoru in pomembno
sooblikuje varovano območje kulture krajine Ţelimelj (EŠD 18462 – kulturna krajina Ţelimeljska dolina). Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 29
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga opredelitev zazidljivosti na parceli št. 207/5, k.o. Ţelimlje, z obrazloţitvijo, da se v bliţini nahaja vsa
infrastruktura.

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Predlog se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 30
št. pobude: 16-15
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Povzetek pripombe:

Predlagatelj daje pripombo, da se na parceli št. 35/27, k.o. Gradišče, opredeli stavbno zemljišče. Poseg utemeljuje s tem, da
zemljišče na sosednjih parcelah ţe obkroţajo objekti.

Stališče do pripombe:

V tem postopku sprememba namenske rabe ni več mogoča. Predlog se bo lahko obravnaval ob spremembi OPN. Pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 31
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan daje pobudo za spremembo namembnosti svojega kmetijskega zemljišča s parc. št. 46/2, k.o. Lanišče v stavbno za
namen stanovanjske gradnje z utemeljitvijo komunalne opremljenosti zemljišča in potrebo za reševanje stanovanjskega
problema v druţini.

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Predlog se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 32
št. pobude: 8-1b

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se celotna parcela št. 88/1, k.o. Lanišče in ne le del parcele, prerazvrsti v stavbno.

Stališče do pripombe:

Del zemljišča s parcelno št. 88/1, k.o. Lanišče, je razvrščeno v območje stavbnih zemljišča (OPPN 8-01), preostali del pa se
nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:33
št. pobude: 18-1a, b

Povzetek pripombe:

Vlagatelj pripombe podaja predlog, da se parcelam št. 562/3 in 562/4, k.o. Ţelimlje spremeni namembnost iz kmetijske v
stavbno z utemeljitvijo, da zemljišče ni primerni za kmetijsko obdelavo, leţi ob robu zazidljivega območja in je komunalno
opremljeno.

Stališče do pripombe:

Zemljišče se nahaja v odprtem naravnem prostoru in pomembno sooblikuje varovano območje kulture krajine Ţelimelj (EŠD
18462 – kulturna krajina Ţelimeljska dolina). Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 34
št. pobude: 11-5

Povzetek pripombe:

Vlagateljica pripombe ţeli, da se parcele št. 1524/1, 1524/2, 1525/1 in 1525/2, k.o. Pijava Gorica spremenijo v stavbno glede na
to, da je večina Pijavškega hriba ţe pozidanega. V primeru, da zaradi varstva kulturne dediščine to ni moţno, pa ţeli da se kot
stavbno zemljišče opredeli le del površin.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 35
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št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vlagateljica pripombe podaja pobudo za spremembo namembnosti parcele št. 543/2, k.o. Rudnik v zazidljivo za namen
stanovanjske gradnje. Pobuda je utemeljena s tem, da je bilo to zemljišče leta 1976 ţe stavbno. Na njem je bilo pridobljeno tudi
gradbeno dovoljenje in izvedena priključitev na vodovod. Gradnja ni bila izvedena, kasneje pa je bil na zemljišču opredeljen
zeleni pas.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 36
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Za pozidano območje na parcelah št. 2431/18 in 2431/19, k.o. Lanišče, na katerih je obstoječi objekt dvojček s štirimi
stanovanjskimi enotami, občan predlaga opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev za več-stanovanjsko gradnjo, s čemer bo
omogočena legalizacija objekta in ureditev individualnih komunalnih priključkov.

Stališče do pripombe:

Predlog se nahaja v okolju z individualnimi stanovanjskimi hišami, kjer gradnja večstanovanjskih hiš ni predvidena. Pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 37
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan predlaga spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega v zazidljivo na parcelah št. 91/5 in 91/6, k.o. Lanišče z
utemeljitvijo, da je območje ţe obdano z zemljišči za katere se predlaga sprememba namembnosti za stanovanjsko gradnjo.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 38
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Podana pripomba se nanaša na obstoječe nezazidano stavbno zemljišče na parcelah št. 1956/1 in 1956/2, k.o.
Rudnik. Predlagatelj daje pobudo, da se na navedenih parcelah opredeli namembnost in prostorske izvedbene pogoje
tako, da bo moţna gradnja javne stavbe (js) s programom turizma in rekreacije (wellness, rekreacija, zdravje,
turizem, …) in ne modernistične stanovanjske hiše. Podana je zahteva za vrnitev namembnosti za centralne
dejavnosti. Hkrati je podana pripomba na interpretacijo pojma mansarda. Pripombo in zahtevo predlagatelj
utemeljuje z izboljšanjem kakovosti bivanja v naselju.
b.) Predlagatelj zahteva rešitev problematike ureditve uradnega dostopa do navedenih parcel glede bliţnje ţelezniške
proge, ki je povezana s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekt.
c.) Vlagatelj pripombe predlaga opredelitev dopustnih mirnih dejavnosti v stanovanjih.

Stališče do pripombe:

a.) Pripomba za spremembo podrobne namenske rabe je bila dana v fazi dopolnjenega osnutka in je v tej fazi postopka
ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.
b.) Pripomba se ne nanaša na vsebino OPN. Reševanje statusa javnega dobra in opredelitve dostopa do stavbnega
zemljišča z javne ceste se ne določa z OPN. Kategoriziranje javne ceste določi občina s posebnim občinskim odlokom.
c.) Pripomba je smiselno ţe upoštevana.

pobudnik:

št. pripombe: 39
št. pobude:

9

Povzetek pripombe:

Predlagatelj daje pobudo za opredelitev stavbnega zemljišča na parcelah št. 917/1 in 917/9, k.o. Ţelimlje, ki leţita v središčnem
delu Ţelimelj, za namen stanovanjske gradnje v sklopu ureditve domačije in s ciljem revitalizacije kmetije .

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 40
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelja podajata vlogo za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča parc. št. 227 in 226, k.o. Lanišče v zazidljivo za
stanovanjsko gradnjo. Predlog podajata zaradi reševanja stanovanjske problematike v druţini. Predlagano območje se stika z
zazidljivim območjem.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 41
št. pobude: 8-3b

Povzetek pripombe:

Občana podajata vprašanje o tem kako je na območju predlaganega stavbnega zemljišča za stanovanjsko gradnjo rešeno
vprašanje poteka 20 kV elektroenergetskega daljnovoda, ki poteka preko parcele št. 132/1, k.o. Lanišče.

Stališče do pripombe:

Za območje širitve poselitve preko katerega poteka 20 kV daljnovod je predvidena priprava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN 8-01). Vprašanje poteka daljnovoda se bo reševalo v sklopu priprave predvidenega OPPN na podlagi
najprimernejše urbanistično arhitektonske rešitve za ureditev območja. Pri tem pa bodo glede morebitne prestavitve, pokablitve
ali ohranitve obstoječega stanja daljnovoda na poteku skozi območje urejanja upoštevane smernice upravljavca daljnovoda
Elektro Ljubljana.

pobudnik:

št. pripombe: 42
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga razširitev območja stavbnega zemljišča ob Dolenjski cesti na parceli št. 219/1, k.o. Rudnik z utemeljitvijo, da
gre pri predlogu za širitev izrazito urbanega območja ob Dolenjski cesti. Širitev je po njenem mnenju potrebna za razvoj
poslovno stanovanjskega kompleksa na sosednji parceli št. 220, k.o. Rudnik. in umestitve kamnoseške dejavnosti na tej lokaciji.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 43
št. pobude: 17-1a

Povzetek pripombe:

Na parcelah št. 906 in 905, k.o. Lanišče občanka predlaga širitev naselja za gradnjo enega objekta z utemeljitvijo, da gre za
logičen zaključek vasi in komunalno opremljeno parcelo.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 44
št. pobude: 17-1c

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga širitev naselja Glinek na parceli 1809/1, k.o. Lanišče z vključitvijo zemljišča v območje ureditve z OPPN 3-02.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču v
tej fazi OPN ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 45
št. pobude: 5-33

Povzetek pripombe:

Predlagateljica daje pripombo, da se parcelam št. 183/5 in 273/52, k.o. Gradišče spremeni namembnost iz kmetijskega v
zazidljivo zemljišče. Pobudo utemeljuje s tem, da zemljišči leţita ob cesti in se stikata z naseljem. Stavbno zemljišče bo
namenjeno reševanju stanovanjskega vprašanja druţinskih članov.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
podana utemeljitev razvojne potrebe, na podlagi katere bi bila upravičena širitev naselja na najboljše kmetijsko zemljišče glede
na obstoječe in predvidene prostorske rezerve. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:46
št. pobude: 4-20

Povzetek pripombe:

Občani nasprotujejo spremembi namembnosti in ureditvi parkirne cone P&R med Gumniščem in Glinkom. Predvideni ureditvi
nasprotujejo, ker se jim bo po njihovem mnenju s takšno ureditvijo poslabšalo bivalno okolje, ki je sicer ţe prizadeto z bliţnjo
galvano, pričakujejo pa tudi vpliv na vode in barje.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče podano v pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 47
št. pobude: 4-20

Povzetek pripombe:

Občani nasprotujejo kakršnemu koli posegu v območju predloga za ureditev parkirne cone P&R med Gumniščem in Glinkom, še
posebej pa takšni dejavnosti. Predlog po njihovem mnenju ni sprejemljiv zaradi dodatnih vplivov na okolje, ki je sicer ţe
prizadeto z bliţnjo galvano. Predvideni ureditvi nasprotujejo tudi zato, ker se jim bo s takšno ureditvijo poslabšalo bivalno
okolje, uničena bodo kmetijska zemljišča, prizadejana bo škoda okolju, ogroţeno bo območje Natura 2000 - območje barja.
Menijo, da so namesto takšnega objekta primernejši drugi prometni ukrepi (obvoznica Škofljica, razširitev ceste s tretjim pasom
na Pijavi Gorici , uporaba javnega prevoza ….), manjše območje za parkiranje je mogoče zagotoviti na primernejših lokacijah v
bliţini ţelezniške ali avtobusne postaje. Hkrati ocenjujejo, da je za naselji Glinek in Gumnišče bolj potrebna komunalna ureditev
in razširitev cest in opozarjajo na zastoj v realizacije industrijske cone POC v občini ter gradnje kanalizacije Škofljica – Lavrica,
kamor bi bilo primerneje usmerjati proračunska sredstva.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče podano v pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 49
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan daje pobudo za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbno za stanovanjsko gradnjo druţinskih članov na
parcelah št. 908/9, 909/2, 908/18 in 906/1, k.o. Ţelimlje ker je namembnost območja ţe bila spremenjena.
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Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 50
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se v OPN zagotovi več moţnosti za gradnjo dvostanovanjskih objektov, kot je to bilo moţno do sedaj.

Stališče do pripombe:

Sprejemljivo število stanovanj je tesno povezano s tipologijo gradnje. Ta se opredeli s prostorskim konceptom za zaključeno
prostorsko enoto, za območje v prostorskem aktu pred njegovo izgradnjo. Z aktom, kot je OPN, v obstoječih soseskah v Občini
Škofljica prostorskega koncepta zaradi narave akta v splošnem ni mogoče spreminjati. Število stanovanj v posameznih
obstoječih stavbah je občutljivo vprašanje prostorskega koncepta soseske in se v OPN lahko opredeli le iz prvotnega koncepta če gre za sosesko, ki je bila zgrajena z enostanovanjskimi enotami, potem eventuelno bistveno povečanje števila stanovanj
lahko povzroči celo vrsto nesprejemljivih negativnih posledic – v prvi vrsti na morfologiji gradnje, probleme z kakovostjo
zunanjega prostora, kakovostjo zunanjega prostora GE ipd…- kakovost bivanja se v taki soseski de facto spreminja na slabše –
še posebej, ker je z aktom kot je OPN, praktično nemogoče z parcialnimi omejitvami na merilu vsake stavbe posebej opredeliti
določila razvoja morfologije stavbe in GE tako, da bo ob takih spremembah mogoče ohraniti ambientalno prostorsko celovitost
take soseske in kakovosti v njej. Take spremembe se lahko realizirajo le skozi OPPN.
Upoštevajoč na eni strani današnje specifične ekonomske pogoje in na drugi relativno velikost posamičnih stavb v individualnih
stanovanjskih soseskah odlok kljub vsemu ţe dopušča tudi spremembe v dvostanovanjske enote. Načrtovalec je imel, v danem
socialno ekonomskem kontekstu ki ga ţivimo in ob realnih prostorskih zmogljivostih stavb, v mislih predvsem odpiranje
moţnosti dopolnilnega stanovanja za drugo generacijo – za mlade druţine otrok generacije, ki je te hiše zgradila. Ker gre za
naknadno rešitev, ki naj ne bi povzročila bistvenih poslabšanj razmerij v teh okoljih, je določilo vezano na en (izvorni) vhod.
Pripomba se delno sprejme v smislu preveritve, kje so dvostanovanjske enote v odloku dopustne in ali so moţne še kakšne
drugačne prostorske rešitve brez negativnih vplivov na kakovost sosesk.

pobudnik:

št. pripombe: 51
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se območje centralnih dejavnosti na parcelah št. 119/1 do 125/6 k.o. Lanišče prerazvrsti v stanovanjsko
območje glede na to, da se območje centralnih dejavnosti zajeda v enotno stanovanjsko sosesko.

Stališče do pripombe:

Severozahodni del zemljišča spada v stanovanjsko sosesko in ima temu primerno namensko rabo (SS). Medtem pa je
jugovzhodni del integralni del primarnega, razvojno atraktivnega niza vzdolţ Šmarske ceste. Koncept urbanističnega načrta
razvija Šmarsko cesto kot pomembno bodočo mestno ulico, v kateri obodna stavbna struktura poleg stanovanj v nadstropjih
vključuje vsaj v pritličjih javne vsebine. Gre torej za dolgoročno oblikovanje značaja pomembnega javnega prostora, v katerem
pa je seveda v prehodnem obdobju moţno prilagajanje stopnji razvoja mestnega značaja Šmarske ceste. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 52
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan ţeli na parcelah št. 428/1 in 589, k.o. Rudnik postaviti pomoţne kmetijske objekte (skedenj, kozolec, strojno lopo, senik)
za širitev in razvoj kmetije ter v prihodnosti tudi za postavitev stanovanjskega objekta za naslednika kmetije. Navaja, da je
kmetija največje še aktivno kmetijsko gospodarstvo na Orlah in poleg lastnih zemljišč obdeluje tudi druga v najemu. Kmetija je
utesnjena in jo v središču vasi ni več mogoče širiti in razvijati. Zagotovitev moţnosti za širitev je ţivljenjskega pomena za njen
obstoj v prihodnosti. K pobudi je priloţeno mnenje Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.

Stališče do pripombe:

Postavitev pomoţnih kmetijskih objektov je v skladu s predpisi in pod pogoji določenimi v OPN dopustna in je v tem delu
pripomba smiselno ţe upoštevana. V delu pripombe, ki se nanaša na spremembo namenske rabe za gradnjo stanovanjske hiše
pa gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne
sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 53
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se na parceli št. 369/1, k.o. Rudnik (obstoječe stavbno zemljišče), kjer ţe stoji obstoječi kmetijski objekt –
kozolec, omogoči gradnja kmetijskih objektov.

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Predlog se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 54
št. pobude: 11-3

Povzetek pripombe:

Občanka sprašuje zakaj zemljišče s parcelno št. 1469/2, k.o. Pijava Gorica, ni bilo uvrščeno med stavbna zemljišča in predlaga,
da se razvrsti v zazidljivo zemljišče. Potrebuje ga za gradnjo stanovanjske hiše za reševanje stanovanjskega problema
druţinskih članov.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje za stanovanjsko gradnjo v odprtem prostoru je v nasprotju z usmeritvami na področju razvoja
poselitve. Odpiranje novih območij naselij ni sprejemljivo. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 55
št. pobude: 16-2

Povzetek pripombe:

Občan daje pobudo, da se za parcele št. 187/2 in 188/2, k.o. Gradišče namenska raba uskladi s stanjem na zemljiščih glede na
to, da objekti na njih ţe stojijo.

Stališče do pripombe:

Na podlagi 30. in 31. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob upoštevanju
5. priporočil in pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008), je ugotovljeno, da gre
za pojav razpršene gradnje, kjer sanacija s širitvijo naselja ni sprejemljiva. Vsi objekti z izdanimi gradbenimi dovoljenji ohranjajo
pridobljene pravice. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 56
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občana dajeta pripombo na območje EUP z oznako Gl06.zdz, ki je v odloku opredeljeno kot GE zelenih urbanih površini in
zelenega sistema – druge urejene površine in se s takšno opredelitvijo ne strinjata. Podana je zahteva za vzpostavitev takšnega
stanja, kot je urejeno s sedaj veljavnim prostorskim aktom ŠSE 9/11 oziroma ukinitve EUP Gl06.zdz ter priključitve tega
območja k EUP z oznako Gl05.hp. Gre za zazidano območje s parcelo št. 1493/1, k.o. Lanišče, z zgrajenimi hišami in po njunem
mnenju ni razlogov za opredelitev zelenih površin.

Stališče do pripombe:

Območje zelenih površin Gl06.zdz je relativno obseţen pas preteţno nezazidanega stavbnega zemljišča med glavno cesto na
zahodni strani in nizom stanovanjskih hiš vzdolţ ulice Glinek 4K do Klanec 76A na vzhodni strani. Kot takšno, z relativno gosto
vegetacijo, je danes pomembna zelena cezura med stanovanjsko sosesko in cesto. Na drugi strani pa za eventuelno
urbanizacijo tega dela niso podani minimalni pogoji glede opremljenosti z infrastrukturo in ni opredeljen javni prostor. Glede na
to, da so na delu površin ţe manjši pomoţni objekti obstoječih GE je smiselna manjša korekcija meje med EUP Gl06.zdz in EUP
z namensko rabo prostora SS v korist slednjega. V tem smislu se pripomba delno sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 57
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan navaja, da je zavod sv. Frančiška Saleškega začel s pripravo gradnje kotlovnice na biomaso in pripadajočega zalogovnika
na parceli 821/1 k.o. Ţelimlje na EUP z oznako Ţe27.od. Meni, da bi bilo smiselno pomakniti območje EUP čim bolj pod hrib v
območje EUP Ţe59.zdz.

Stališče do pripombe:

Pobudnik naj predloţi idejno zasnovo umestitve novega objekta v prostorski kontekst. V kolikor bo rešitev sprejemljiva glede na
merila prostora, v katerega se umešča, bodo v predlogu akta lahko oblikovani takšni prostorsko izvedbeni pogoji, da bo objekt
lahko nekoliko pomaknjen tudi v breţino. Pripomba se pogojno sprejme – v primeru, da bo idejna zasnova občini predloţena v
roku 20 dni po sprejetju stališč do pripomb.

pobudnik:

št. pripombe: 58
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan daje pobudo za spremembo namembnosti zemljišča na parceli št. 1275/1, k.o. Rudnik

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 59
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Občanka se ne strinja s ponovnim predlogom za pripravo OPPN za vas Sela.
b.) Podan je predlog, da se meja zazidljivosti v vasi Sela poenostavi in se zariše bolj funkcionalno.
c.) Občanka se prav tako ne strinja s prostorskimi izvedbenimi pogoji glede velikosti parcel v območju z oznako .vo in
predlaga, da so manjše, glede postavitve dovozov v garaţe na zadnji strani hiše in glede določil stavbnega pohištva
(oken, vrat).

Stališče do pripombe:

a.) OPPN 9-12 je potreben zaradi sanacije javnega prostora z ustreznimi profili in opremo ter vzpostavljanja pogojev za
notranjo prenovo naselja v območju Srednjevaške, Jagrove in Selske ulice. S tem bo moţna racionalna izraba
prostora. Hkrati bodo postavljena izhodišča za kasnejšo moţno organizirano širitev naselja. Ob tem pa je potrebno
poudariti, da so na celotnem območju predvidenega OPPN opredeljene enote urejanja prostora z aktivnimi
prostorskimi izvedbenimi pogoji na podlagi katerih bo gradnja na posameznih obstoječih in novih gradbenih enotah
moţna (GE tipa s končnico .vo, .od in .odi). Predpisan OPPN razvoja naselja po posameznih GE v ničemer ne ovira.
Pripomba se ne upošteva.
b.) Meja zazidljivosti vključuje vsa stavbna zemljišča, vključno s predlaganimi spremembami v dosedanjem postopku in se
zato ne more več spreminjati. Pripomba se ne sprejme.
c.) Pripomba se po preveritvi moţnosti z upoštevanjem potrebne konsistentnosti PIP na ravni GE delno sprejme in
smiselno upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 60
št. pobude: 4-20

Povzetek pripombe:

Podana je pripomba z enotnim stališčem nasprotovanja predlagani umestitvi P&R coni na predvideno lokacijo med naseljema
Glinek in Gumnišče z utemeljitvami glede pričakovanega poslabšanja bivalnega okolja, poplavne ogroţenosti, zmanjšanja
najboljših kmetijskih površin ter velikih prometnih in okoljskih obremenitev. V obrazloţitvi pripombe so podani pomisleki o
prevelikem obsegu parkirne cone in razkoraku glede na predlog mreţe P&R na ravni MOL. Podana je ocena, da obravnavana
lokacija dolgoročno ne rešuje prometne problematike občine, predvsem z vidika prometnega reţima in pretočnosti skozi
Škofljico, Lavrico in vse bolj tudi Pijavo Gorico. Iskanje morebitne nove lokacije P&R naj se usmeri k Rudniku na mejno območje
med občino Škofljica in MOL v moţni povezavi z umestitvijo obvoznice Škofljica , kar je primerno tudi zaradi bliţine ţeleznice.
Izraţena je tudi bojazen za morebitno kasnejšo spremembo namembnosti prostora za drugačno rabo.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče podano v pripombi št. 17.
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pobudnik:

št. pripombe: 61
št. pobude: 4-20

Povzetek pripombe:

Občanka kot lastnica zemljiških parcel št. 1725, 1726 in 1729/5 k.o. Lanišče nasprotuje umestitvi predloga za parkirno cono
P&R. Svoje nasprotovanje utemeljuje s pričakovanimi vplivi na bivalno in naravno okolje, izpostavlja poplavno ogroţenost. Ob
tem ocenjuje, da je obseg cone preobseţen in predlaga, da se lokacijo usmerja bliţje ţeleznici.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče podano v pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 62
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka nasprotuje spremembi namembnosti območja svojih parcel št. 1249/1, 1249/5, 1249/4, 1725 in 1249/9, vse k.o.
Lanišče (EUP z oznako Gl04.tm) v centralne dejavnosti (CU) in predlaga, da območje ostane namenjeno eno in
dvostanovanjskim stavbam. Po njenem mnenju se bodo s predvideno spremembo povečali vplivi na bivalno okolje, prekinjen pa
bo tudi do sedaj uveljavljen koncept urejanja stanovanjskega območja.

Stališče do pripombe:

Območja osrednjih centralnih dejavnosti (CU) se lahko določajo na stavbnih zemljiščih v središčnih delih naselij in drugih
lokacijah primernih za umeščanje storitvenih ter oskrbnih dejavnosti za potrebe prebivalcev, zlasti na pomembnih vozliščnih
točkah. Pri tem pa je bivanje ne le dopustno temveč zaţeleno. Takšno območje je prepoznano ob vstopu v naselje Glinek. V
primeru določitve območja z namensko rabo CU se v ničemer ne poslabšuje bivalnih pogojev v naselju. V nasprotnem smislu se
z umestitvijo primernih storitvenih in oskrbnih dejavnosti za potrebe prebivalstva ti lahko tudi izboljšajo. Določitev namenske
rabe prostora CU v tem kontekstu ni povezana z lokacijo P&R. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 63
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka postavlja vprašanje zakaj se ne omogoči sprememba namembnosti parcel št. 1249/12 in 1249/13 k.o. Lanišče za
nadaljevanje enotne poselitvene strukture stanovanj na obeh straneh ceste Klanec – Glinek, v enakem vzorcu, kot je obstoječi
niz stanovanjskih stavb na nasprotni strani ceste.

Stališče do pripombe:

V začetku postopka ni bila dana pobuda za spremembo namembnosti, zato v tej fazi postopka novih predlogov ni več mogoče
obravnavati. Na predmetnem območju se v siceršnji obcestni povezavi, ohranja prostorska cezura odprta v naravni prostor.

pobudnik:

št. pripombe: 64
št. pobude: 9-45

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga širitev območja naselja na parceli št. 2061/66, k.o. Rudnik za gradnjo ene stanovanjske hiše. Izraţa ţeljo, da
naj bo velikost parcele vsaj 1500 m2 in da naj bo gradnja omogočena z OPN in ne z OPPN.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju in varstvene omejitve. Pripomba se ne
sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 65
št. pobude: 5-33

Povzetek pripombe:

Predlagateljica daje pripombo, da se parcelam št. 183/5 in 273/52, k.o. Gradišče spremeni namembnost iz kmetijskega v
zazidljivo zemljišče. Pobudo utemeljuje s tem, da zemljišči leţita ob cesti in se stikata z naseljem. Stavbno zemljišče bo
namenjeno reševanju stanovanjskega vprašanja druţinskih članov.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče k pripombi št. 45.

pobudnik:

št. pripombe: 66
št. pobude: 4-15

Povzetek pripombe:

Podan je predlog za razširitev namenske rabe območja stanovanja na parcelo št. 2046/2, k.o. Lanišče na kateri se ţe nahaja
objekt.

Stališče do pripombe:

Zemljišče se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. V tej fazi akta sprememba namenske rabe ni mogoča. Pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 67
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Občan predlaga spremembo meje območja EUP z oznako La66.od tako, da bo lastniško zaokroţeno območje osamele
domačije.
b.) Ker se za namen zaokroţitve parcelnega stanja osamele domačije vodi postopek menjave s sosednjimi zemljišči, je
podan predlog, da se del zemljišč s parcel. št. 1262/2 in 1273/1, k.o. Rudnik prerazvrsti v stavbno zemljišče. S tem bo
omogočena menjava zemljišč in razvoj kmetije v okviru enote La66.od, ki je bila degradirana in prizadeta zaradi vpliva
avtoceste.
c.) Podana je pripomba na način urejanja vasi. Po oceni občana OPPN 9-12 ni potreben saj imajo parcele, ki so še
nezazidane urejene dostope in jih tudi ni veliko.
d.) Občan daje pripombo na prostorske izvedbene pogoje na enoti La66.od s katerimi mu bo omogočena obnova ali
novogradnja objektov za lesnopredelovalno dejavnost, ki jo tudi sicer ţe več generacij tradicionalno opravlja na tem
mestu (ţaga in delavnica za obrt). Ţeli, da se omogoči moţnost postavitve objektov po Uredbi o enotni klasifikaciji
vrst objektov z oznako 12510 – Industrijske stavbe (kamor sodijo tudi mizarske in podobne delavnice). Predlog je
podan glede na to, da je v 75. členu navedena klasifikacijska številka 12304, kar pa ne ustreza razvoju dejavnosti.
Občan namerava v prihodnje celostno urediti domačijo v enoti La66.od s kmetijsko in prevladujočo dejavnostjo
lesarske obrti.
e.) Predlagana je sprememba 93. člena odloka o OPN tako, da bo za začetek postopka štet datum vloge za izdajo soglasij
h gradbenemu dovoljenju, glede na to, da so postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko dolgotrajni.

Stališče do pripombe:

a.) Pripomba se sprejme in upošteva tako, da se na severozahodni strani EUP z oznako La66.od razširi in vanjo vključi
funkcionalni del domačije.
b.) Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Predlog se ne
sprejme.
c.) OPPN 9-12 je potreben zaradi sanacije javnega prostora z ustreznimi profili in opremo ter vzpostavljanja pogojev za
notranjo prenovo naselja v območju Srednjevaške, Jagrove in Selske ulice. S tem bo moţna racionalna izraba prostora
ter hkrati zastavljeni nastavki za kasnejšo moţno organizirano širitev naselja. Ob tem pa je potrebno poudariti, da so
na celotnem območju predvidenega OPPN opredeljene enote urejanja prostora z aktivnimi prostorskimi izvedbenimi
pogoji na podlagi katerih je gradnja na posameznih obstoječih in novih gradbenih enotah (GE tipa s končnico .vo, .od
in .odi) moţna. Predpisan OPPN razvoja naselja po posameznih GE ne ovira. Pripomba se ne upošteva.
d.) Pripomba se upošteva tako, da se prostorski izvedbeni pogoji za EUP La66.od glede na pripombo smiselno dopolnijo.
e.) Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 68
št. pobude: 9-54, 9-55, 9-17a, 9-23, 9-20
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Povzetek pripombe:

a.) Predlagateljica meni, da OPPN 9-12 ni potreben in meni, da se gradnja lahko omogoči na podlagi OPN. Navaja, da so
bili lastniki zemljišč na tem območju prizadeti z onemogočeno gradnjo vse od leta 2004 zaradi predvidenega
občinskega lokacijskega načrta, ki pa ni bil sprejet.
b.) Predlagateljica meni, da naj se spremeni 62. člen odloka (vo – GE domačije v odprtem vaškem okolju) glede
velikostnega reda gradbene parcele predvideno od 1000-3000m2 tako, da bo ta manjši. Predlagan je velikostni red
500 – 700 m2.
c.) Predlagana je ponovna proučitev pobud 9-54, 9-55, 9-17a, 9-23, 9-20 glede na to, da so podane za reševanje
stanovanjskih vprašanj staroselcev in se omogoči nove zazidljive parcele na območju Lavrice.
d.) Predlaga ureditev meje zazidljivosti ob avtocesti, tako da se vključi v območje stanovanj objekte, ki so legalno
zgrajeni. Ponovno pa naj se preveri pobuda 9-20 in opredeli zazidljivo območje.

Stališče do pripombe:

a.) Stališče k pripombi št. 68 a.) je enako kot je stališče k pripombi št. 67 c.).
b.) Pripomba se po preveritvi moţnosti z upoštevanjem potrebne konsistentnosti PIP na ravni GE delno sprejme in
smiselno upošteva.
c.) Predlog prostorske ureditve je pri pobudi 9-54 ţe upoštevan in bo gradnja po sprejemu OPN mogoča, ob tem pa je za
širše območje predvidena priprava OPPN po katerem bo moţno aktivirati tudi ostale prostorske rezerve naselja v
obstoječih nezazidanih stavbnih zemljiščih. Pripombe na pobude 9-55, 9-17a, 9-23 in 9-20 niso sprejemljive. Predlogi
za zazidljivo območje 9-20 se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja pri pobudah št. 9-55,
9-17a in 9-23 še ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju.
d.) Pripomba se v delu, ki se nanaša na območje ob avtocesti delno sprejme tako, da se podrobna namenska raba
prostora obstoječih stavbnih zemljišč uskladi z dejanskim stanjem, glede na obstoječe objekte, hkrati pa na območju
v varstvenem pasu AC veljajo omejitve gradnje v skladu s predpisi varstva pred hrupom in smernicami DARS. Stališče
k pripombi 9-20 je enako kot je stališče do pripombe pod točko c..

pobudnik:

št. pripombe: 69
št. pobude: 5-27

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga spremembo namembnosti iz kmetijskega v stavbno zemljišče na parcelah 366/2, 371/4 in 366/7, k.o.
Gradišče.

Stališče do pripombe:

Na podlagi 30. in 31. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob upoštevanju
5. priporočil in pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008) gre za območje
razpršene gradnje. V tem postopku sprememba namenske rabe ni mogoča. Vsi objekti z izdanimi gradbenimi dovoljenji
ohranjajo pridobljene pravice. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 70
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan v pripombi opozarja na neurejeno stanje in razmere pri večstanovanjskem objektu na parceli 1322/6, k.o. Pijava Gorica,
ki se nanašajo na ureditev pravnega stanja lastnikov, ki so kupili stanovanja. Objekt z 9 stanovanji in 22 stanovalci nima
pridobljenega gradbenega dovoljenja , vpis etaţne lastnine ni moţen. V OPN naj se omogoči sanacija stanja in urejanje odprtih
vprašanj za občane, ki so bili izigrani s strani nepoštenih investitorjev.

Stališče do pripombe:

Predlog se nahaja v okolju z individualnimi stanovanjskimi hišami, kjer gradnja večstanovanjskih hiš ni predvidena. Pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 71
št. pobude: 16-12

Povzetek pripombe:

Podan je predlog za spremembo namembnosti na parceli št. 24/12, k.o. Gradišče tako, da postane zazidljiva v delu ob
obstoječem stavbnem zemljišču z moţnostjo gradnje ene stanovanjske hiše.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Zemljišče se nahaja na varovanem območju
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kulturne dediščine – vplivno območje cerkve sv. Petra EŠD 2719 in arheološko najdišče sv. Peter EŠD 15947. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 72
št. pobude: 5-19

Povzetek pripombe:

Občanka podaja pripombo, da se parceli št. 483/1 k.o. Gradišče spremeni namembnost za stanovanjsko gradnjo tako, da se
skupaj s parcelo št. 477, k.o. Gradišče vključi v območje naselja, ki se tako smiselno zaključi. Parcela leţi ob cesti in ima
moţnost priključitve na infrastrukturne vode (voda, elektrika telekomunikacije).

Stališče do pripombe:

Predlog za spremembo namembnosti na parceli št. 477, k.o. Gradišče predstavlja novo pobudo, ki je v tej fazi postopka ni več
mogoče obravnavati. Predlog za spremembo namembnosti na parceli 483/1 k.o. Gradišče se nahaja zunaj meje razvojnega
območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene
prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 73
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan daje pobudo za opredelitev stavbnega zemljišča na parceli št. 856/1, k.o. Lanišče, ki je v naravi opuščen peskokop na
katerem je legalno zgrajen gospodarski objekt – dvojni kozolec tlorisnih dimenzij 9,00 x 16,00 m (po priloţeni odločbi o dovolitvi
priglašenih del, št. 351-1774/97, z dne 30.7.1998). Zemljišče je v funkciji dvorišča k obstoječim objektom.

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 74
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se parcelam št. 93/1, 93/2 in 93/3, vse k.o. Lanišče, spremeni namembnost iz kmetijskih v stavbno za
stanovanjsko gradnjo. Parcele leţijo na robu zazidljivega območja in imajo urejen dostop.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 75
št. pobude: 11-42

Povzetek pripombe:

Občan se ne strinja z izločitvijo parcele št. 1232/4 iz območja zazidljivosti in predlaga, da se ohrani stavbno zemljišče za
stanovanjsko gradnjo glede na to, da tudi sosednji parceli 1232/3 in 1234/1, k.o. Pijava Gorica ostajata stavbni.

Stališče do pripombe:

Parcela je del širšega območja nepozidanih stavbnih zemljišč, ki jih komunalno ni bilo mogoče urediti in je urbanistično v kar
nekaj elementih problematično. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 76
št. pobude: 9-17a

Povzetek pripombe:

Občanka je za svoje parcele št. 1542/7, 1542/1, 1559/1 in 1559/2 predlagala spremembo namembnosti iz kmetijskega v
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stavbno zemljišče z namenom, da se omogoči stanovanjsko gradnjo v okviru druţinske kmetije. Zemljišče je obdano z drugimi
stavbnimi zemljišči, v bliţini se načrtuje gradnja versko-izobraţevalnega središča. Zemljišče je slabše kakovosti, deloma vrt,
sadovnjak in njiva. Za ohranitev kmetije je potrebno zagotoviti vsaj del teh zemljišč za gradnjo.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnava pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 77
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan ugotavlja, da je na delu parcele 1570/9, k.o. Rudnik, na stavbnem zemljišču zgrajena stanovanjska hiša in predlaga, da
se meja zazidljivosti premakne ob rob parcele.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 78
št. pobude:

Povzetek pripombe:

K pobudi za spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega v stavbno na parceli št. 1440/2, k.o. Rudnik se pridruţujejo
lastniki parcele 1439/2, k.o. Rudnik. Predlog za spremembo namembnosti utemeljujejo s slabo kvaliteto zemlje za kmetijstvo in
vodnatostjo v obdobju padavin.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 79
št. pobude: 5-14

Povzetek pripombe:

Občan ţeli, da se parcela št. 625/96 k.o. Gradišče zajame v stavbna zemljišča, saj so tako opredeljena tudi sosednja zemljišča,
ob parceli pa ţe potekajo infrastrukturni vodi.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 80
št. pobude: 16-4

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se pas zazidljivosti razširi tako, da se parcela št. 128/19, k.o. Gradišče poveţe z obstoječim stavbnim
zemljiščem in vključi v naselje.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 81
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka daje pobudo za spremembo namembnosti rabe prostora za parcelo št. 62, k.o. Ţelimlje za gradnjo stanovanjske hiše
za potrebe druţine v okvirni velikosti 600 m2. Parcela meji na obstoječe stavbno zemljišče na robu naselja.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme

pobudnik:

št. pripombe: 82
št. pobude: 9-88

Povzetek pripombe:

a.) Pripombe na postopek:
Podana je pripomba na potek javnih obravnav, zlasti na prekratek čas za obravnavo vseh splošnih vprašanj in
konkretnih posegov ter za pojasnila in odgovore nanje. Pomanjkljivosti, ki jih vlagatelj navaja, po njegovem mnenju
ne sanirajo moţnosti podajanja (pisnih) pripomb na posamezne rešitve.
b.) Splošne pripombe:
S strani vlagatelja je podana ugotovitev, da je na območju občine Škofljica z OPN predvidenih 30-40 območij na
katerih bodo p sprejeti občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), pri tem pa je občina v zadnjih štirih letih sprejela le
en OPPN. Število predlaganih OPPN je preveliko glede na finančne zmoţnosti občine, če jih namerava financirati
občina. Praviloma se OPPN sprejme na pobudo interesentov za gradnjo. Nerealno je pričakovati, da bo občina lahko
sprejela toliko OPPN, do sprejema OPPN pa bodo lastniki nepremičnin omejeni v uporabi le teh v skladu z namenom.
Po mnenju predlagatelja izdelava OPPN npr. na Lavrici in za vas Sela ni potrebna saj je na območju urejanja z OPPN
le še nekaj nepozidanih parcel. Lastniki preteţnega dela zemljišč, ki so ţe zazidana nimajo interesa za vlaganje v
OPPN, za ostale pa bo zaradi nesprejetega OPPN ovirano razpolaganje z zemljišči.
c.) Sum nepoštenega ravnanja, moţnost za korupcijo:
Vlagatelj v pripombi insinuira domnevo, da je namen pripravljavca OPN med drugimi tudi to, da v OPN predvidi čim
več OPPN-jev, za katere računa, da jih bo tudi sam izdeloval. V pripombi so nadalje navedene ocene koliko bi lahko
bila celotna vrednost vseh OPPN.
d.) Trenutno pravno stanje parcele vlagatelja št. 1840/5, k.o. Rudnik:
Na parceli je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 4/4 Lavrica (R5) (Ur. l. RS, št. 15/86, 28/86,
77/98). Po navedenem aktu je na predmetni parceli predvidena gradnja zaklonišča. Vlagatelj pripombe nadalje
ugotavlja, da gradnja zaklonišča na tej lokaciji ni potrebna in v podkrepitev ugotovitve navaja pravne razloge (iz
občinskih in drţavnih predpisov). Zaradi navedenega je po oceni vlagatelja veljavni zazidalni načrt v nasprotju z
ustavno pravico do zasebne lastnine (67. Člen Ustave RS), saj je vlagatelj lastnik zemljišča, ki pa ga ne more
uporabljati v skladu z namenom. Da je takšno stanje nezakonito po navedbi vlagatelja dokazuje več odločb Ustavnega
sodišča. S tem je lastniku prizadejana velika premoţenjska škoda.
e.) Namen vlagatelja v zvezi s parcelo 1840/5, k.o. Rudnik in moţnosti za gradnjo na predmetni parceli:
Lastnik zemljišča si ţe 10 let prizadeva na parceli postaviti stanovanjsko hišo za svojo druţino s podobno zasnovo kot
je postavljena na sosednji parceli št. 1840/4, k.o. Rudnik. Po predlogu OPN se zadevno zemljišče nahaja v EUP z
oznako La25.ppn in leţi v središču Lavrice. Za območje je predviden sprejem OPPN. Do sprejema OPPN veljajo
prostorski izvedbeni pogoji (PIP) opredeljeni za posamezno EUP na območju predvidenega OPPN. Reţim na predmetni
EUP ne dovoljuje novih gradenj. Po pridobljenih informacijah vlagatelja, občina ne namerava kmalu sprejeti tega
OPPN in njegove priprave v vsakem primeru ne namerava financirati sama. Tako je mogoče pričakovati, da se bo
takšno nezakonito stanje nadaljevalo.
f.) Javen program na zadevni parceli:
Vlagatelj navaja, da na parceli ne more imeti javnega programa , saj nima neposrednega javnega dostopa in si bo za
dostop do javne ceste za stanovanjsko gradnjo pridobil sluţnostno pravico na sosednji parceli št. 1840/4, k.o. Rudnik.
Vlagatelj meni, da je tudi zahteva za obvezen javni program v pritličju zakonsko neutemeljena in strokovno
nesmiselna.
g.) Predlog vlagatelja za spremembe in dopolnitve vsebin OPN:
»Spremeni naj se reţim urejanja posameznih EUP (OPN priloga 1: Specifikacija EUP) pri delu La 25.ppn, ki
določa hkrati tudi reţim posega v prostor tako, da se končnica ppn spremeni v tm, oziroma tako, da bodo do
sprejema OPPN mogoče novogradnje tudi na še nepozidanih parcelah.«
Glede na dokaj obseţno območje La25, ga je smotrno razdeliti na več območij, pri čemer se za manjše območje
v katerem leţi zadevna parcela opredeli reţim tm, oziroma drug ustrezen reţim. Podan je predlog za takšno
območje v delu EUP La25, ki leţi na SZ strani Dolenjske ceste in sicer juţno od trgovine Hofer. Lahko je tudi
manjše območje, ki bi zajemalo le nepozidane parcele na tem delu.Za predlagatelja je sprejemljiva tudi vsaka
druga rešitev, ki bi mu omogočila takojšnjo pridobitev gradbenega dovoljenja za nameravano gradnjo.

Stališče do pripombe:

a.) Postopek javne razgrnitve je voden v predpisanih rokih in vsebinah v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.
b.) Glede na stanje v prostoru, ki ga zaznamuje nerazvitost javnega prostora, pomanjkljiva komunalna opremljenost
naselij, razmeroma velik obseg prostih nezazidanih površin brez dostopov in komunalne opreme, nerešeni prometni
problemi - zlasti varnost pešcev in kolesarjev, izjemno velik obseg razpršene gradnje, nezadostno razvit prostor za
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centralne dejavnosti, s pogosto neustrezno razmestitvijo, pomanjkanje urejenih zelenih površin za šport in igro …itd.,
število predvidenih OPPN zagotovo ni preveliko. Potrebni so predvsem zato, da se s premišljenim načrtovanjem tudi
na mikro-ravni izboljša kakovost bivanja in sanirajo posledice procesov bolj ali manj stihijske urbanizacije v zadnjih
desetletjih. Nedvomno je tudi v prihodnje pričakovati teţave pri financiranju priprave OPPN, vendar to ne more biti
razlog za opustitev strokovno in druţbeno najbolj sprejemljive oblike načrtovanja prostorskih ureditev v navedenih
primerih oziroma predlaganih OPPN. Ob tem pa je potrebno izpostaviti dejstvo, da je na območjih kjer so predpisani
OPPN v času do njihovega sprejema, praviloma dopuščena gradnja na obstoječih ţe zazidanih površinah ter tudi na še
nezazidanih zemljiščih, kadar se s tem ne more ogroziti ključnih ciljev priprave OPPN ter je mogoče določiti prostorske
izvedbene pogoje glede na izhodišča za prihodnjo ureditev podana v usmeritvah za OPPN. Pripomba se ne sprejme.
c.) Pripravljavec do pripombe z vidika svojih pristojnosti ne more zavzeti stališča. Zato jo dajalec pripombe oziroma
njegov pooblaščenec lahko naslovi na ustrezne organe.
d.) S sprejemom OPN je predvidena razveljavitev veljavnega prostorskega izvedbenega akta - Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja VS 4/4 Lavrica (R5) (Ur. l. RS, št. 15/86, 28/86, 77/98) in sicer v 92. členu odloka o OPN
(dopolnjen osnutek). Neskladje veljavnega prostorskega izvedbenega načrta z Ustavo RS ima dajalec pripombe
moţnost preverjati z ustrezno pobudo na Ustavnem sodišču RS.
e.) Pripomba predstavlja pojasnila in dodatno obrazloţitev k pripombam pod točko f.) in g.), zato stališče ni potrebno.
f.) Stališče do pripombe glede dostopa do parcele je podano pri pripombi št. 14. Pripomba o tem, da investitor ne ţeli
imeti javnega programa v stavbi, ki jo namerava zgraditi kot stanovanjsko stavbo, je smiselno ţe upoštevana. Na
površinah z opredeljeno namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) so to območja historičnih ali
novih jeder, kjer gre preteţno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, vzgojnih,
izobraţevalnih, zdravstvenih, kulturnih, verskih in podobnih drugih dejavnosti ter bivanja. Ker gre za preplet
dejavnosti z bivanjem, to ne pomeni da je dejavnost tudi avtomatično obvezujoča razen če je predpisana. V takšnih
(središčnih), za funkcioniranje naselij ključnih območij, razmerij med bivanjem in dejavnostmi ter njihovo konkretno
razporeditev v OPN največkrat niti ni moţno predpisati brez podrobnejših strokovnih podlag. Zato se takšna območja
praviloma urejajo z OPPN.
g.) Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 14.

pobudnik:

št. pripombe: 83
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se za območje parcele št. 262/1, k.o. Drenik ne opredeli OPPN. Navaja, da bo obstoječe stavbno zemljišče
ostalo v lasti druţine za reševanje stanovanjskega problema otrok. Meni, da za pripravo OPPN ni razlogov saj je zagotovljen
dostop do parcele in moţnost komunalnega opremljanja.

Stališče do pripombe:

Stavba na parceli ima vse značilnosti razpršene gradnje. Zato je za ohranitev stavbnega zemljišča potreben ukrep sanacije v
skladu s predpisi (30. in 31. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob
upoštevanju 5. priporočil in pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008). Rešitev
brez OPPN je sicer mogoča le ob zagotovitvi ustrezne strokovne podlage, ki bo zagotovila (skladno z določili 2. člena Pravilnika o
vsebini, obliki in načinu priprave OPPN, Ur. l. RS, št. 86/04, 99/07) moţnost implementacije v OPN.

pobudnik:

št. pripombe: 84
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj daje pobudo za zazidljivost parcel št. 91/3 in 91/2 k.o. Lanišče. Pobuda je podana z namenom reševanja
stanovanjskih potreb v druţini.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:85
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga izločitev zemljišča parc. št. 919/1, k.o. Ţelimlje in povrnitev v kmetijsko rabo, zaradi pričakovanih davkov.

Stališče do pripombe:

Gre za novo pobudo, ki jo v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Ob tem pa zemljišče leţi v središčnem delu naselja in
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je z urejenim dostopom ter ustrezno komunalno opremljenostjo njegov integrativni del. Zato se stavbno zemljišče še naprej
ohranja za namen poselitve. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 86
št. pobude: 14-17a,b

Povzetek pripombe:

Občan ponovno daje predlog, da se parcele št. 656/8, 656/10, 656/14, 656/13, 656/12, 656/11 in 656/42, vse k.o. Gradišče ,
opredelijo kot stavbno zemljišče in priključijo k obstoječemu območju stavbnih zemljišč (sedaj ŠSE 12/5-2). Navaja, da bi se s
tem lahko uredili problemi v zvezi z izboljšanjem dostopnosti. V pripombi so podane tudi utemeljive predloga in sicer, da gre za
naraven način zaokroţanja »smrjenskega« področja. Po vlagateljevem mnenju je komunalno opremljanje moţno, ker je
infrastruktura v bliţini in za dostope v preostalo gozdno območje ţe obstajajo druge moţnosti. Širitev območja stavbnih zemljišč
po mnenju predlagatelja ne bi predstavljala nadaljevanja razpršene gradnje.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:87
št. pobude: 14-6

Povzetek pripombe:

Podan je predlog, da se parcela št. 688/1, k.o. Gradišče, spremeni iz gozda v stavbno zemljišče v celoti ali vsaj delno.
Predlagatelj pripombo utemeljuje s tem, da je območje moţno komunalno opremiti. Priloţen je grafični prikaz moţne delne
širitve stavbnega zemljišča.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 88
št. pobude: 14-17a,b, 14-16

Povzetek pripombe:

Predlagatelja ponovno dajeta predlog za spremembo namembnosti parcel št. 556/23, 556/17, 556/15, 556/9, 556/7, 556/25,
556/21, 556/20, 556/22, 556/18, 556/19, 556/16, vse k.o. Gradišče z utemeljitvijo, da leţijo neposredno ob meji obstoječih
stavbnih zemljišč (sedaj območje ŠSE 12/5-2) in niso primerne za kmetijsko dejavnost. Po njunem mnenju predlog predstavlja
nadaljevanje smiselne pozidave, s tem bo doseţena tudi revitalizacija tega območja.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče do pripombe št. 86.

pobudnik:

št. pripombe: 89
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan predlaga spremembo namembnosti na parceli št. 1048, k.o. Lanišče, v stavbno zemljišče z namenom reševanja
stanovanjskega problema v druţini.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

22

pobudnik:

št. pripombe: 90
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan daje pobudo, da se za parcelo št. 1322/6, k.o. Pijava Gorica, na kateri je zgrajen stanovanjski objekt z devetimi
stanovanji za katera ni urejen vpis etaţne lastnine, v OPN zagotovijo takšni pogoji, da bo (po pridobitvi gradbenega dovoljenja)
moţen vpis etaţne lastnine. Navaja, da so bili kupci – sedaj občani Škofljice s strani investitorja izigrani in so prisiljeni sami
reševati to vprašanje.

Stališče do pripombe:

Predlog se nahaja v okolju z individualnimi stanovanjskimi hišami, kjer gradnja večstanovanjskih hiš ni predvidena. Pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 91
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelji dajejo pobudo za spremembo namembnosti parcel št. 1474/6, 1474/3, 1445, 1402 in 1403, vse k.o. Rudnik.

Stališče do pripombe:

Zemljišče s parcelno št. 1402 in 1403 k.o. Rudnik je vključeno v obstoječe stavbno zemljišče, ki je namenjeno centralnim
dejavnostim, predvsem verskim in z njimi povezanimi dejavnostmi (predviden OPPN 9-10). V delu pripombe, ki se nanaša na
parcele št. 1474/6, 1474/3 in 1445 k.o. Rudnik pa je nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več
mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:92
št. pobude: 4-20

Povzetek pripombe:

Občanka v pripombi nasprotuje umestitvi parkirne cone (OPPN 3-01) na lokaciji med Glinkom in Gumniščem. Pripombo podaja
kot lastnica zemljišča s parc. št. 1743/1, k.o. Lanišče. Predlogu posega nasprotuje zaradi ohranjanja kompleksa kvalitetnih
kmetijskih zemljišč, varstva pred poplavami in pričakovanih negativnih vplivov na bivalno in naravno okolje ter posebej
izpostavlja krajinski vidik.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče podano v pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 93
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan daje pobudo za spremembo namembnosti na parceli št. 1382/2, k.o. Rudnik, kjer si ţeli zgraditi manjšo enodruţinsko
hišo za rešitev lastnega stanovanjskega problema. Ker se ukvarja tudi s čebelarstvom in ima na parceli ţe manjši čebelnjak, ţeli,
da se na tej parceli opredeli tudi moţnost razvoja te kmetijske dejavnosti s postavitvijo kmetijskega objekta za potrebe
čebelarstva.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 94
št. pobude: 9-95

Povzetek pripombe:

Predlagatelj je podal predlog, da se zazidljivo območje razširi s celotno parcelo št. 1280 in parcelami 1285/5 ter 1284/3, do
kriţišča, vse k.o. Rudnik.

Stališče do pripombe:
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Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 95
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan je podal pripombe, ki jih je ţe podal k Strategiji razvoja Občine Škofljica in so bile objavljene v Glasniku občine Škofljica
št. 7/2009 pod naslovom »Ţiveti za osmišljanje prostora lahko predstavlja smoter in doeseganje skupne ter osebne sreče –
dobrega » - zasebna pobuda strategije razvoja občine Škofljica (september2008), avtor: Joţe Ţlahtič, Pijava Gorica (priloţena
objava). Pripombe se nanašajo na strateški del akta in sicer v naslednjih sklopih: I. Demografski vidik, poselitev prostora in
stanovanjska politika; II. Druţben dejavnosti, razvoj, perspektive in lokalne ter širše potrebe; III. Gospodarstvo, iskanje
priloţnosti in razvojne projekcije; IV. Energija – narava – človek; V. Komunala – odpadki in regionalna kooperativnost; VI.
Kmetijstvo; VII. Promet in njegova infrastruktura v smislu medobčinskega in regijskega reševanja problema (občine in MOL);
VIII. Voda in preskrba z njo v smislu medobčinskega in regijskega reševanja problema (občine in MOL); Objekti večje narave in
centri vasi ter naselij; IX. Finance, financiranje, investitorji in vlaganje; X. »Barje in človek« - projekt ohranjanja Barja v smislu
medobčinskega in regijskega reševanja problema.

Stališče do pripombe:

Pripombe se smiselno upoštevajo tako, da se vsebine iz gradiva preverijo in primerjajo z vsebinami v strateškem (in eventualno
posledično v izvedbenem delu) ter v aktualnih vsebinah vgradijo v rešitve predloga OPN. V tem kontekstu se pripomba
upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 96
št. pobude: 4-11

Povzetek pripombe:

Občan zahteva prerazvrstitev parcele št. 2214/20, k.o. Lanišče v stavbno zemljišče. Zahtevo utemeljuje z dokumentacijo o
nakupu gradbene parcele. V obstoječih planskih aktih občine je bila v preteklosti opredeljena kot kmetijsko zemljišče. Občan se
ne strinja, da se v OPN zemljišče opredeli kot gozd.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 2.

pobudnik:

št. pripombe: 97
št. pobude: 15-18

Povzetek pripombe:

Občanka se ne strinja z umestitvijo obvozne ceste za povezavo s staro dolenjsko cesto, zaradi vpliva na mirno bivalno okolje.

Stališče do pripombe:

Glede na negativno stališče občanov Občina odstopa od vzpostavitve povezovalne ceste. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:98
št. pobude: 15-18

Povzetek pripombe:

Občana nasprotujeta umestitvi obvoznice mimo šole po Lanovem ob potoku Škofeljščice. Menita, da je umestitev obvozne ceste
nesprejemljiva zaradi bliţine šole in poteka skozi naseljeno območje, saj je to mirno bivalno okolje, ki bo s povečanim prometom
prizadeto. Prav tako bodo po njunem mnenju z obvoznico prizadete poplavne površine in z nasipom za izgradnjo ceste se bo
povečala poplavna ogroţenost naselja Škofljica. Poleg obvoznice Škofljica na barju za to obvoznico ni realne potrebe.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.
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pobudnik:

št. pripombe: 99
št. pobude: 15-18 in 15-36

Povzetek pripombe:

a.) Občana se ne strinjata z obvozno cesto mimo šole po Lanovem ob potoku Škofeljščica in po Primičevi. Menita, da je
predlagana cesta za tam ţiveče občane nesprejemljiva zaradi pričakovanih negativnih vplivov prometa (hrup,
onesnaţenje zraka) in poplavnega območja. Umestitev ceste v bliţino šole je po njunem mnenju prav tako
neprimerna in je za reševanje prometa brezpredmetna.
b.) Občana se ne strinjata s predlogom za stavbno zemljišče na parceli št. 801/1 k.o. Lanišče, ker leţi na poplavnem
območju.

Stališče do pripombe:

a.) Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.
b.) Vprašanje glede zazidljivosti parcele št. 801/1, k.o. Lanišče bo dokončno odločeno v postopku usklajevanj z nosilci
urejanja prostora. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 100
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelja ţelita izključitev zemljišča s parc. št. 30/1, k.o. Gradišče iz območja OPPN-16-02, saj je za predmetno zemljišče
pripravljen predlog parcelacije (grafična priloga k pripombi) za gradnjo 6 objektov z urejenim dostopom ter da se zemljišče
ureja pod enakimi pogoji kot sosednja, t.j. kot hiša na podeţelju.

Stališče do pripombe:

Območje je slabo urejena celota, ki jo je potrebno kot takšno obravnavati v smislu kvalitetne izrabe in sanacije. Z OPPN se tako
v prvi vrsti rešuje prostorski koncept kvalitetne ureditve celega območja, zatem koncept infrastrukturne opreme. Parcelacija je
šele zadnja, posledična faza. Na podlagi 2. člena in v skladu z drugimi določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
OPPN (Ur. l. RS, št. 99/07) je sicer moţno, da se za območje OPPN izdela podrobna strokovna podlaga (na geodetskem načrtu
in v skladu z ugotovljenimi izhodiščnimi elementi prostorskega konteksta…), vendar mora biti rešitev javno razgrnjena - torej
zahteva nov postopek javne razgrnitve OPN. Na tej podlagi bo moţno OPPN nadomestiti z opredelitvami v OPN - vendar v
postopku njegovih sprememb in dopolnitev. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 101
št. pobude: 16-22

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ţeli ohranitev stavbnega zemljišča s parc. št. 186/5 in 186/6, k.o. Gradišče, saj na parceli 186/5 stojita dva
objekta zgrajena z gradbenim dovoljenjem in komunalno opremljenostjo, poleg tega pa se teren na tem zemljišču strmo dviga
in je neprimeren za kmetijsko rabo. Trenutno objekta nista primerna za bivanje, vendar sanacije predlagateljica zaradi
zdravstvenega stanja in starosti ne zmore izvesti. Prav tako pripominja, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano tudi za zemljišče s
parc. št. 186/3, k.o. Gradišče.

Stališče do pripombe:

V skladu z izhodišči in usmeritvami Strategije prostorskega razvoja Slovenije in na podlagi 30. in 31. člena Pravilnika o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij
za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob upoštevanju 5. priporočil in pojasnil v zvezi z izvajanjem
določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008), je na navedenih parcelah ugotovljen pojav razpršene gradnje.
Obstoječi objekti in nezazidano stavbno zemljišče se nahajajo v odprtem prostoru, kjer sanacija z vključitvijo v naselje ni moţna.
Vsi objekti z izdanimi gradbenimi dovoljenji ohranjajo pridobljene pravice. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 102
št. pobude: ni pobude, obstoječe stavbno

Povzetek pripombe:

a.) Predlagatelj nasprotuje spremembi namembnosti iz območja stanovanj v območje centralnih dejavnosti (grafični
prilogi) na zemljišču s parc. št. 1248/6, k.o. Lanišče, ki naj bi bila posledica novega OPPN za P+R, varianta C, Glinek Gumnišče.
b.) Predlagatelj opozarja, da bi bil predlagani P+R skupaj s tovarno Iskra okoljsko preveč obremenjujoč za obe sosednji
naselji.

Stališče do pripombe:
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a.) Območja osrednjih centralnih dejavnosti (CU) se lahko določajo na stavbnih zemljiščih v središčnih delih naselij in
drugih lokacijah primernih za umeščanje storitvenih ter oskrbnih dejavnosti za potrebe prebivalcev, zlasti na
pomembnih vozliščnih točkah. Pri tem pa je bivanje ne le dopustno temveč zaţeleno. Takšno območje je prepoznano
ob vstopu v naselje Glinek. Z določitvijo namenske rabe CU bi se v ničemer ne poslabšali bivalni pogoji v naselju. Z
umestitvijo primernih storitvenih in oskrbnih dejavnosti za potrebe prebivalstva se ti lahko tudi izboljšajo. Ob
upoštevanju bliţine območja osrednjih centralnih dejavnosti v Škofljici se pripomba sprejme.
b.) Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 103
št. pobude: 5-21

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja z opredelitvijo stavbnega zemljišča le na juţnem delu zemljišča s parc. št. 481, k.o. Gradišče, saj je
tam parcela široka le 8 metrov in tako preozka za gradnjo hiše. Ţeli zazidljivost celotne parcele in pri tem navaja, da ima
zagotovljen dostop iz javne poti na severu, prav tako so najbliţji komunalni priključki na severni strani zemljišča; obenem ţeli
priključitev zemljišča k EUP Gr05.hp, saj predvideva gradnjo hiše na podeţelju. Kot dodatni razlog za spremembo navaja še, da
je kmetijsko zemljišče neprimerno za kmetijsko proizvodnjo. V pripombi obrazloţi tudi lokacijo novogradnje.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje v preostalem delu parcele št. 481, k.o. Gradišče, se nahaja zunaj meje razvojnega območja
naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske
rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 104
št. pobude: 14-22

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti iz kmetijskega v stavbno zemljišče na severnem delu zemljišča 645/14, k.o. Gradišče,
saj ţeli tam graditi stanovanjsko hišo in bo del parcele v kratkem tudi odparceliral. Prav tako ima zagotovljen dostop iz javne
poti.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 105
št. pobude: 14-12

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti v stavbno zemljišče na parcelah št. 733/2 in 733/1, k.o. Gradišče, saj ţeli zaradi
stanovanjske stiske tam graditi za sina, starega 31 let.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 106
št. pobude: 5-37

Povzetek pripombe:

Predlagateljica navaja, da zemljišče s parc. št. 625/74, k.o. Gradišče v Obrazloţitvi posega v prostor ni navedeno kot stavbno
zemljišče, zato ţeli, da se to spremeni, saj ima izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo na predmetni parceli, prav tako je ţe
pričeta gradnja.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 107
št. pobude: 35-27

Povzetek pripombe:

Pobudnik predlaga, da se spremeni namembnost parcele (pobuda 35-27) v stavbno zaradi reševanja stanovanjske stiske g. F.
Okorna. Z opredelitvijo stavbnega zemljišča bi bil tako celoten predel stavbnih zemljišč zaokroţen, preko parcele potekata tudi
vodovod in elektrika.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče do pripombe št. 52.

pobudnik:

št. pripombe: 108
št. pobude: 18-2, 18-3

Povzetek pripombe:

Predlagatelja ţelita spremembo namembnosti na zemljiščih s parc. št. 399/2 in 400/21 k.o. Ţelimlje in navajata, da je bil
predlog za spremembo vloţen 20.6.2008 in ponovno prilagata predlog.

Stališče do pripombe:

Zemljišče se nahaja zunaj naselja, v odprtem naravnem prostoru na varovanem območju narave – krajinski park Ljubljansko
barje ter pomembno sooblikuje varovano območje kulture krajine Ţelimelj (EŠD 18462 – kulturna krajina Ţelimeljska dolina).
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 109
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka se ne strinja s predlogom OPPN-3-01 za izvedbo P&R cone Glinek, saj na tem območju ob večjih nalivih potok na
severni strani večkrat poplavlja.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 110
št. pobude: 11-19

Povzetek pripombe:

Pobudnika ţelita spremembo namembnosti v stavbno na zemljiščih s parc. št. 1373/2 in 1373/4, k.o. Pijava Gorica, saj ţelita
legalizirati obstoječo stanovanjsko stavbo. Navajata, da bo namenjena sinu z druţino, ki se trenutno srečuje s stanovanjsko
stisko, saj ţivi v podnajemniškem stanovanju v Ljubljani. Pripombi prilagata tudi dokumentacijo, ki sta jo pridobila v ţelji
legalizacije objekta.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 111
št. pobude: 11-42

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli ohranitev stavbnega zemljišča na parcelah št. 1249/1, 1249/2 in 1249/3, k.o. Pijava Gorica saj je zemljišča kupil
kot zazidljiva in je na Upravno enoto tudi ţe vloţil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo. Poleg tega bi se
mu z odvzemom legitimne pravice do gradnje zgodila nepopravljiva škoda – tako v materialnem kot nematerialnem smislu.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 75.
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pobudnik:

št. pripombe: 112
št. pobude: 5-25

Povzetek pripombe:

Pobudnica ţeli spremembo namembnosti severnega dela (severno od prostozračnega daljnovoda) zemljišča s parc. št. 356, k.o.
Gradišče (grafična priloga). Navaja, da je bila pobuda zavrnjena brez pravih argumentov, zemljišče namreč ni ustrezno za
kmetijsko rabo, ima moţnost komunalne opremljenosti, poleg tega pa na sosednjem zemljišču ţe stoji hiša, ki bi jo bilo
potrebno, v primeru, da ona ne dobi stavbnega zemljišča, porušiti.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 113
št. pobude: 4-5b

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti zemljišč s parc. št. 1977/1 in 1977/2, k.o. Lanišče v stavbno, saj je tu zemlja
neprimerna za kmetijsko obdelavo, je pa primerna za gradnjo.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju.

pobudnik:

št. pripombe: 114
št. pobude: 4-5b

Povzetek pripombe:

Občan navaja, da je del zemljišča s parc. št. 1977/3, k.o. Lanišče ţe zazidljivega in bi bilo smiselno, da se namembnost
spremeni celotni parceli (v stavbno).

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju.

pobudnik:

št. pripombe: 115
št. pobude: 18-20

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli na zemljišču s parc. št. 732, k.o. Ţelimlje graditi (poslovno) stanovanjsko hišo in večje gospodarsko poslopje,
zato prosi za spremembo namembnosti iz opredeljenega zemljišča za industrijsko kmetijsko proizvodnjo v stavbno za gradnjo
hiše, saj za industrijsko kmetijsko proizvodnjo tu ni interesa.

Stališče do pripombe:

Predlog širitve na parceli št. 732, k.o. Ţelimlje se nahaja na območju razpršene poselitve, kjer je v zaselku Pleše s poselitvenega
vidika sprejemljivo oblikovanje naselbinskega telesa z ustrezno namensko rabo prostora – SK (površine podeţelskega naselja).
Pri tem se prioritetno upoštevajo razvojne potrebe v kmetijstvu, ki jih je potrebno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora
(ministrstvo pristojno za kmetijstvo). V tem smislu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 116
št. pobude: 11-42

Povzetek pripombe:

Občan ţeli ohranitev stavbnega zemljišča na parceli št. 1236/2, k.o. Pijava Gorica, saj ţeli graditi objekt in ima lokacijsko
dokumentacijo, vendar se je zaradi izgradnje ceste (priloţena skica) izvedba zavlekla.

Stališče do pripombe:
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Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 75.

pobudnik:

št. pripombe: 117
št. pobude: ni pobude

Povzetek pripombe:

Občan se ne strinja z izvedbo obvoznice po ulici Ob potoku in po Primičevi ter dalje na Dolenjsko cesto, saj je tam šola,
varovana stanovanja in nenazadnje je cesta na koncu ulice Ob potoku in Primičevo ulico preozka, saj tam na vsaki strani stojita
stanovanjski hiši. Prav tako naj bi bilo območje poplavno. Pri pripombi je navedel zemljišče s parc. št. 935/5 in 935/3, k.o.
Lanišče.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 118
št. pobude: 9-88

Povzetek pripombe:

Predlagatelj je pripombo v zvezi z zemljiščem s parc. št. 1840/5, k.o. Rudnik poslal na Občino Škofljica preko odvetnika dne
19.11.2012, sedaj pa prilaga podpisane izjave sosedov, da se z njegovim predlogom strinjajo.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče do pripombe št. 82 g.

pobudnik:

št. pripombe: 119
št. pobude: 13-11a, 13-11d

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti zemljišča s parc. št. 2412/5, k.o. Lanišče iz območja zelenih površin v območje
proizvodnih dejavnosti, saj ima tam urejeno nasutje namenjeno za parkirišče, kot samostojni podjetnik pa bi tam rad zgradil
tudi manjšo servisno delavnico za servis delovnih strojev in trgovino z rezervnimi deli. Poleg tega ob predmetnem zemljišču
poteka prometna infrastruktura.

Stališče do pripombe:

V osnutku OPN je bilo območje opredeljeno kot gospodarska cona, vendar je bil predlog v kasnejših usklajevanjih v fazi
dopolnjenega osnutka spremenjen. Moţnosti za širitev območja GC na načelni ravni obstajajo – vendar so omejene. Zato
predlagamo, da se predlog ureditve območja strokovno obdela in pripravi kvalitetno strokovno podlago, da bodo v postopku
spremembe OPN moţnosti za opredelitev gospodarske cone kar največje. V tem primeru bo zaradi velikosti območja za njegovo
sanacijo in ureditev potrebno opredeliti OPPN, oziroma s podrobno strokovno podlago nadomestiti OPPN. V tem postopku OPN
novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 120
št. pobude: 9-88

Povzetek pripombe:

Občanka ţeli spremembo meril enote urejanja prostora na zemljišču s parc. št. 1818/1, k.o. Rudnik in sicer iz EUP .ppn v EUP
.hm, saj naj bi se OPPN opredelil le za zemljišča večja od 0,8 ha, kar pa EUP La17.ppn ni.

Stališče do pripombe:

Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta je predvidena za širše območje, ki se zaradi slabe notranje organizacije
lahko ureja le celovito in na podlagi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zato predmetnega zemljišča iz OPPN ni
mogoče izločiti. Izjema bi bila eventuelno moţna le v primeru gradnje ene stanovanjske hiše, pri čemer bi bili enoznačno
določljivi vsi urbanistični pogoji umestitve v prostor in vsa vprašanja v zvezi s priključevanjem na gospodarsko javno
infrastrukturo. V tem kontekstu je pobudo smiselno preveriti v novem postopku pri spremembi OPN.
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pobudnik:

št. pripombe: 121
št. pobude: ni pobude

Povzetek pripombe:

Občan ţeli spremembo namembnosti zahodnega dela zemljišča 566/2, k.o. Lanišče v izmeri cca 600 m2 za namen gradnje
stanovanjske hiše. Priloţil je tudi grafiko z označeno pobudo.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju.

pobudnik:

št. pripombe: 122
št. pobude: 5-23

Povzetek pripombe:

Občan ţeli, da se na pobudo Antona Ţuţka spremeni namembnost parcel št. 467, 462/12 in 462/5, k.o. Gradišče v stavbno
(priloţena grafika), saj bi g. Ţuţek v tem primeru Občini Škofljica brezplačno odstopil zemljišče s parc. št. 462/8, ki je v naravi
pot in je pomembna za vaščane in lastnike vikendov v Gradišču.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda bo lahko
obravnavana pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 123
št. pobude: ni pobude

Povzetek pripombe:

Predlagatelj podaja splošne pripombe na OPN Škofljica in sicer: velikost gradbene parcele naj bo minimalno 600 m2; vsi
podrobni občinski prostorski načrti naj se iz OPN-ja izvzamejo, saj bi Občino ogromno stali, občani pa bi teţko gradili dokler ne
bi bili sprejeti; P&R na Glinku ni primeren, saj je potrebno upoštevati voljo krajanov; upoštevati je potrebno pripombe krajanov,
ki jim je bilo odvzeto stavbno zemljišče (renaturacija).

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče do pripombe št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 124
št. pobude: 16-9b

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti zemljišč s parc. št. 584 in 585, k.o. Gradišče za namen gradnje stanovanjske hiše v
velikosti cca 1000 m2. Na parceli je trenutno travnik slabše kategorije, ki po mnenju občana slabo sluţi kmetijskim namenom.
Predlagatelj navaja ,da je dostop do parcele urejen, prav tako je moţnost komunalne opremljenosti zemljišča. Pripombi je
priloţena tudi grafična priloga z označenim predlogom.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 125
št. pobude: 15-27

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti na zemljišču s parc. št. 943/2, k.o. Lanišče za namen gradnje stanovanjske hiše, saj
bi se z ţeno po upokojitvi ţelela umakniti iz mestnega vrveţa v manjšo hišo na mirni lokaciji.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 126
št. pobude: 6-4

Povzetek pripombe:

Občan ţeli spremembo namembnosti jugozahodnega dela zemljišča s parc. št. 1939/1, k.o. Lanišče za namen širitve domačije v
velikosti cca. 500 m2.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 127
št. pobude: 8-14

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti zemljišča s parc. št. 593/1, k.o. Lanišče v območje prometnih površin za namen
gradnje parkirišča za avtobuse in osebna vozila ter spremembo namembnosti zemljišča s parc. št. 593/2, k.o. Lanišče v območje
centralnih dejavnosti za namen postavitve manjšega objekta za skladiščenje in prostora za pranje lastnih avtobusov. Pripombi je
priloţena kopija odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves, ker je trenutno na zemljišču gozd. Iz predloga je tudi razvidno, da
se upravljavec električnih vodov s posegom strinja.

Stališče do pripombe:

Na podlagi Odločbe o krčitvi gozda v kmetijske namene, ki jo je izdal Zavod za gozdove (št. 3408-04-0821-K060/10, dne
5.10.2011), je predlagana prerazvrstitev zemljišč iz gozda v kmetijsko rabo. Pripomba za spremembo v stavbno zemljišče pa
predstavlja nov predlog posega, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati.

pobudnik:

št. pripombe: 128
št. pobude: ni pobude (Gl06.zdz)

Povzetek pripombe:

Predlagatelja se ne strinjata s spremembo namembnosti v zelene površine v enoti urejanja Gl06.zdz in ţelita da območje ostane
stavbno ter se tako omogoči gradnja hiš. Navajata še sledeče: Gl10.hp, druga vrsta .hp se lahko smiselno podaljša v Gl06.hp, z
obstoječo dovozno cesto v Gl10.hp, ki se podaljša v Gl06.hp in pred začetkom Šk01.hp poveţe z občinsko lokalno cesto.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 56.

pobudnik:

št. pripombe: 129
št. pobude: (OPPN-3-01)

Povzetek pripombe:

Predlagatelja nasprotujeta predlogu P&R cone Glinek, saj ne vidita niti enega pozitivnega razloga za umestitev P&R cone v ta
prostor. Kot razloge proti navajata, da zemljišče daje kvalitetno krmo, da bi jim z gradnjo standard in kakovost bivanja upadla,
da ţelita da se ohrani vaški utrip naselja, da je lokacija neustrezno izbrana, saj ni mogoče prestopiti na ţelezniško ali avtobusno
povezavo do Ljubljane, da je območje preveliko in bi pomenilo preveliko obremenitev za okolje.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče podano v pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 130
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ugotavlja, da kljub pobudam ni bila opredeljena nova lokacija za gasilski dom in gasilski center na Škofljici, zato je v
grafični prilogi sam predlagal primeren prostor (Šk11.jpp) in navedel kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi lokacije.
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Stališče do pripombe:

Lokacija gasilskega doma Škofljica je bila posebej obravnavana, preverjene so bile različne moţnosti. V splošnem velja, da je
lokacija GD moţna na katerikoli lokaciji z opredeljeno namensko rabo za centralne dejavnosti (CU). Zaradi varstvenih zahtev v
usklajevanjih z nosilci urejanja ustrezne spremembe namenske rabe na navedeni lokaciji ni bilo moţno opredeliti. Na naš prvotni
predlog z opredelitvijo predlagane lokacije za namen gradnje stavb za druţbene dejavnosti, storitve ipd. (mednje spada tudi
GD) je bila s strani nosilca urejanja prostora pristojnega za naravo, podana celo zahteva za izločitev stavbnega zemljišča in
povrnitev v kmetijsko. Izposlovana je bila zgolj ohranitev stavbnega zemljišča – v tej fazi za parkirne površine.
Konkretne rešitve lokacije gasilnega doma je torej potrebno poiskati znotraj namenske rabe CU v smislu zagotovitve lastništva
parcele – natančna opredelitev v OPN v tej fazi niti ni smiselna in ne potrebna. V tem kontekstu je v OPN pripomba ţe
upoštevana. V občini bo predlagana opredelitev projektne skupine, ki bo tako rešitev poiskala.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 131
št. pobude: 15-36

Občan se ne strinja s predlogom spremembe zemljišča s parc. št. 801/1, k.o. Lanišče v stavbno, saj se parcela nahaja na
poplavno ogroţenem območju in se mu ne zdi smiselno, da se s tem Občini povečujejo stroški pri izgradnji ceste.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 99 b.

pobudnik:

št. pripombe: 132
št. pobude: vse renaturacije

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja z renaturacijami v OPN Škofljica.

Stališče do pripombe:

Namenska raba zemljišča zakonsko ni pridobljena pravica občanov - lastnikov temveč pravica občine, da tudi z določitvijo
namenske rabe prostora v OPN uresničuje svojo nalogo urejanja prostora svoje občine.
OPN je povsem nov planski dokument v katerem se določi namenska raba prostora na izhodiščih obstoječe rabe prostora, na
podlagi ugotovitev iz strokovnih podlag, z uporabo strokovnih meril in ob upoštevanju vseh vrst omejitev iz zakonskih predpisov,
usmeritev nosilcev urejanja prostora in okoljskega poročila ter ne nazadnje z upoštevanjem razvojnih pobud. Renaturacije so
predlagane predvsem v primerih fenomena razpršene gradnje ter v tistih primerih, ko so stavbna zemljišča opredeljena
prostorsko nelogično in so ponekod za prostorski razvoj celo škodljiva. V posameznih primerih so bili podani predlogi za
renaturacijo predvsem zaradi pojavov razpršene gradnje, neprimernosti terena, oteţenega komunalnega opremljanja ter tudi
prevelikega obsega še nezazidanih stavbnih zemljišč glede na prostorske potrebe za poselitev – te izhajajo iz demografskih
kazalcev naselja ob upoštevanju vloge in pomen naselja v širšem prostoru. Prav tako pa so med spremembe namembnosti iz
stavbnega zemljišča nazaj v kmetijsko ali gozdno zemljišče uvrščena nekatera območja zaradi različnih varstvenih omejitev tudi zato, ker se v postopku celostne presoje vplivov na okolje presoja vsa zemljišča na novo, ne glede na obstoječe plane.
Na podlagi strokovnih meril je v osnutku akta nastalo nekaj deset teh predlogov. Vendar pa je bil njihov obseg v kasnejših
usklajevanjih na zahtevo občine zmanjšan. V kontekstu prednosti izraţenih parcialnih interesov pred strokovnimi merili je v
dopolnjenem osnutku teh območij minimalno. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 133
št. pobude: 13-3ba, 13-3bb

Povzetek pripombe:

Predlagatelja se ne strinjata z opredeljeno podrobno namensko rabo zemljišč s parc. št. 2412/1 in 2412/4, k.o. Lanišče in ţelita,
da se za omenjeni zemljišči spremeni raba v območje proizvodnih dejavnosti, saj bi predlagatelj kot samostojni podjetnik na
zemljišču rad uredil parkirišče za tovorna vozila ter delovne stroje, obenem pa tudi zgradil manjšo delavnico za vzdrţevalna
dela.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot stališče pri pripombi št. 119.
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pobudnik:

št. pripombe: 134
št. pobude: 4-20 (OPPN-3-01)

Povzetek pripombe:

Občanka podaja pripombo na gradnjo cone P&R na Gumnišču, saj bi kot kmetovalka s tem izgubila kakovostne kmetijske
površine, ki jih v občini ţe tako primanjkuje. Zato predlaga izbor drugih zemljišč, ki se jih ne obdeluje.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot stališče pri pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 135
št. pobude: ni pobude (OPPN 15-09, Šk16.hm)

Povzetek pripombe:

Predlagatelj odločno nasprotuje razveljavitvi veljavnega zazidalnega načrta VS 9/10, saj je bil le ta sprejet na pobudo zasebnih
investitorjev in občinskih predlogov in tudi usklajen z zasebnimi investitorji in javnim interesom. Sam ima v tem območju
zemljišča s parc. št. 783/2, 758/4, 758/2, 781/2, k.o. Lanišče in ne vidi nobenega smisla v namenskem rušenju dogovorjenih
prostorskih rešitev in opredelitvi OPPN, ki za seboj povleče le nove stroške.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Zazidalni načrt VS 9/10 na navedenem območju ostane v veljavi, reţimi v ostalih delih pa se uskladijo z
realnim stanjem, razvojnimi pobudami in drugimi konsekvencami, ki izhajajo iz ohranitve predmetnega dela OPPN.

pobudnik:

št. pripombe: 136
št. pobude: 5-30

Povzetek pripombe:

Predlagatelja ţelita spremembo namembnosti dela zemljišča s parc. št. 277/3, k.o. Gradišče (priloţena grafika) v stavbno, saj
ţelita zgraditi stanovanjsko hišo. S tem bi rešila stanovanjski problem otrok, saj stanovanjske hiše, kjer trenutno ţivijo, zaradi
prostorske stiske na kmetiji ni moţno dozidati.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 137
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj daje pobudo za večstanovanjski objekt, za spremembo namembnosti in ureditev gradbenega dovoljenja.

Stališče do pripombe:

Predlog se nahaja v okolju z individualnimi stanovanjskimi hišami, kjer gradnja večstanovanjskih hiš ni predvidena. Pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 138
št. pobude: 2-1a, 2-1b

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti zemljišč s parc. št. 278/2, 278/3, 278/4, k.o. Drenik v stavbno ter zemljišče s parc.
št. 278/5, k.o. Drenik v prometne površine za dovozno pot. Navaja, da imajo zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš moţnost
komunalne opreme.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
podana utemeljitev razvojne potrebe, na podlagi katere bi bila upravičena širitev naselja na najboljše kmetijsko zemljišče.
Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 139
št. pobude: 2-1a, 2-1b

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli spremembo namembnosti zemljišč s parc. št. 278/2, 278/3, 278/4, k.o. Drenik v stavbno ter zemljišče s parc.
št. 278/5, k.o. Drenik v prometne površine za dovozno pot. Po navedbi predlagatelja imajo zemljišča za gradnjo stanovanjskih
hiš moţnost komunalne opreme.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot stališče pri pripombi št. 138.

pobudnik:

št. pripombe: 140
št. pobude: 9-35

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli izločitev zemljišča s parc. št. 2143, k.o. Rudnik iz OPPN-9-03 ter opredelitev aktivnih prostorsko izvedbenih
pogojev za območje stavbnega zemljišča.

Stališče do pripombe:

Zemljišče leţi na samem robu območja OPPN in neposredno meji na javno cesto. Ob tem gre za gradnjo le ene stanovanjske
hiše. Na podlagi predloţene idejne zasnove se opredelijo aktivna merila za realizacijo gradnje. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 141
št. pobude: 5-32

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja z Obrazloţitvijo posega v prostor in dodaja svoje mnenje. Ţeli graditi stanovanjsko hišo na zemljišču
s parc. št. 183/6, k.o. Gradišče in se zavzema za spremembo zemljišča v stavbno. Meni, da sprememba ne bo negativno vplivala
na preostale kmetijske površine, saj predmetno zemljišče ni primerno za kmetijsko obdelavo. Zemljišče ima omogočen dostop
ter moţnost priključitve na javno infrastrukturo.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 142
št. pobude: ni pobude

Povzetek pripombe:

Predlagatelj je lastnik zemljišča s parc. št. 1205, k.o. Rudnik in se ukvarja z vzrejo konj, zato je za ta namen na predmetnem
zemljišču postavil dvojni kozolec s spremljajočimi objekti, sedaj pa ţeli objekte legalizirati, zato prosi, da se zemljišče uvrsti v
območje razpršene gradnje.

Stališče do pripombe:

Pripomba predstavlja nov predlog spremembe, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Postavitev nezahtevnih in
enostavnih objektov za potrebe kmetijstva je dopustna tudi na kmetijskem zemljišču, če ustrezajo merilom in pogojem kot jih
določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13 in 24/13) ter v skladu z določili OPN.
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 143
št. pobude: 11-32a, 11-32b, 11-33, 11-10

Povzetek pripombe:

a.) Predlagatelj nasprotuje spremembi namembnosti na zemljiščih s parc. št. 1455/5, 1455/6, 1455/4, 1443, 1436, 1421,
1425, 1445/1, 1446, 1435, 1434, 1433, 1432, vse k.o. Pijava Gorica, saj bi s tem izgubili najkvalitetnejša kmetijska
zemljišča. Prilagajo grafično prilogo, kjer je označena smotrnejša rešitev. Prav tako meni, da bi bilo bolj ustrezno
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opredeliti podrobnejšo namensko rabo CD.
b.) Predlagatelj ima tudi zadrţke o predlogu stavbnih zemljišč s parc. št. 1634, 1591, 1593, vse k.o. Pijava Gorica, saj je
Pijava Gorica spalno naselje. Navaja, da parcele nimajo zagotovljene komunalne opremljenosti.
c.) Predlagatelj navaja parcele, ki jih je potrebno vključiti v obvoznico mimo Pijave Gorice.

Stališče do pripombe:

a.)
1- Za navedeno območje je bil predloţen OPPN za obseţno območje s preteţno stanovanjsko gradnjo. V postopku
preveritve pobude in njene implementacije v prostor ter na podlagi stališč nosilcev urejanja prostora je bilo
ugotovljeno, da tak predlog kot celota ni sprejemljiv.
2- Pri izdelavi strokovnih podlag za OPN je ugotovljeno, da Pijava Gorica vzhodno od ceste Ribnica - Škofljica nima
razvitega središčnega dela. V tem delu je ugotovljenih vrsta prostorskih problemov in dejstvo, da niso zagotovljene
niti osnovne potrebe ţe obstoječe stanovanjske soseske po terciarnih in kvartarnih dejavnostih ter primerni javni
prostorski ureditvi (ustrezne ulice, trg…). Poleg tega je občina prisluhnila občanom, ki so na splošni ravni nasprotovali
veliki stanovanjski soseski na prvotno predlaganem območju.
3- Na podlagi tega je bila v OPN opredeljena celostna ureditev ţe obstoječega središčnega dela naselja vzdolţ glavne
ceste Škofljica – Ribnica z minimalno širitvijo in zaključkom naselja proti severu - z izrazitim pasom zelenih parkovnih
in športnih površin. Zato rešitev v OPN daje le ustrezno platformo za vsebinsko in tudi postopkovno zahtevno
usklajevanje ter končni dogovor o bodoči ureditvi tega pomembnega prostora. Nove površine za bivanje so
opredeljene v minimalnem obsegu, kot zaključek ţe obstoječe stavbne strukture.
4- V predlaganem OPPN je potrebno odpreti vse ključne probleme in razvojne potrebe ter jih v konstruktivnem dialogu
med občani, občino in stroko v postopku sprejemanja pripeljati do optimalne ureditve novega dela središča Pijave
Gorice. V prvi fazi priprave OPPN je potrebno poenotiti izhodišča ter predvsem odpreti prostor skupnim in javnim
potrebam pred parcialnim in zasebnim. Zatem je smiselno pravočasno pripraviti ustrezne strokovne podlage za
koncept ureditve, v kateri bodo tudi vse potrebne nove prometne in druge infrastrukturne ureditve.
Ob tem, da v tej fazi priprave akta ni mogoče spreminjati namenske rabe, je pripomba z opredelitvijo središčnega dela,
namenjenega predvsem skupnim in javnim vsebinam smiselno ţe upoštevana. ter odprtimi moţnostmi za dialog o rešitvah
v postopku priprave OPPN pa bodo odprte moţnosti za dialog in pripravo konkretnih rešitev.
b.) Predlog širitve naselja na območju navedenih parcel je bil v fazi usklajevanja z nosilci urejanja prostora ţe zmanjšan
in usklajen, zato se ohranja. V pripombi je opozorjeno na problem neustrezne in nezadostne komunalne opremljenosti
predmetnih zemljišč, ki je sicer pereč na širšem območju in ga je mogoče reševati le s konkretnimi investicijami.
Komunalna opremljenost konkretne parcele mora biti zagotovljena pred gradnjo ali sočasno z njo.
c.) Po izvedeni javni razgrnitvi ni več mogoče načrtovati novih cestnih povezav. Za prihodnjo spremembo OPN je
smiselno pravočasno pripraviti ustrezne strokovne podlage za nove prometne in druge infrastrukturne ureditve,
skladno z načeli prostorskega načrtovanja in predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč in varstva okolja
(variantne rešitve z ustreznim vrednotenjem). Pripombe v tej fazi postopka ni več mogoče upoštevati.

pobudnik:

št. pripombe: 144
št. pobude: ni pobude (OPPN 15-09, Šk14.hm)

Povzetek pripombe:

a.) Predlagateljica se z razveljavitvijo VS 9/10 in novo opredeljenim OPPN 15-09 ne strinja.
b.) V primeru spremembe zazidalnega načrta ţeli ukinitev povezovalne ceste od Doma starejših občanov proti Primičevi
ulici.

Stališče do pripombe:

a.) Pripomba se sprejme. Zazidalni načrt VS 9/10 v območju predmetne pripombe ostane v veljavi.
b.) Načrtovana povezovalna cesta med Kočevsko cesto in cesto G-216 proti Šmarju se načrtuje z namenom zagotavljanja
moţnosti za regulacijo notranjega lokalnega prometa Škofljice in ni predvidena za prevzemanje tranzitnega toka.
Nanjo bo morebitna preusmeritev tranzitnega prometa moţna le v izjemnih primerih (zapore ceste zaradi nesreč) ter
v primeru gradenj ob rekonstrukciji ceste ali ţelezniškega prehoda. Glede na to, da bo to zgolj mestna cesta, bo
prometni reţim na njej določala občina. Pri tem pa bodo omejitve usmerjene v zagotavljanje prometne varnosti
pešcev in kolesarjev. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 145
št. pobude: ni pobude (OPPN 15-09, Šk14.hm,
Šk101.js, Šk76.ppn, Šk104.vs, Šk77.gs)

a.) Predlagatelj opozarja na nesmiselnost razveljavitve zazidalnega načrta VS 9/10 in predlaga, da bi bilo bolje dopolniti
obstoječega kot pa opredeliti nov OPPN.
b.) Prav tako ima pripombo glede opredelitve enot urejanja prostora oziroma meril, saj mizarske delavnice, ki so na tem
območju, ni moţno uvrstiti pod .hm ali .gs.
c.) Ugotavlja, da se lastniki ne strinjajo z javnim programom ob glavni Kočevski cesti in obenem opozarja, da gre pri
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širitvi področja zdravstvene postaje za javni interes, ki ga je potrebno ohraniti.

Stališče do pripombe:

a.) Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 135.
b.) Prostorski izvedbeni pogoji določeni za navedenih enotah omogočajo tudi razvoj delujočih gospodarskih dejavnosti.
Vendar se ti za navedene enote dopolnijo glede izvajanja konkretne dejavnosti. V tem smislu se pripomba upošteva.
c.) Opredelitev javnih programov ob Kočevski cesti, je skladna z značajem območja z namensko rabo za centralne
dejavnosti. Površine z opredeljeno namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) so območja
historičnih ali novih jeder, kjer gre preteţno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih,
vzgojnih, izobraţevalnih, zdravstvenih, kulturnih, verskih in podobnih drugih dejavnosti ter bivanja. Ker gre za preplet
dejavnosti z bivanjem, to ne pomeni da je dejavnost tudi avtomatično obvezujoča razen če je predpisana. V takšnih
(središčnih), za funkcioniranje naselij ključnih območij, razmerij med bivanjem in dejavnostmi ter njihovo konkretno
razporeditev v OPN največkrat niti ni moţno predpisati brez podrobnejših strokovnih podlag. Zato se takšna območja
praviloma urejajo z OPPN. V primerih, ko je za konkretno lokacijo ţe povsem določen namen, je ta moţno opredeliti in
zavarovati v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih. V tem smislu je pripomba ţe upoštevana.

pobudnik:

št. pripombe: 146
št. pobude: 9-50

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja z negativno pobudo za zemljišče s parc. št. 591/13, k.o. Lanišče, saj ţeli stavbno zemljišče. Za
obstoječo stavbo na parceli, v kateri je tudi obrt, prilaga gradbeno dovoljenje in dodaja, da je plačal vse prispevke za
spremembo zemljišča.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj okvirnega območja naselja in v odprtem kmetijskem prostoru. V skladu s 30. in
31. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob upoštevanju 5. priporočil in
pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008), gre za pojav razpršene gradnje, kjer
sanacija z vključitvijo v naselje ni sprejemljiva. Širitev razpršene gradnje bi bila v nasprotju z zakonskimi določili. Vsi objekti z
izdanimi gradbenimi dovoljenji ohranjajo pridobljene pravice. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 147
št. pobude: ni pobude

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja z opredeljenim obvozom iz Kočevarske ceste po ulici Ob potoku in naprej po Primičevi ter priklopom
na staro regionalno cesto Ljubljana Šmarje, saj bo tako ogroţena varnost otrok, poleg tega je območje poplavno ogroţeno,
dodatno pa bi se tudi zniţala kakovost ţivljenja zaradi hrupa in izpušnih plinov. Prav tako meni, da bi bila gradnja ekonomsko
neupravičena, saj ne bi prinesla zadostnih koristi.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 148
št. pobude: 14-9, 14-49

Povzetek pripombe:

a.) Predlagatelj ţeli opredelitev stavbnega zemljišča na parceli št. 718/2, k.o. Gradišče za namen gradnje dveh
stanovanjskih hiš.
b.) Obenem sporoča, da najostreje zavrača predlog gradnje čistilne naprave na njegovem zemljišču.

Stališče do pripombe:

a.) Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem
zemljišču še ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne
sprejme.
b.) Občina Škofljica ima na podlagi zakonskih določil in v skladu s svojimi pristojnostmi in nalogami na področju
prostorskega planiranja, varstva okolja in razvoja gospodarske javne infrastrukture pravico in dolţnost, da načrtuje
gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture za zadovoljevanje skupnih potreb občanov pri komunalnem
opremljanju naselij.

36

pobudnik:

št. pripombe: 149
št. pobude: 5-23

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli na juţnem delu zemljišča s parc. št. 467, k.o. Gradišče opredelitev stavbnega zemljišča, saj bi tam hčerka
gradila hišo. Pripombi je priloţena grafika z označenim predlogom.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko
obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 150
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelja nasprotujeta opredelitvi ulice skozi Lanovo kot razbremenilno cesto, saj bo s tem uničena kvaliteta ţivljenja celotni
soseski. Tako nasprotujeta predlogu variant obvoznic D in D1.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 151
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj nasprotuje predlogu PC Hrastje povezovalna cesta Šmarje Sap, saj predlog predstavlja povečanje prometa v
šolskem okolišu in s tem večjo ogroţenost šolarjev. V pripombi navaja zemljišči s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 152
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj navaja, da se v OPN ne upošteva strateška usmeritev MOL v zvezi z Grajskim gričem in Golovcem (PST) ter
povezavo z zelenim zaledjem. Nadalje ocenjuje, da lokacija zelene cone za izgradnjo otroškega/športnega igrišča na Bajţlovem
griču ni realna zaradi teţje pridobitve zemljišča. Hkrati načelno pozdravlja koncept OPPN za sanacijo vasi, vendar problematizira
prioritete in navaja dodatno strokovno podlago – koncept Tri lipe (Trajnostni razvoj vasi Orle v maju 2012) – priloţen.

Stališče do pripombe:

Strateške usmeritve OPN za zeleni sistem niso v koliziji z usmeritvami MOL v zvezi z grajskim Gričem in Golovcem (PST) ter
povezavo z zelenim zaledjem Janč in Orel. Izgradnja rekreacijske obvozne kolesarske oziroma peš povezave Golovec – Urh
preko Orel je smiseln skupen projekt, ki ga obe občini lahko izpeljeta v skladu z določili OPN, lahko pa za to pripravita tudi
OPPN. Ocenjujemo, da je lokacija zelenih površin za šport in rekreacijo za lokalne potrebe optimalna in se je za njeno
uveljavitev, ne glede na pričakovane teţave pri urejanju lastniških vprašanj, vredno potruditi. Pripomba na koncept urejanja vasi
Orle s posebej poudarjenimi grafičnimi izhodišči predstavlja dober primer konceptualnega premisleka o razvoju naselja Orle.
Pripomba glede opredelitve razvojnih točk in območij v Orlah na podlagi koncepta Tri lipe se sprejme in upošteva tako, da se
smiselno dopolnijo usmeritve za pripravo OPPN.

pobudnik:

št. pripombe: 153
št. pobude: 15-22

Povzetek pripombe:
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Predlagatelj navaja, da se v OPN ne upošteva strateška usmeritev MOL v zvezi z Grajskim gričem in Golovcem (PST) ter
povezavo z zelenim zaledjem. Nadalje ocenjuje, da lokacija zelene cone za izgradnjo otroškega/športnega igrišča na Bajţlovem
griču ni realna zaradi teţje pridobitve zemljišča. Hkrati načelno pozdravlja koncept OPPN za sanacijo vasi, vendar problematizira
prioritete in navaja dodatno strokovno podlago – koncept Tri lipe (Trajnostni razvoj vasi Orle v maju 2012) – priloţen.

Stališče do pripombe:

Strateške usmeritve OPN za zeleni sistem niso v koliziji z usmeritvami MOL v zvezi z grajskim Gričem in Golovcem (PST) ter
povezavo z zelenim zaledjem Janč in Orel. Izgradnja rekreacijske obvozne kolesarske oziroma peš povezave Golovec – Urh
preko Orel je smiseln skupen projekt, ki ga obe občini lahko izpeljeta v skladu z določili OPN, lahko pa za to pripravita tudi
OPPN. Ocenjujemo, da je lokacija zelenih površin za šport in rekreacijo za lokalne potrebe optimalna in se je za njeno
uveljavitev, ne glede na pričakovane teţave pri urejanju lastniških vprašanje, vredno potruditi. Pripomba na koncept urejanja
vasi Orle s posebej poudarjenimi grafičnimi izhodišči predstavlja dober primer konceptualnega premisleka o razvoju naselja
Orle. Pripomba glede opredelitve razvojnih točk in območij v Orlah na podlagi koncepta Tri lipe se sprejme in upošteva tako, da
se smiselno dopolnijo usmeritve za pripravo OPPN.

Povzetek pripombe:

a.) Predlagateljici podajata pripombe za zemljišča s parc. št. 759/1, 759/2, 759/4, 760, 765/1, 778/2, 778/4, vse k.o.
Lanišče, da niso jasno opredeljeni dopustni posegi v enotah urejanja prostora Šk101.js in Šk16.hm pred sprejetjem
OPPN-15-09 ter obenem izraţata ţeljo, da bi imele vse parcele v njihovi lasti, ki so znotraj OPPN 15-09, moţnost
gradnje ţe pred sprejetjem OPPN 15-09.
b.) Dalje sprašujeta kaj pomeni območje z oznako 15-22, ki poteka preko dela zemljišč v njihovi lasti.
c.) Podajata pripombo na mejo med EUP z oznako Šk16.hm in Šk76.ppn, ki onemogoča racionalno izrabo zemljišč v
njihovi lasti. Predlagata, da se meja spremeni tako, da bo moţna gradnja na zemljišču s parc. št. 759/1. Prav tako
predlagata, da se zemljišča s parc. št. 760, 759/1 in 759/4 obravnavajo kot zaključena celota, ki se priključi Šk16.hm,
in prilagata grafično prilogo z moţno parcelacijo in razporeditvijo modernističnih stanovanjskih hiš.

Stališče do pripombe:

a.) Pripomba je delno ţe upoštevana, saj so na enotah urejanja prostora (EUP) z oznako Šk101.js in Šk16.hm s
prostorskimi izvedbenimi pogoji dani vsi potrebni parametri za zazidavo območja še pred sprejemom OPPN. Preostale
površinah (EUP z oznako Šk76.ppn) pa so za načrtovanje celovitih rešitev tega središčnega dela Škofljice ključnega
pomena in se v tem delu pripomba ne sprejme.
b.) Za območje označeno kot pobuda št. 15-22 je bil v letu 2008 podan predlog za razveljavitev dela zazidalnega načrta
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. RS, št. 99/02, 48/05 - čistopis, 28/06, 19/08) – vloga
št. 3500-93/2008. Pobuda se nanaša na širše območje in ne le na predmetne parcele.;
c.) Urejanja naselij, še zlasti pa njihovih središčnih delov, ni mogoče načrtovati zgolj na temelju lastništva. Takšen način
urejanja prostora (načrtovanje razvoja naselja na ravni parcele izven konteksta razmerij v prostoru in medsebojnih
vplivov v širšem okolju, brez upoštevanja javnih potreb) dolgoročno lahko vodi v medsebojno neusklajeno stanje, kjer
je individualni interes ne le pred javnim, temveč ga pogosto celo izključuje. Naselje ni le seštevek realiziranih
posamičnih načrtov, porojenih iz individualnih potreb in zamisli. Takšnega procesa, kot ga je v občini Škofljica mogoče
razpoznati v preteţnem delu vseh naselij, v prihodnje ni več mogoče nadaljevati saj je to v temeljnem nasprotju z
zakonskimi načeli prostorskega načrtovanja. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 154
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na predlog PC Hrastje povezovalna cesta Šmarje Sap na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče.
Ravnatelj ugotavlja, da je trasa vprašljiva tako z vidika prometne varnosti kot tudi motečih dejavnikov (hrup, onesnaţenost…),
ki bi negativno vplivali na pedagoško – vzgojne procese.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 155
št. pobude: 15-18, 15-19

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja s predlogom nove povezovalne ceste na zemljišču s parc. št. 810/1, k.o. Lanišče, saj ţe obstoječo
cesto uporabljajo otroci, učenci in mlade druţine in je ţe sedaj zelo obremenjena, ker je ob cesti načrtovana gradnja doma
starejših in oskrbovanih stanovanj, ker bi degradirala sedaj mirno sosesko Lanovo, ker je ob cesti gozdno igrišče šole in vrtca,
ker je teţnja sedanjih stanovalcev še dodatna umiritev prometa.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.
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pobudnik:

št. pripombe: 156
št. pobude: 9-48

Povzetek pripombe:

Predlagatelj prosi za tehnični popravek na zemljiščih s parc. št. 2247/9 in 2247/10, k.o. Rudnik, saj ima za obstoječo
stanovanjsko hišo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-1186/81 z dne 7.7.1983, prilaga pa tudi odločbo za plačilo
odškodnine zaradi spremembe namembnosti št. 351-1186/81 z dne 28.6.1983.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bodo
lahko obravnavale pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 157
št. pobude: 9-47

Povzetek pripombe:

Predlagatelj prosi za spremembo namembnosti severnega dela zemljišča s parc. št. 2061/61, k.o. Rudnik za namen gradnje.
Prilaga tudi grafiko ter navaja, da območje ni poplavno ogroţeno in ima moţnost priključitve na komunalno infrastrukturo.

Stališče do pripombe:

Na podlagi smernic ZRSVN podanih k osnutku OPN in mnenja k okoljskemu poročilu (št. 35409/235/2009/10 z dne 23.05.2012),
predloga posega v dosedanjem postopku ni bilo moţno uskladiti. Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve,
novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko obravnava pri spremembah OPN. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 158
št. pobude: 9-29

Povzetek pripombe:

Predlagatelj prosi za ponovno preučitev predloga 9-29 na zemljišču s parc. št. 1939/4, k.o. Rudnik, saj je parcela del celote, ki
je pozidan, ima moţnost priključitve na komunalno infrastrukturo in nima vpliva na varovano področje Nature ter ni mokrišče.

Stališče do pripombe:

Predlog posega v varovano območje narave (Krajinski park Ljubljansko barje) in na poplavno območje. Ker v tem postopku OPN
ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo lahko obravnavala pri
spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 159
št. pobude: 4-20 ali 6-2

Povzetek pripombe:

Lastnik zemljišč s parc. št. 1739 in 1741, k.o. Lanišče in najemnik zemljišč s parc. št. 1725, 1726, 1249/1, 1249/9, 1248/6,
1724/1 in 1724/3 nasprotuje umestitvi P&R cone Gumnišče na predvideno lokacijo, saj bi se mu s tem zmanjšale obdelovalne
površine za potrebe kmetije. Predlaga, da se P&R začasno umesti v obrtno cono Škofljica in tako ugotovi, koliko parkirnih mest
je potrebnih.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče podano v pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 160
št. pobude: 9-20

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ponovno prosi za spremembo namembnosti na zemljišču s parc. št. 1305/5, k.o. Rudnik za namen gradnje
stanovanjske hiše, saj bi s tem rešila stanovanjski problem, ki ga imata z moţem. Trenutno ţivita pri starših v Ribnici, ker pa se
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vsak dan vozita v sluţbo v Ljubljano, si ţelita postaviti hišo v bliţini Ljubljane. Parcelo je predlagateljica podedovala, prav tako je
moţna komunalna opremljenost parcele.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 161
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelja se ne strinjata s predlogom trase razbremenilne ceste prosti Šmarje Sapu, saj je ob tej cesti šola, v naselju Lanovo
pa vrtec. Poleg tega jim je bilo pri nakupu stanovanj obljubljeno, da tu ne bo povečanega prometa.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 162
št. pobude: 7-2

Povzetek pripombe:

Predlagatelj prosi za spremembo namembnosti zemljišča s parc. št. 1395, k.o. Ţelimlje, saj na parceli stoji vikend, ki ga ţeli
legalizirati. Kot argumente za ugoditev prošnji navaja, da parcela meji na zazidljive parcele ter da se objekti nahajajo tako
zahodno kot severno od parcele. Meni, da bi bilo potrebno poleg njegovi, opredeliti stavbno zemljišče tudi parceli št. 1381/31
k.o. Ţelimlje.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj okvirnega območja naselja in v odprtem kmetijskem prostoru. V skladu s 30. in
31. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob upoštevanju 5. priporočil in
pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008), gre za pojav razpršene gradnje, kjer
sanacija z vključitvijo v naselje ni sprejemljiva. Širitev razpršene gradnje bi bila v nasprotju z zakonskimi določili. Enako stališče
velja tudi za predlog v zvezi s parcelo št. 1381/31 k.o. Ţelimlje, za katero pa pobuda za spremembo namembnosti ni bila dana
ter ga v postopku ni več moţno obravnavati.

pobudnik:

št. pripombe: 163
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelji ţelijo izključitev zemljišč s parc. št. 1907/20, 1922/8, 1907/16, 1922/16 in 1922/19, vse k.o. Rudnik iz OPPN-9-08
ter določitev meril trškomestne hiše za to območje. Kot razlog navajajo, da meje OPPN ne zagotavljajo enakih moţnosti za vse
lastnike parcel na Lavrici in da je območje OPPN-9-08 zelo obseţno, kar bo vplivalo na izvedbo in s tem na finančna vlaganja.
Predmetne parcele so v druţinski lasti, ohranitev obstoječega stanja pa je tudi pogoj za obstoj kmetije.

Stališče do pripombe:

Predmetna zemljišča so integralni del središčnega območja Lavrice in leţijo ob najpomembnejšem javnem prostoru, ki se bo v
prihodnje razvijal v intenzivno urbano strukturo. Pričakovan proces urbanizacije širšega središčnega prostora Lavrice s prenovo
stavbne strukture infrastrukture ter programsko presnovo, je zato nujno načrtovati in usmerjati s podrobnim načrtom. Ne glede
na to pa ta proces ne ogroţa obstoja (in razvoja) obstoječe kmetije, saj je v usmeritvah za OPPN (na območju EUP z oznako
La25.ppn) dano določilo, da se obstoječa stavbna struktura lahko, v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja OPPN ureja
v skladu z merili tipa GE .js, .tm. ali .hm, sicer pa naj se varujejo pogoji izvedbe OPPN. Pripomba, ki se nanaša na zagotavljanje
pogojev za obstoj in razvoj kmetije, se smiselno upošteva. Opredelijo se tudi dopustna merila tipa GE .vs.

pobudnik:

št. pripombe: 164
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan ţeli na zemljišču s parc. št. 1193/1, k.o. Rudnik k obstoječi stavbi prizidati prizidek K+P+M v velikosti cca 150 m2 za
namen hrambe in zorenja mesnih izdelkov, zato predlaga, da se za predmetno zemljišče umaknejo omejitve, ki se nanašajo na
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namembnost rabe ter omejitve, ki se nanašajo na robno stavbno strukturo.

Stališče do pripombe:

Za predmetno območje je predvidena priprava OPPN, vendar pa je do njegovega sprejema na obstoječih gradbenih enotah (GE)
omogočen razvoj stavbne strukture v okvirih kot jo dopuščajo prostorski izvedbeni pogoji (PIP) na enoti urejanja prostora (EUP)
za tip GE z oznako .vo (v konkretnem primeru EUP z oznako La57.vo). Zato je pripomba v tem delu smiselno ţe upoštevana.
Usmeritve za OPPN so podane na splošni ravni za celotno območje in še ne pomenijo konkretnih omejitev v prostoru. Te bodo
sicer lahko konkretizirane (v večjem ali manjšem obsegu in ob upoštevanju obstoječega stanja) v samem OPPN, zato se v tem
delu pripomba ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 165
št. pobude: 7-3

Povzetek pripombe:

Predlagatelj, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik, ţeli, da se na zemljiščih s parc. št. 1381/28, 1381/29 in 1381/30, vse k.o.
Ţelimlje za obstoječo stanovanjsko stavbo vzpostavi fundus z namenom legalizacije objekta.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj okvirnega območja naselja in v odprtem kmetijskem prostoru. V skladu s 30. in
31. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob upoštevanju 5. priporočil in
pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008), gre za pojav razpršene gradnje, kjer
sanacija z vključitvijo v naselje ni sprejemljiva. Širitev razpršene gradnje bi bila v nasprotju z zakonskimi določili. Vsi objekti z
izdanimi gradbenimi dovoljenji ohranjajo pridobljene pravice. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj podaja pripombe na Odlok o OPN Škofljica v ţelji za dosego skupnih razvojnih ciljev in predlaga kako naj se 20.
točka 39. člena, 21. točka 39. člena in dodatna točka v 39. členu glasijo, v nadaljevanju pa svojo odločitev tudi pojasni.

Stališče do pripombe:

Pripomba se upošteva tako, da se smiselno dopolni 39. člen odloka.

pobudnik:

št. pripombe: 167
št. pobude: 5-30

Povzetek pripombe:

Predlagatelja prosita za ponovno preučitev predloga 5-30 za zemljišče s parc. št. 277/3, k.o. Gradišče za namen gradnje
stanovanjske hiše. Ţelita spremembo namembnosti v stavbno vsaj na delu zemljišča, ki meji na obstoječe stavbno zemljišče.
Kot argument navajata, da je območje strmo, mahovito in kot tako neprimerno za kmetijsko obdelavo, ima pa parcela moţnost
komunalne opremljenosti.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 136.

pobudnik:

št. pripombe: 168
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelja prosita za spremembo namenske rabe na zemljišču s parc. št. 132/2, k.o. Gradišče za namen gradnje manjše
stanovanjske hiše zaradi prostorske stiske druţine, ki s snaho ţivijo v 38 m2 velikem stanovanju v Ljubljani. Navajata, da kljub
temu, da je zemljišče tretirano kot najboljše kmetijsko zemljišče, na njem glede na izkušnje sosedov in prejšnjega lastnika ni
moţna kmetijska obdelava zemlje.

Stališče do pripombe:

Pripomba predstavlja nov predlog spremembe, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Ob tem pa se predlog za
zazidljivo območje nahaja zunaj naselja v odprtem prostoru. Širitev razpršene gradnje bi bila v nasprotju z zakonskimi določili.
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Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 169
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelja se ne strinjata s predlogom umestitve povezovalne ceste na parcelah št. 801/1 in 810/1, k.o. Lanišče, ki bi se
dalje navezovala na cesto skozi Lanovo. Navajata naslednje razloge: varnost (bliţina šole, vrtca), zmanjšanje vrednosti
nepremičnin, povečanje emisij in hrupa, zmanjšanje kakovosti bivanja. Predvidena navezava se jima zdi nesmiselna, ker je
promet, ki bi potekal po tej cesti, danes ţe speljan po drugih cestah.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 170
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predstavniki Vaške skupnosti Klada se pozitivno opredeljujejo do predloga g. Petra Mokranjca, Jakčeva 26, Ljubljana, ki je
lastnik zemljišča s parc. št. 1381/29, k.o. Ţelimlje.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 165.

pobudnik:

št. pripombe: 171 in 172
št. pobude: 9-25

Povzetek pripombe:

a.) Predlagateljica ţeli opredelitev stavbnega zemljišča na parceli 1944/1, k.o. Rudnik za namen gradnje stanovanjske
hiše. Glede na prvotni predlog dopušča zmanjšanje območja zazidljivosti na 8127 m2, in sicer tik ob obstoječi
poselitvi. Zemljišče ima moţnost komunalne opremljenosti obenem pa bi poseg povezal dve območji poselitve v eno
in tako saniral območje razpršene gradnje.
b.) Seznanjena je sicer s predlogom kroţno povezovalne ceste centralnega ţelezniškega prehoda, vendar se z njim ne
strinja. Obenem opozarja, da ima z Občino sklenjeno pogodbo, katere kopijo tudi prilaga pripombi, v kateri se Občina
zavezuje, da ji bo omogočila spremembo namembnosti za gradnjo hiše vsaj za del parcele.

Stališče do pripombe:

a.) Predlog za zazidljivo območje sega v odprto krajino in varovano območje narave – Krajinski park Ljubljansko barje in
se nahaja v zavarovanem območju barjanskih travnikov (visok habitatni tip). Predlog je v nasprotju s smernicami
ZRSVN. Na podlagi usklajevalnega sestanka z ZRSVN dne 23.3.2012 predlog, kljub podpori pripravljavca akta ni bil
sprejemljiv. Pripomba se ne sprejme.
b.) Z opredelitvijo območja za potrebe ureditve prehoda preko ţelezniške proge bodo podani pogoji za pripravo
projektnih rešitev, kjer bodo upoštevane tudi omejitve v vplivnem območju in potrebne uskladitve s sosednjimi
objekti. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 173 in 174
št. pobude: 9-104a, 9-104b

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja s predlogom kroţno povezovalne ceste centralnega ţelezniškega prehoda na Lavrici na zemljišču
1944/1, k.o. Lavrica, saj je bila umestitev opravljena brez usklajevanja z njo.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi 171 in 172 b.
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pobudnik:

št. pripombe: 175
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja z umestitvijo ceste, ki bi potekala mimo šole, Lanovega, saj so otroci ţe sedaj izpostavljeni veliki
nevarnosti – tam vozijo in obračajo avtobusi, nova cesta pa bi pomenila dodatno ogroţenost.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 176
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja s spremembo namembnosti iz zazidljivih v nezazidljiva na zemljiščih s parc. št. 803/23 in 829/2, k.o.
Ţelimlje, saj jima taka sprememba zniţuje vrednost. Parceli je namreč pridobila z dedovanjem po sporazumu o delitvi
premoţenja, ki je temeljil na ocenjeni vrednosti zemljišč. Glede na bliţino ţe obstoječih objektov, se ji zdi predlog neutemeljen.

Stališče do pripombe:

Na območju navedenih parcel se ohranja stavbno zemljišče, ob tem pa se podrobna namenska raba uskladi z dejansko rabo in
upošteva površine cest. Pripomba je smiselno ţe upoštevana.

pobudnik:

št. pripombe: 177
št. pobude: 9-30

Povzetek pripombe:

Predlagatelja ponovno vlagata pobudo za spremembo namembnosti zemljišča iz gozda v stavbno na parceli št. 1504/1, k.o.
Rudnik za namen gradnje stanovanjske hiše za sina, saj njihova druţina ţe več generacij ţivi na Lavrici. Pridobila sta pozitivno
mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, ki ga prilagata pripombi. Obenem menita, da zaradi posega ni pričakovati negativnih
vplivov na okoliški gozd, v neposredni bliţini pa se ţe nahaja strnjena gradnja hiš in blokov. Kot nestrokovno usposobljena
občana sta ob pogledu na NRP novega OPN ugotovila nelogično obravnavo predmetnih zemljišč, saj se zelena površina gozdov
zaje v rumeno cono stavbnih zemljišč, zato predlagata, da se območje obravnavane in sosednjih parcel spremeni v zazidljivo kot
sta označila v grafični prilogi k pripombi.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 178
št. pobude: 9-31

Povzetek pripombe:

Predlagateljica skupaj s solastniki ţeli spremembo namembnosti zemljišča s parc. št. 1498/1, k.o. Rudnik za namen gradnje
stanovanjske hiše, saj trenutno ţivi skupaj z otroki v socialnem stanovanju v Ljubljani. Meni, da zaradi posega ni pričakovati
negativnih vplivov na okoliški gozd, v neposredni bliţini pa se ţe nahaja strnjena gradnja hiš in blokov. Predlagateljica k
pripombi prilaga tudi pozitivno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču še
ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 179
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli razširitev območja SK na celotni parceli št. 1298/3 in 1299/3, obe k.o. Rudnik da se upoštevajo obstoječe
stanovanjske hiše in garaţe. Pripombi prilaga tudi del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stališče do pripombe:

Pripomba se v delu, ki se nanaša na območje stavbnih zemljišč ob avtocesti delno sprejme tako, da se podrobna namenska raba
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prostora uskladi z dejanskim stanjem, glede na obstoječe objekte, hkrati pa na območju v varstvenem pasu AC veljajo omejitve
gradnje v skladu s predpisi varstva pred hrupom in smernicami DARS.

pobudnik:

št. pripombe: 180
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica predlaga, da se zemljišča s parc. št. 1441/3, 1442/1, 1474/3 in 1445, vse k.o. Rudnik prekategorizirajo v
območje zelenih površin za namen športnega igrišča, ki ga Lavrica nujno potrebuje.

Stališče do pripombe:

Pripomba predstavlja nov predlog spremembe, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 181
št. pobude: 9-50

Povzetek pripombe:

Predlagateljica predlaga vrnitev stavbnega zemljišča (SS) zemljišču s parc. št. 591/13, k.o. Lanišče oziroma ţeli, da se zemljišču
dodeli namembnost CU zaradi dejavnosti, ki jo lastnik opravlja.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot stališče pri pripombi št. 146.

pobudnik:

št. pripombe: 182
št. pobude: 8-14

Povzetek pripombe:

V imenu lastnika predlagateljica podaja pripombo v zvezi z zemljišči s parc. št. 593/1 in 593/2, obe k.o. Lanišče. Na parceli št.
593/1 ţeli lastnik vzpostaviti parkirišče za lastne potrebe, na parceli št. 593/2 pa manjši skladiščni prostor s pralnico, zato je
predlagana prerazvrstitev prve parcele v območje prometnih površin (PO), druge pa v območje centralnih dejavnosti (CU) ali
stanovanjskih dejavnosti (SS). Za predmetni parceli sta pridobljeni Odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene in Odločba o
odobritvi poseka izbranih dreves, ki sta priloţeni k pripombi. Lastnik parcel je ponudnik prevozov potnikov in bi z ugoditvijo
njegovi ţelji optimizirali njegovo delovanje, kar je tudi v interesu občine. Predlagateljica tudi opozarja, da zemljišče, ki bi imelo
opredeljeno namensko rabo CU/SS ni v varovalnem pasu visokonapetostnih vodov, zato je v skladu s smernicami ELES gradnja
stavb dovoljena.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot stališče pri pripombi št. 127.

pobudnik:

št. pripombe: 183
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj/ica predlaga, da se trasa napajalnih cest v naselje opredeli vzdolţno z ţelezniško progo ter se s tem zmanjša število
prehodov, ki naj bodo tehnično ustrezni in bodo zagotavljali čim višjo varnost prečkanja.

Stališče do pripombe:

Pri pripravi OPN je bila pripomba smiselno ţe upoštevana. Po ureditvi ţelezniškega prehoda na Lavrici (OPPN 9-11) bodo
vzpostavljeni pogoji za zmanjšanje števila prehodov preko ţelezniške proge in varno prečkanje.

pobudnik:

št. pripombe: 184
št. pobude:

Povzetek pripombe:
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Predlagatelj/ica podaja pripombo na center Škofljice, natančneje na pas med ţeleznico in pošto/Tuš trgovino ter do ţelezniškega
prehoda proti šoli. Pravi, da je potrebno natančneje opredeliti za katere dejavnosti se dovoli gradnja in dokončno rešiti zelene
površine. Prav tako je mnenja, da je potrebno kraju določiti center in storitvene dejavnosti v njem.

Stališče do pripombe:

Površine z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) so območja središč naselij, kjer gre preteţno za
prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, vzgojnih, izobraţevalnih, zdravstvenih, kulturnih, verskih in
podobnih drugih dejavnosti ter bivanja. V danem primeru gre torej za preplet dejavnosti z bivanjem na prostoru, ki je omejen z
dvema koridorjema infrastrukture.
V postopku priprave OPN občina ne razpolaga s podrobnejšimi strokovnimi podlagami za podrobnejšo ureditev tako pomembnih
središčnih območij naseli. Zato natančna določitev dejavnosti in programov po posameznih objektih oziroma parcelah ter
uveljavitev zahtev za zagotavljanje javnih površin (površine za pešce, kolesarje, parkirne ter druge tlakovane javne površine,
zelene parkovne ureditve, prenova infrastrukture…idr.) ni moţna. Takšna območja se v skladu s strokovnimi merili urejajo z
OPPN na podlagi predhodno izdelanih podrobnejših strokovnih podlag. Za predmetno območje je predvidena priprava OPPN,
tako bo v postopku mogoče uskladiti različne akterje in njihove prostorske potrebe ter jih v javnosti tudi preveriti . V
konkretnem primeru so podani prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in dopustnih dejavnosti, ki veljajo do sprejema
OPPN. V tem pasu so na tej ravni planiranja glede namenske rabe in programov lahko določeni le splošni pogoji za obnovo in
funkcioniranje obstoječih objektov, podrobnejši pa bodo opredeljeni z OPPN.

pobudnik:

št. pripombe: 185
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Predlagatelj/ica podaja pripombo na pas nepozidanih zemljišč med Dolenjsko cesto in ţeleznico (k.o. Rudnik). Ţeli
natančnejšo opredelitev glede vrste gradnje in namembnosti na zemljiščih. V primeru, da gre za poslovno stavbo ţeli,
da se navede dejavnosti za katere je potrebno zagotoviti več parkirnih mest oz. opredeliti katere dejavnosti se v tem
delu sploh lahko opravljajo.
b.) Prav tako opozarja na konkretnejša določila glede obsega parkirišč, ki se v tem delu pojavljajo (primer AMIGOS), in
opredelitev minimalnih površin za pešce ter širine pločnika.

Stališče do pripombe:

a.) Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 184.
b.) Prostorski izvedbeni pogoji glede potrebnega obsega parkirišč za dejavnosti in standarda opremljenosti površin za
pešce so v aktu opredeljeni. Vendar se ti ponovno preverijo in za specifične potrebe še podrobneje določijo. V tem
smislu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 186
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Po pooblastilu lastnice zemljišč s parc. št. 1837/6 in 1837/7, obe k.o. Rudnik pripombo podaja Odvetniška pisarna Mrva d.o.o.,
Ilirska 17, 1000 Ljubljana. V uvodu pojasnjujejo, da postopek sprejemanja OPN ne poteka v skladu z ZPNačrt, saj pripravljavec
osnutka OPN na javni razgrnitvi dne 14.11.2012 ni podal konkretnih odgovorov na vprašanja lastnikov.
a.) Pripombe na postopek:
Podana je pripomba na potek javnih obravnav, zlasti na prekratek čas za obravnavo vseh splošnih vprašanj in
konkretnih posegov ter za pojasnila in odgovore nanje. Pomanjkljivosti, ki jih vlagatelj navaja, po njegovem mnenju
ne sanirajo moţnosti podajanja (pisnih) pripomb na posamezne rešitve.
b.) Splošne pripombe:
S strani vlagatelja je podana ugotovitev, da je na območju občine Škofljica z OPN predvidenih 30-40 območij na
katerih bodo sprejeti občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), pri tem pa je občina v zadnjih štirih letih sprejela le
en OPPN. Število predlaganih OPPN je preveliko glede na finančne zmoţnosti občine, če jih namerava financirati
občina. Praviloma se OPPN sprejme na pobudo interesentov za gradnjo. Nerealno je pričakovati, da bo občina lahko
sprejela toliko OPPN, do sprejema OPPN pa bodo lastniki nepremičnin omejeni v uporabi le teh v skladu z namenom.
Po mnenju predlagatelja izdelava OPPN npr. na Lavrici in za vas Sela ni potrebna saj je na območju urejanja z OPPN
le še nekaj nepozidanih parcel. Lastniki preteţnega dela zemljišč, ki so ţe zazidana nimajo interesa za vlaganje v
OPPN, za ostale pa bo zaradi nesprejetega OPPN ovirano razpolaganje z zemljišči.
c.) Sum nepoštenega ravnanja, moţnost za korupcijo:
Vlagatelj v pripombi insinuira domnevo, da je namen Pripravljavca OPN med drugimi tudi to, da v OPN predvidi čim
več OPPN-jev, za katere računa, da jih bo tudi sam izdeloval. V pripombi so nadalje navedene ocene koliko bi lahko
bila celotna vrednost vseh OPPN.
d.) Trenutno pravno stanje parcele vlagateljice 1837/6 in 1837/7, k.o. Rudnik:
Na parcelah je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 4/4 Lavrica (R5) (Ur. l. RS, št. 15/86,
28/86, 77/98). Po navedenem aktu je na predmetni parceli predvidena gradnja zaklonišča. Vlagatelj pripombe nadalje
ugotavlja, da gradnja zaklonišča na tej lokaciji ni potrebna in v podkrepitev ugotovitve navaja pravne razloge (iz
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občinskih in drţavnih predpisov). Zaradi navedenega je po oceni vlagateljice veljavni zazidalni načrt v nasprotju z
ustavno pravico do zasebne lastnine (67. Člen Ustave RS), saj je vlagateljica lastnica zemljišča, ki pa ga ne more
uporabljati v skladu z ţelenim namenom, t.j. za postavitev stanovanjske hiše za svojo druţino. Da je takšno stanje
nezakonito po navedbi vlagateljice dokazuje več odločb Ustavnega sodišča. S tem je lastnici prizadejana velika
premoţenjska škoda.
e.) Namen vlagateljice v zvezi s parcelami 1837/6 in 1837/7, k.o. Rudnik:
Lastnica zemljišča si ţe 4 leta prizadeva na parceli postaviti stanovanjsko hišo za svojo druţino s podobno zasnovo kot
so gradnje v okolici. Vsako leto se vsaj enkrat zglasi na Občini Škofljica z namenom spremembe predpisa, ki bi
odpravilo nezakonito stanje, vendar se kljub zagotovilom uradnikov in funkcionarjev nič ne spremeni.
f.) Moţnosti za gradnjo na zadevni parceli po predlogu OPN:
Po predlogu OPN se zadevno zemljišče nahaja v EUP z oznako La25.ppn in leţi v središču Lavrice. Za območje je
predviden sprejem OPPN. Do sprejema OPPN veljajo prostorski izvedbeni pogoji (PIP) opredeljeni za posamezno EUP
na območju predvidenega OPPN. Reţim na predmetni EUP ne dovoljuje novih gradenj. Po pridobljenih informacijah
vlagatelja, občina ne namerava kmalu sprejeti tega OPPN in njegove priprave v vsakem primeru ne namerava
financirati sama. Tako je mogoče pričakovati, da se bo takšno nezakonito stanje nadaljevalo.
g.) Predlog za spremembe in dopolnitve vsebin OPN:
Vlagateljica zahteva zakonit postopek sprejemanja prostorskih načrtov ter ureditev stanja na njenih parcelah, saj sta
ţe več kot deset let nezakonito nezazidljivi. S tem so kršene zakonske in ustavne pravice vlagateljice, Občina pa je za
to odškodninsko odgovorna. Vlagateljica zato predlaga:
Spremeni naj se reţim urejanja posameznih EUP (OPN priloga 1: Specifikacija EUP) pri delu La 25.ppn, ki določa
hkrati tudi reţim posega v prostor tako, da se končnica .ppn spremeni v .tm, oziroma tako, da bodo do sprejema
OPPN mogoče novogradnje tudi na še nepozidanih parcelah.
Glede na dokaj obseţno območje La25, ga je smotrno razdeliti na več območij, pri čemer se za manjše območje
v katerem leţi zadevna parcela opredeli reţim .tm, oziroma drug ustrezen reţim. Podan je predlog za takšno
območje v delu EUP La25, ki leţi na SZ strani Dolenjske ceste in sicer juţno od trgovine Hofer. Lahko je tudi
manjše območje, ki bi zajemalo le nepozidane parcele na tem delu. Za predlagateljico je sprejemljiva tudi vsaka
druga rešitev, ki bi ji omogočila takojšnjo pridobitev gradbenega dovoljenja za nameravano gradnjo.

Stališče do pripombe:

Stališče do podanih pripomb je enako, kot je stališče pri pripombah pod št. 82.

pobudnik:

št. pripombe: 187
št. pobude: 13-4

Povzetek pripombe:

Vlagatelj prosi za ohranitev namenske rabe na zemljišču s parc. št. 2412/8, k.o. Lanišče za namen proizvodnih dejavnosti, saj
ima na parceli urejeno parkirišče, deponijo in skladišče z urejenim dostopom na obstoječo prometno infrastrukturo.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 119.

pobudnik:

št. pripombe: 188
št. pobude: 13-4

Povzetek pripombe:

Predlagatelj kot samostojni podjetnik ţeli na zemljišču s parc. št. 2412/7, k.o. Lanišče urediti parkirišče za tovorna vozila in
delovne stroje ter zgraditi manjšo servisno delavnico za servis delovnih strojev in trgovino z rezervnimi deli. V dopolnjenem
osnutku opredeljena namenska raba ne ustreza dejanskemu stanju, zato prosi za prerazvrstitev rabe v območje proizvodnih
dejavnosti.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 119.

pobudnik:

št. pripombe: 189
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja s predlagano obvoznico, ki bi povezovala Kočevsko cesto z Grosupljem in bi potekala po cesti Ob
potoku, saj je ob cesti šola in bi bila s tem ogroţena varnost otrok. Prav tako se ji ne zdi primerno, da bi se na obstoječi cesti
povečala frekvenca prometa, saj ima naselje na nasprotni strani ceste urejeno območje za zbiranje odpadkov.

Stališče do pripombe:
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Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 190
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica nasprotuje opredelitvi nove ceste zaradi povečanega prometa, saj so se za nakup stanovanja v tem okolišu
odločili ravno zaradi nizke gostote prometa. Iz priloţene grafike je mogoče sklepati, da predlagateljica podaja pripombo na
umestitev povezovalne ceste na parcelah št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 191
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica nasprotuje umestitvi povezovalne ceste PC Hrastje proti Šmarju Sap na parcelah št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče.
Pri tem navaja naslednje razloge: ogroţena varnost otrok, hrup, onesnaţenje, padec vrednosti stanovanj.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 192
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ostro nasprotuje izgradnji ceste mimo naselja Lanovo na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj bo
to imelo velik vpliv na varnost ljudi, povzročalo bo veliko hrupa in onesnaţenja, zniţale pa se bodo tudi vrednosti stanovanj, kar
ne bo dopustil. Kot dopustno moţnost predlaga izgradnjo obvoznice.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 193
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vlagateljica se ne strinja s predlagano cesto. Iz priloţene grafike je sklepati, da predlagateljica podaja pripombo na umestitev
povezovalne ceste na parcelah št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 194
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj odločno nasprotuje izgradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, razen v primeru, da
se prekine povezava med šolo.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.
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pobudnik:

št. pripombe: 195
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica nasprotuje izgradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj bi to imelo negativen
vpliv na varnost stanovalcev Lanovo in šolskih otrok.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 196
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj nasprotuje izgradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj bi to pomenilo ogroţanje
varnosti otrok okoli šole.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 197
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelja se ne strinjata z izgradnjo PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 198
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj nasprotuje izgradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj bi to pomenilo povečanje
prometa v okolici šole in s tem ogroţanje varnosti otrok.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 199
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelja sta proti izgradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, kar je razvidno iz grafične
priloge k pripombi.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 200
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št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja z izgradnjo PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj bi bila s tem
ogroţena varnost otrok.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 201
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja z izgradnjo PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj bodo tako otroci še
bolj izpostavljeni in ogroţeni v prometu.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 202
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja z izgradnjo PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj bi bila s tem
ogroţena varnost otrok okoli šole.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 203
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja z izgradnjo PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče in predlaga raje
umestitev kroţnih kriţišč. Nadalje predlaga ureditev izmeničnih voznih pasov v eni ali drugi smeri – odvisno od potrebe.
Opozarja tudi na problem pomanjkanja parkirnih mest v okolici šole, saj redar redno opozarja tiste, ki parkirajo na pločnikih.
Na koncu podaja bojazen, da pri izgradnji predvidene ceste ne pride do situacije, da le ta ne bo dosegala standardov prometne
varnosti.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 204
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja z izgradnjo PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj meni, da izgradnja
zagotovo ne bo pripomogla k zmanjšanju jutranjih zastojev. Večji problem se ji zdi preveliko število semaforjev in dodaja, da bi
cesta ogroţala varnost otrok.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 205
št. pobude:
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Povzetek pripombe:

Predlagateljica nasprotuje gradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj bi to pomenilo
povečanje prometa, zmanjšanje varnosti otrok, onesnaţenje okolja ipd.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 206
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Na podlagi grafične priloge k pripombi lahko sklepamo, da predlagateljica nasprotuje gradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc.
št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče. Pri tem navaja razloge: blok je preblizu ceste (hrup…), majhni otroci (nesreče), bliţina šole,
smetnjaki na drugi strani ceste.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 207
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Na podlagi grafične priloge k pripombi lahko sklepamo, da predlagatelj nasprotuje gradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št.
810/1 in 810/2, k.o. Lanišče. Pri tem opozarja na povečanje prometa in varnost otrok.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 208
št. pobude: 15-18, 15-19

Povzetek pripombe:

Predlagateljica nasprotuje predlaganemu posegu v prostor.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 209
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj nasprotuje izgradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj je umestitev prometa v
naselje s šolo in vrtcem po njegovem nedopustna.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 210
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Na podlagi grafične priloge k pripombi lahko sklepamo, da predlagatelj nasprotuje gradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št.
810/1 in 810/2, k.o. Lanišče. Pri tem navaja, da je umestitev prometne ceste v naselje s šolo in veliko otrok iz varnostnega
vidika po njegovem nesprejemljiva.

Stališče do pripombe:
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Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 211
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica se ne strinja z izgradnjo PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče, saj meni, da povezava
ne bi prinesla ţelenega rezultata. Pri tem navaja razloge: šola, vrtec, neposredna bliţina naselja, direktni izhodi iz garaţ na
cesto, smeti na drugi strani ceste, onemogočen sprehod do šole in avtobusne postaje.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 212
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj nasprotuje izgradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče zaradi neposredne bliţine šole
in vrtca ter spalnega naselja.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 213
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občani odločno nasprotujejo izgradnji cestne povezave, ki bi vodila mimo šole, naselja Lanovo in se navezovala na cesto
Škofljica – Šmarje-Sap.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 214
št. pobude: nova pobuda

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ţeli spremembo namembnosti za zemljišče s parc. št. 2142, k.o. Rudnik kot je razvidno iz priloţene grafike. Svoj
predlog utemeljuje z okoliščino, da se del parcele ţe nahaja v območju SS in da gre za ozek pas, ki bi se prerazvrstil v stavbno.
Poleg tega ima zemljišče moţnost komunalne opremljenosti. Prav tako meni, da bi se s spremembo rabe izboljšala kakovost
bivanja stanovalcev zaradi zmanjšanja kmetijskih opravil.

Stališče do pripombe:

Pripomba predstavlja nov predlog spremembe, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 215
št. pobude: 10-1b

Povzetek pripombe:

Predlagatelji oporekajo razširitvi naselja Orle v severnem delu na zemljiščih s parc. št. 443/4 in 443/2, k.o. Rudnik in podano
pripombo utemeljujejo. Ne strinjajo se z izhodišči v OPPN glede dopolnilne pozidave. Širitev zavračajo zaradi posega na
najboljša kmetijska zemljišča, neurejene in nezadostne komunalne in druţbene infrastrukture in še ne izrabljenih prostih
stavbnih zemljišč na drugih območjih.

Stališče do pripombe:
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Pripomba se sprejme. Predlog posega se iz nadaljnjega postopka umakne.

pobudnik:

št. pripombe: 216
št. pobude: 9-55

Povzetek pripombe:

Predlagatelj prosi za širitev stavbnega zemljišča na parceli št. 1221/1 in 1220/1, k.o. Rudnik, kjer ţeli starejši sin graditi
stanovanjsko hišo, in za širitev stavbnega zemljišča na parceli št. 1220/2, k.o. Rudnik, kjer bi stanovanjsko hišo gradil mlajši
sin.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme. Predlog širitve na parc. št. 1220/2, k.o. Rudnik, predstavlja
novo pobudo, ki jo v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati.

pobudnik:

št. pripombe: 217
št. pobude: 18-46

Povzetek pripombe:

Solastniki na parceli 803/16, k.o. Ţelimlje, se ne strinjajo z izločitvijo stavbnega zemljišča in zahtevajo, da celotna parcela
ostane zazidljiva, saj v primeru parcelacije ne bi vsi dobili enakih deleţev.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v kontekstu opredelitve novega OPPN do glavnih vaških poti – območje je tako obseţno, da zahteva
celovito regulacijo.

pobudnik:

št. pripombe: 218
št. pobude: 18-26

Povzetek pripombe:

Predlagatelja prosita za opredelitev stavbnega zemljišča na parceli št. 95, k.o. Ţelimlje za namen gradnje stanovanjske hiše.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 219
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj podaja naslednje pripombe:
1. Na zemljiščih s parc. št. 1261/2 in 1261/3, obe k.o. Pijava Gorica ţeli predlagatelj kot kmetovalec poleg opredeljene
namenske rabe za bivanje, terciarno in kvartarno dejavnost še opredelitev primarne in sekundarne dejavnosti obenem pa
izključitev kvartarne dejavnosti, ki se opredeljuje s CU. Ugotavlja, da merila za trško-mestno hišo, opredeljeno na njegovi
parceli, ne omogočajo skladiščenja. Prav tako meni, da pojem proizvodnja ni dovolj jasno opredeljen.
2. Druga pripomba se nanaša na zemljišča s parc. št. 1455/6, 1455/4, 1443 in 1425, vse k.o. Pijava Gorica. Predlagatelj
opozarja, da se bodo predmetna zemljišča s spremembo smatrala kot grajeno javno dobro, prav gotovo pa Občina ne bo v
primernem času po sprejetju OPN prepisala lastništva, kar pomeni, da bo vse dajatve in davke še vedno plačeval sam kot
lastnik.
Prav tako ugotavlja, da bo z morebitno razširitvijo območja Natura 2000 izgubil ţe pridobljene pravice, saj razpolaga:
- s pravnomočno odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje za agromelioracijska dela na parcelah 1786/4, 1455/6, 1455/4 in
1443,
- s tehničnim delom soglasja DRSC za dostop s ceste G2-106 odsek 0261 Škofljica-Rašica,
- z vodnim soglasjem za izgraditev cestnega priključka na parcelah 1786/4, 1455/6, 1455/4 in 1443,
- s pozitivnim mnenjem ZRSVN,
- s kulturnovarstvenim soglasjem za agromelioracijo in graditev dostopne poti.
V nadaljevanju predlagatelj opisuje do sedaj izvedena opravila in zakaj določenih opravil ni bilo mogoče izvesti. Zaključi z
opisom nelogičnosti širitve Nature 2000 na njegove parcele.
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Stališče do pripombe:

1. Na navedenem območju je ohranjanje obstoječe dejavnosti – kmetijstva z moţnostjo razvoja dopolnilnih dejavnosti in
proizvodnih dejavnosti mogoče, ob tem pa se glede na opredelitev novega središča Pijave Gorice, ki se bo podrobneje urejal z
OPPN,ohranja namensko rabo za centralne dejavnosti po merilu preteţnosti. Dejavnosti kvartarnega značaja niso obvezujoče
temveč dopustne. Moţnosti skladiščenja za vsako od dopustnih dejavnosti se zagotavlja v dopustnih pomoţnih stavbah, ki se
lahko gradijo na GE. Pripomba se sprejme v smislu zamenjave meril urejanja v prehodnem obdobju tipa GE .tm s tipom GE .vs.
2. Pripomba se sprejme v delu, ki se nanaša na zagotavljanje moţnosti izgradnje cestnega priključka na parcelah 1786/4,
1455/4 in 1443, vse k.o. Pijava Gorica tako, da se dopustnost izgradnje priključka opredeli v določilih EUP in usmeritvah za
pripravo OPPN. V delu, ki se nanaša na urejanje pravno lastniških razmerij na zemljiščih potrebnih za javno dobro ter na
določanje zavarovanega območja narave Natura 2000, stališča ni moţno podati saj pripombe niso predmet OPN.

pobudnik:

št. pripombe: 220
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli, da se na parcelah št. 1547/1, 1547/3, 1545/4, 1546/2, *152, 1345/1, 1346/1, vse k.o. Pijava Gorica, poleg
bivanja, terciarne in kvartarne dejavnosti opredelijo še primarne in sekundarne dejavnosti, obenem pa naj se izključijo
kvartarne dejavnosti. Predmetne parcele so namreč del kmetije.

Stališče do pripombe:

Za to območje je predvidena priprava OPPN, pri katerem bo vprašanje dopustnih dejavnosti lahko zelo podrobno regulirano.
Hkrati pa se za obstoječe zazidane površine oziroma gradbene enote (GE) uporabljajo aktivna merila in pogoji, ki so
opredeljena zato, da omogočajo ohranitev, obnovo in razvoj obstoječih stavb in z njimi povezanih dejavnosti . Pripomba se
sprejme v smislu zamenjave meril urejanja v prehodnem obdobju tipa GE .tm s tipom GE .vs.

pobudnik:

št. pripombe: 221
št. pobude: 15-30b

Povzetek pripombe:

Predlagatelj nasprotuje spremembi opredelitve zelenih površin na parcelah št. 1467/1, 1571/5, 1477 in 1475/1, vse k.o.
Lanišče, saj namerava tu graditi stanovanjsko hišo. Poleg tega se mu zdi OPPN nepotreben, ker je zastavljen preširoko in kot
tak teţko izvedljiv – ostalo območje se izvaja z aktivnimi PIP-i in zato ne bo interesa po izvedbi OPPN.

Stališče do pripombe:

Območje predvideno za pripravo -OPPN je celota, ki jo je potrebno kot takšno obravnavati v smislu kvalitetne izrabe in
sanacije. Z OPPN se tako v prvi vrsti rešuje prostorski koncept kvalitetne ureditve celega območja, zatem koncept
infrastrukturne opreme in v zadnji fazi še parcelacija za predvideno novo stanje. Na podlagi 2. člena in v skladu z drugimi
določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Ur. l. RS, št. 99/07) je sicer moţno, da se za območje OPPN izdela
podrobna strokovna podlaga (na geodetskem načrtu in v skladu z ugotovljenimi izhodiščnimi elementi prostorskega
konteksta…), vendar mora biti rešitev javno razgrnjena- torej zahteva nov postopek javne razgrnitve OPN. Na tej podlagi bo
moţno OPPN nadomestiti z opredelitvami v OPN- vendar v postopku njegovih sprememb in dopolnitev. Pripomba se sprejme v
delu, ki se nanaša na opredelitev zelenih površin.

pobudnik:

št. pripombe: 222
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli ponovno opredelitev industrijske cone za parceli št. 2429/3 in 2422, k.o. Lanišče, saj ţeli tu graditi skladišče,
kjer bo raztovarjal tovornjake.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 119.

pobudnik:

št. pripombe: 223
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripombi ni priloţeno besedilo, nanaša pa se na PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče.
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Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 224
št. pobude: 5-2

Povzetek pripombe:

Predlagatelja ţelita spremembo namembnosti na parceli št. 619/3, k.o. Gradišče za namen gradnje stanovanjske hiše, saj se
srečujeta s stanovanjskim problemom.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 225
št. pobude: 16-22

Povzetek pripombe:

Predlagateljica nasprotuje spremembi v OPN za parcelo št. 186/3, k.o. Gradišče, saj ima za gradnjo pridobljeno gradbeno
dovoljenje, plačala pa je tudi ţe komunalni prispevek za celo parcelo.

Stališče do pripombe:

V skladu z usmeritvami iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije v zvezi z razpršeno poselitvijo in razpršeno gradnjo in na
podlagi 30. in 31. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob upoštevanju
5. priporočil in pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008), gre za pojav
razpršene gradnje, kjer sanacija s širitvijo naselja ni sprejemljiva. Vsi objekti z izdanimi gradbenimi dovoljenji ohranjajo
pridobljene pravice. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 226
št. pobude: nova pobuda

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli opredelitev zelenih površin za namen športnega igrišča na parcelah št. 1441/3, 1442/1, 1474/3 in 1445, k.o.
Rudnik.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 180.

pobudnik:

št. pripombe: 227
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj predlaga ohranitev ţelezniškega prehoda v Babno Gorico med parcelo 2309/1 in 2236/8, k.o. Rudnik zaradi
velikega števila avtomobilov in povečanega števila prebivalcev.

Stališče do pripombe:

S sprejemom OPN se ne ukinjajo obstoječi ţelezniški prehodi, temveč se le zagotavljajo prostorski pogoji za ureditev najmanj
enega zmogljivega in varnega prehoda. Ukinjanje obstoječih nezavarovanih ţelezniških pogojev bo mogoče po posebnem
upravnem postopku šele po ureditvi ustrezne nadomestne rešitve. Določanje ali ukinjanje ţelezniških prehodov ni predmet
OPN.

pobudnik:

št. pripombe: 228
št. pobude: 8-14
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Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli prekategorizacijo zemljišča s parc. št. 593/2, k.o. Lanišče v centralne dejavnosti ali stanovanjske dejavnosti.

Stališče do pripombe:

Zemljišče je bilo na podlagi Odločbe o krčitvi gozda v kmetijske namene, ki jo je izdal Zavod za gozdove (št. 3408-04-0821K060/10, dne 5.10.2011), prerazporejeno v kmetijsko. V tej fazi postopku spreminjanje kmetijskega zemljišča v stavbno ni več
mogoče. Pobuda se bo lahko obravnavala v sklopu prihodnje spremembe OPN.

pobudnik:

št. pripombe: 229
št. pobude: 3-3

Povzetek pripombe:

Predlagatelja nasprotujeta renaturaciji na parcelah št. 1733/4, 1733/5, 1734/3, 1734/2 in 1733/6, k.o. Lanišče, saj ima hiša
vsa dovoljenja. Kmetijo nameravata zapustiti sinu, ki ima veselje do kmetovanja in bo mogoče v prihodnosti v sklopu kmetije
potreboval dodaten lesen objekt oziroma morda manjšo delavnico za namen obrti, ki jo sedaj opravlja v sluţbi, v primeru
izgube sluţbe pa bi jo nadaljeval doma.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 230
št. pobude: 10-3

Povzetek pripombe:

Predlagatelja se zavzemata za povečanje ţe opredeljenega novega stavbnega zemljišča na parceli št. 910, k.o. Rudnik, kot je
prikazano v grafični prilogi pripombe. Prošnjo obrazloţita z dosedanjimi vlaganji v javno infrastrukturo območja ter z namenom
širitve kmetije – tu bi stanovanjsko hišo gradil sin, ki se srečuje s stanovanjskim problemom in bo v prihodnosti nadaljeval s
kmetovanjem. V priloţenem elaboratu je opisano sedanje stanje, določila dopolnjenega osnutka, predlog spremembe,
utemeljitev in zaključek.

Stališče do pripombe:

Predlagan linearen princip širitve stavbnega zemljišča je konceptualno problematičen. Kljub temu predlog v dopolnjenem
osnutku (skupaj z delom nepozidanega stavbnega zemljišča) zagotavlja moţnost ţelene gradnje dodatne stanovanjske hiše, ki
je bila izraţena. V smislu koncepta razvoja vasi, natančneje njegove vzhodne meje, je končna, prostorsko sprejemljiva meja ţe
doseţena. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 231
št. pobude: 9-28

Povzetek pripombe:

Predlagatelj prosi za ponovni razmislek glede pobude za parcelo št. 1939/3, k.o. Rudnik, saj meni, da je lokacija primerna za
opredelitev stavbnega zemljišča zaradi zaključitve stavbnih zemljišč in moţnosti komunalne opremljenosti. Predmetno zemljišče
naj bi spadalo med dolgoročne prostorske rezerve in naj bi se spremenila po realizaciji drugih pomembnejših razvojnih
potencialov, ki pa so po predlagateljevem mnenju ţe realizirani.

Stališče do pripombe:

Predlog je bil sicer uvrščen v osnutek akta, vendar pa so nosilci urejanja prostora tudi po pogajanjih vztrajali na ohranitvi
naravnega prostora. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 232
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj nasprotuje izgradnji PC Hrastje na zemljiščih s parc. št. 810/1 in 810/2, k.o. Lanišče zaradi potencialne ogroţenosti
otrok, ki se sedaj lahko samostojno gibljejo po okolici, in zniţanja kakovosti bivanja.

Stališče do pripombe:
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Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 233
št. pobude: 13-6

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ţeli povečanje območja zazidljivosti na parcelo št. 170/7, k.o. Lanišče, saj se parcela nahaja na meji
zazidljivosti.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja in na poplavnem območju. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 234
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli opredelitev stavbnega zemljišča za parcele št. 674/2 in 676/3, k.o. Gradišče za gradnjo stanovanjske hiše za
svojo druţino. Zemljišče ima urejen dostop, kot tudi moţnost priključitve na komunalno infrastrukturo.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 235
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Občanka daje pripombo na poimenovanje OPPN 15-04 Prenova Šmarske ceste, ki ne obravnava samo ceste, temveč
širše območje ob njej, zato predlaga korekcijo poimenovanja. Pogreša jasno opredelitev glede izgradnje kanalizacije
(od odcepa za Lanišče do odcepa za naselje Reber in Dole), kot tudi za razvod plinovodnega omreţja, saj iz
usmeritev ni razvidna umestitev oziroma /ali pričakovanje izgradnje. Prav tako je potrebna ureditev odvodnjavanja
meteornih voda ob sami Šmarski cesti, saj se je z dograditvijo pločnika stanje še poslabšalo. V primeru, da navedene
potrebne infrastrukturne ureditve niso načrtovane, naj se navedejo razlogi.
b.) V primeru OPPN 1-01Prenova vasi Dole pri Škofljici je potrebno predvideti rešitev izjemno nevarnega nivojskega
prehoda preko ţelezniške proge z ureditvijo podvoza.
c.) V EUP Reber pri Škofljici se prostor namenja za umestitev komunalnega centra z moţnostjo gradnje pred sprejetjem
OPPN (13-01 Gospodarska cona Reber), za kar niso navedeni razlogi.
d.) V okviru EUP Škofljica – center bi bilo potrebno posebno skrb nameniti izboljšanju prometne varnosti na kriţišču
ceste Kočevje – Ljubljana in priključnih cestah (šola, naselja Klanec, Zalog, Ig).
e.) Podana je pripomba na 15. člen odloka (zasnova gospodarske javne infrastrukture). V zvezi z načrtovano umestitvijo
obvoznice Škofljica po varianti A2 se navaja potreba po proučitvi moţnosti za ureditev štiripasovnice na odseku od
Glinka do priključitve na AC na Rudniku.
f.) V 39. členu odloka, kjer je obravnavana usklajenost posegov na infrastrukturi, je podan predlog, da se zaradi
razumljivosti besedilo v 4. odstavku ustrezno oblikuje. Prav tako je podano opozorilo o potrebni uskladitvi
varovalnega pasu ob ţeleznici v 7. odstavku oziroma uskladitvi s predpisom.

Stališče do pripombe:

a.) Poimenovanje območja urejanja z OPPN po glavni strukturni osi – prometnici, v tem primeru Šmarski cesti, je
smiselno predvsem zaradi identifikacije v prostoru. Urejanje tako ni omejeno zgolj na cesto temveč obsega tudi
celotno naselbinsko strukturo, ki se nanjo fizično in programsko navezuje. V skladu z usmeritvami iz OPN bo pri
pripravi OPPN potrebno načrtovati celovito prenovo območja, zapolnitev nezazidanih površin in izrabo nezadostno ali
neustrezno izkoriščenega prostora ter dograditev in prenovo celotne prometne, energetske, komunalne in
komunikacijske infrastrukture – vključno z odvodnjavanjem meteornih vod s ceste. Vsega navedenega ob pripravi
OPN ni mogoče reševati brez dovolj artikuliranih programskih in investicijskih namer, prav tako tudi podrobnejše
načrtovanje dograditve in prenove infrastrukturne opreme brez predhodno izdelanih strokovnih podlag ni moţno.
Prav temu pa je namenjena priprava OPPN. Pripomba se sprejme v smislu dopolnitve usmeritev za OPPN.
b.) Ureditev varnega prehoda preko ţeleznice bo pri pripravi OPPN načrtovana na podlagi smernic Slovenskih ţeleznic. Z
določili OPN podrobnejše ureditve brez ustreznih strokovnih podlag še ni mogoče opredeliti. Zato bo to vprašanje
predmet prostorske ureditve načrtovane z OPPN. Pripomba se sprejme v smislu potrebne ureditve varnega
ţelezniškega prehoda.
c.) Osnova komunalnega centra v Gospodarski con Reber je ţe podana v obliki delno urejenega zbirnega reciklaţnega

56

centra za ravnanje z odpadki. Predvidena je njegova ureditev v skladu s predpisi in nadgraditev za potrebe
dejavnosti splošne komunale v občini. Ker gre za razvoj obstoječe lokacije za katero so izdelane ustrezne strokovne
podlage, ki so bile sestavina razgrnjenega gradiva v javni razgrnitvi, je ureditev centra še pred sprejemom OPPN
mogoča in glede na potrebe smiselna. Pripomba se sprejme v smislu dopolnilne utemeljitve.
d.) Pripomba je smiselna in upravičena, vendar je v OPN ni mogoče vgraditi potrebnih konkretnih projektnih rešitev,
investicijskih in prometno organizacijskih ukrepov. Ti so lahko predmet načrtovanja v sklopu prometne politike na
ravni občine in pristojnega ministrstva za drţavno cesto. Izboljšanje prometne varnosti na tem varnostno zelo
izpostavljenem odseku je zato ena prednostnih nalog pri skrbi za preventivo v prometu v občini.
e.) Uskladitev bo moţna po sprejetih končnih odločitvah glede umestitve obvoznice v prostor na podlagi drţavnega
prostorskega načrta (DPN), ki je še v začetni fazi priprave (študija in izbor variant). Pričakovati je mogoče, da bodo v
fazi priprave predloga OPN izhodišča za prostorsko umestitev obvoznice bolj jasna kot so bila do dopolnjenega
osnutka. V delu pripombe, ki se nanaša na 15. člen se pripomba sprejme in upošteva v smislu potrebe za
preureditev ceste za zagotavljanje varnosti pešcev in kolesarjev ter lokalnega prometa.
f.) Pripomba se smiselno sprejme z uskladitvijo 39. člena odloka.

pobudnik:

št. pripombe: 236
št. pobude: 18-36b

Povzetek pripombe:

Predlagana je ponovna proučitev vloge za spremembo namembnosti parcele št. 185/1, k.o. Ţelimlje iz kmetijskega v stavbno
zemljišče. Predlog je podan saj predlagatelja navajata, da sicer gradnja v varovanem pasu (območju) načeloma res ni moţna,
vendar so dopustne izjeme. Na parceli je prav tako ţe obstoječa infrastruktura. Stavbno zemljišče bo namenjeno izključno z
lastne potrebe , kar je razvidno tudi iz priloţenega pojasnila kmetijske svetovalne sluţbe (z dne 9.6. 2012) za gradnjo
stanovanjskega objekta za naslednika kmetije. Predlagan je ponovni ogled območja na terenu.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 237
št. pobude: 18-36a

Povzetek pripombe:

a.) Pobuda 18-36a je bila podana za namen širitve obstoječega kmetijskega gospodarstva, za graditev novega hleva.
Zato naj se območje nameni za industrijsko kmetijstvo (grafična priloga).
b.) Podan je predlog za umik stavbnega zemljišča in povrnitev v kmetijsko zemljišče za parcelo št. 997, k.o. Ţelimlje.

Stališče do pripombe:

a.) Intenzivna pridelava ali reja ţivali se lahko razvija tudi na površinah z določeno rabo SK. V tem smislu so razvoju
kmetije z novimi gospodarskimi objekti. Glede na to, da je potencialna lokacija hleva vizualno zaprta je sprejemljiva
opredelitev tudi večjih stavb za potrebe kmetijstva (stavbna struktura tipa GE. odi). Pripomba se v tem delu sprejme.
b.) Zemljišče se nahaja v središčnem delu naselja in je obdano z obstoječimi pozidanimi površinami. Zato se stavbno
zemljišče ohranja. Vendar se glede na vlogo zemljišča v središčnem delu naselja površine opredeli podrobna
namenska raba - zelena površina (ZD – druge zelene urejene površine). Pripomba se v tem smislu sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 238
št. pobude: 11-42

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se obstoječe nezazidano stavbno zemljišče na parceli št. 1257/7, k.o. Pijava Gorica ohrani kot stavbno, saj
gre za delno komunalno opremljeno območje z urejenim dostopom. Zemljišče tudi ni primerno za kmetijsko obdelavo. Podano
je opozorilo na razliko v grafičnem prikazu in tekstu obrazloţitve pobude.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče do pripombe št. 75.

pobudnik:

št. pripombe: 239
št. pobude: 16-18
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Povzetek pripombe:

Občan se ne strinja z opredelitvijo namenske rabe na parcelah št. 132/1 in 132/4, k.o. Gradišče in ţeli spremembo
namembnosti v stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo za namen reševanja stanovanjskega problema v druţini.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču
še ni utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 240
št. pobude: 16-8

Povzetek pripombe:

Predlog, da se spremeni namembnost zemljišču s parcelno št. 56/8, k.o. Gradišče podaja predlagatelj za namen reševanja
stanovanjskega problema otrok, glede na to, da je sam domačin iz Vrha nad Ţelimljami. Predlog naj se upošteva tako, da bo
moţna gradnja stanovanjske hiše v zahodnem delu parcele, za kar ima predlagatelj ţe pridobljena soglasja sosedov. Zemljišče
je primerno za gradnjo, ker se nahaja tik ob novi cesti na parceli št. 56/6 in je bila zgrajena za dostop do noveogradnje na
parceli št. 57/4 (hišna št. 161), obe parceli 57/4 in 57/5 pa pripadata istemu lastniku in tvorita zaključeno celoto novogradnje.
Podan je predlog, da se celotno območje, vključno z bliţnjimi parcelami št. 56/8, 56/9 in 57/5 nameni gradnji in se s tem
izoblikuje smiselno zaključena celota naselja.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 241
št. pobude: 9-104a,b

Povzetek pripombe:

Predlagatelja se ne strinjata s predlagano novo cestno ureditvijo ţelezniškega prehoda v EUP La73.p in La83.zdz (OPPN 9-11).
Ureditev kriţanja proge in ceste zadeva parcele št. 1938/2, 1938/4 in 1938/3, na slednji stoji več objektov. Iz predlagane
ureditve v OPN izhaja, da se načrtuje rušenje določenih obstoječih objektov na Nebčevi 60 ter s tem pribliţanje ceste v
neposredno bliţino hiše na Nebčevi 62. Predviden poseg na parceli št. 1938/3 hkrati onemogoča dostop do stanovanjske hiše.
Ob tem je Nebčeva ulica priljubljena mirna sprehajalna pot, zlasti za mlade druţine iz bliţnje okolice, prav zato, ker na njej ni
pretiranega prometa. Iz navedenih razlogov se predlagatelja s predlogom ureditve ne strinjata.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 171 in 172, v točki b.

pobudnik:

št. pripombe:242
št. pobude: 15-19

Povzetek pripombe:

Predlagatelja se ne strinjata s predlaganim posegom za novo cestno povezavo iz Primičeve ulice (na glavno cesto 0216)
opredeljeno z EUP Šk103.p, ki neposredno posega na parcelo št. 792/15, k.o. Lanišče. Predlog ni sprejemljiv, ker se umešča v
neposredno bliţino objekta na Primičevi 29a in 29b in vpliva na njuno zunanjo ureditev. Po njunem mnenju ni sprejemljivo
preusmerjanje prometa iz smeri Ribnica – Kočevje v mirno stanovanjsko območje ter v bliţino šole in vrtca, cesta pa ne bo
rešila prometne problematike Škofljice.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 243
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Podan je predlog, da se območje EUP z oznako Pi35.tm in namensko rabo CU spremeni v EUP z oznako Pi35.vs z
ustrezno namensko rabo.
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b.) Občan predlaga, da se v 78. členu odloka v celoti črta prvi odstavek alinee 4.4. (pravica razpolaganja in izboljševanja
kateregakoli kmetijskega zemljišča v skladu z okoljskimi in kmetijskimi predpisi).
c.) Prav tako predlaga, da se v 66. členu odloka doda pod namembnost primarno in sekundarno dejavnost. Na teh je
utemeljen razvoj naselij v več generacijah.

Stališče do pripombe:

d.) Pripomba se sprejme – namesto tipa GE .tm se opredeli tip GE .vs.
e.) Pravica razpolaganja in izboljševanja kateregakoli kmetijskega zemljišča v skladu z okoljskimi in kmetijskimi predpisi
z določili 78. člena (alinea 4.4.) ni v ničemer kršena. Vendar se pripomba sprejme in smiselno upošteva tako, da se
glede dopustnosti vlaganj za izboljšanje kmetijskega zemljišča navedeno določila dopolni.
f.) Stališče do pripombe v zvezi z dopustnimi primarnimi in sekundarnimi dejavnostmi na območju z namensko rabo CU
je enako kot pri pripombi št. 219 in se smiselno upošteva tudi pri 66. členu odloka.

pobudnik:

št. pripombe: 244
št. pobude:15-50, 15-19

Povzetek pripombe:

g.) Občanka podaja predlog za določitev namenske rabe zemljišča s parc. št. 736/12, k.o. Lanišče za centralne
dejavnosti z moţnostjo gradnje trško mestnih hiš (po sedanjem planu na območju ŠMS 9/2-2). Predlog se utemeljuje
s sodno poravnavo med predlagateljico in občino (dne 22. 04. 2009, št. 7113-18/2009). Poleg obveze občine pa za
takšno odločitev obstajajo tudi vsebinski argumenti , saj je parcela 736/12 ţe komunalno opremljena z vsemi
infrastrukturnimi priključki. Zazidalni načrt pa je gradnjo na tem območju ţe predvideval.
h.) Občanka ţeli, da se na parceli št. 802/2 (801/1) zagotovi namenska raba za stanovanjsko gradnjo. Predlog se
utemeljuje s sodno poravnavo med predlagateljico in občino (dne 22. 04. 2009, št. 7113-18/2009) s katerim je bilo
rešeno kompleksno pravno vprašanje z občino. Načrtovanje ureditve ceste naj se predvidi na zemljiščih v njeni lasti
saj je nesprejemljivo, da cesta razvrednoti parcelo.

Stališče do pripombe:

a.) Stališče je enako kot je stališče pri pripombi št. 1.
b.) Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 99 b.

pobudnik:

št. pripombe: 245
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) K.o. Rudnik in k.o. Lanišče (skupno) – 1/1
Po mnenju vlagatelja pripombe je na Lavrici, Selih in Orlah je predvidenih preveč OPPN, kar bo močno omejilo
pozidavo, predvsem domačinom. Podan je predlog za ponovno proučitev vseh območij predvidenih za urejanje z
OPPN z namenom zmanjšanja le teh.
b.) Parc. št. 653/3 in 653/4, vse k.o. Lanišče – 2/1 do 2/3
Podan je predlog, da se parceli št. 653/3 in 653/4, k.o. Lanišče povrneta v prvotni status zemljišč namenjenih
stanovanjski gradnji (SS) ali pa se ju opredeli kot zemljišča namenjena centralnim dejavnostim (CU) glede na to, da
leţita v obcestnem pasu, kjer so tudi druga zemljišča brez ustreznih odmikov in primerljive velikosti opredeljena za
centralne dejavnosti.
c.) Parc. št. 1441/3, 1442/1, 1474/3 in 1445, vse k.o. Rudnik – 3/1 do 3/2
Podan je predlog, da se omenjena zemljišča prekategorizirajo v območje zelenih površin, kjer bi bila moţna izgradnja
športnega igrišča. Na omenjenem zemljišču je bila, po navedbah predlagatelja, izvedena melioracija. Lokacija je blizu
novega naselja v centru Lavrice in po mnenju občana občina lahko pridobi ta zemljišča z odkupom.
d.) Parc. št. 1504/1, k.o. Rudnik – 4/1 do 4/9 (pobuda št. 9-30)
Predlagatelj daje pobudo, da se parcela št. 1504/1 k.o. Rudnik prekategorizira v stavbno zemljišče za stanovanjsko
gradnjo (SS), v povezavi s tem predlogom pa bi bilo prav tako smotrno prekategorizirati še parcele 1498/1, 1506/1,
1507/1 in 1508/1 in s tem zaokroţiti poselitveno območje. Predlagatelj navaja, da predlog spremembe za parcelo
1504/1 v postopku ni bil obravnavan. K pripombi so priloţena mnenja glede sprejemljivosti spremembe
namembnosti s strani Zavoda za gozdove Slovenije in KS Lavrica.
e.) Parc. št. 1944/1, k.o. Rudnik – 5/1 do 5/17 (pobuda št. 9-25)
Podan je predlog, da se parceli št. 1994/1, k.o. Rudnik spremeni namembnost iz kmetijske v zazidljivo površino za
stanovanjsko gradnjo (SS). Kot je definirano v Strokovni podlagi za OPN v Elaboratu posegov na najboljša kmetijska
zemljišča v občini Škofljica, je prekategorizacija zemljišča z vidika razvoja poselitve smiselna, saj bi poseg
predstavljal sanacijo razpršene gradnje in smiselno povezavo dveh območij poselitve v celoto. Zemljišče ima urejen
dostop in je komunalno opremljeno. Predlog bi bil sprejemljiv tudi v zmanjšanem obsegu (8.127 m2). V dopolnjenem
osnutku je na to parcelo brez soglasja lastnikov umeščena kroţna povezovalna cesta centralnega ţelezniškega
prehoda na Lavrici na najkvalitetnejši kmetijski površini, na območju Nature 2000 in Krajinskega parka. Hkrati je
navedeno opozorilo, da je pri pridobivanju sluţnostne pravice gradnje, vzdrţevanja in obnavljanja kanalizacijskega
omreţja za območje urejanja RS 5 Lavrica – kanal., občina z lastniki sklenila pogodbo št. 7133-9672008, z dne 18.
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12. 2008, kjer je v 5. točki med drugim navedeno: »Zaradi pripravljenosti lastnic zemljišča, da omogočita izvedbo

meteorne kanalizacije, bo občina Škofljica podprla njuna prizadevanja, da bi se namembnost parcele št. 1944/1, k.o.
Rudnik, delno ali v celoti spremenila iz kmetijskih v zazidljive površine namenjene stanovanjski gradnji.« Zato se

predlaga, da se območje stavbnih zemljišč poleg površine umeščene povezovalne ceste centralnega nivojskega
prehoda na Lavrici poveča za 8.127 m2. (K pripombi je priloţena dokumentacija – Elaborat posegov na najboljša
kmetijska zemljišča za parc. št. 1844/1 – del in 1944/15 – del ter pogodba o sluţnostni pravici gradnje med
lastnicama in Občino Škofljica.)
f.) Parc. št. 1498/1, k.o. Rudnik – 6/1 do 6/12 (pobuda 9-31)
Podana je pobuda, da se parcela št. 1498/1, k.o. Rudnik opredeli kot stavbno zemljišče za namen stanovanjske
gradnje tako, da se skupaj s parcelami 1504/1, 1506/1, 1507/1 in 1508/1 zaokroţijo v poselitveno območje. S
pobudo se strinja tudi krajevna skupnost Lavrica in Zavod za gozdove Slovenije. Zemljišče v postopku ni bilo
obravnavano z drugimi, kljub številnim vloţenim pobudam.
g.) P&R cona Glinek – Gumnišče – 7/1 do 8/3
V pripombi se predlagatelj ne strinja z umestitvijo P&R cone v območju med Glinkom in Gumniščem. Lokacija ni
primerna zaradi zmanjšanja kakovosti bivalnega okolja, izgube identitete območja, poplavno ogroţenega območja in
negativnih vplivov na kmetijske površine. Cona po njegovem mnenju ne rešuje prometne situacije.
h.) Parc. št. 591/13 k.o. Lanišče – 8/1 do 8/3 (pobuda št. 9-50)
Podan je predlog, da se parceli 591/13, k.o. Lanišče povrne status stanovanjskega območja (SS), ali pa se ga zaradi
poslovnih dejavnosti, ki jih lastnik upravlja, prekategorizira v zemljišče za centralne dejavnosti (CU). Občan meni, da
objekt ni moteč in ni preveč oddaljen od bliţnjega poselitvenega prostora (106 m). Z uvedenim ukrepom je
dolgoročni status objekta vprašljiv in poslovne dejavnosti podjetja ogroţene.
i.) Parc. št. 593/1 in 593/2, k.o. Lanišče – 9/1 do 9/8 (pobuda št. 9-14)
Podan je predlog, da se parcela št. 593/1, k.o. Lanišče prekategorizira v območje prometnih površin (druge
prometne površine PO), parcela 593/2 pa za območje stanovanj (SS) ali centralnih dejavnosti (CU). Občan navaja,
da je na zemljiščih bila izvedena krčitev gozda na podlagi odločbe ZGS, zato ni razlogov za ponovno vzpostavitev
gozdne površine. Lastnik ţeli na parceli 593/1, na kateri se nahaja elektroenergetski vod z varstvenim pasom, urediti
parkirišče za svojo osnovno dejavnost, saj je ureditev parkirišč mogoča tudi v varovalnih pasovih elektroenergetskih
vodov, prav tako tudi gradnja objektov, razen objektov za dejavnosti oziroma rabe , ki se uvrščajo v I. območja
varstva pred sevanjem in objektov za skladiščenje vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi.

Stališče do pripombe:

a.) Glede na stanje v prostoru, ki ga zaznamuje nerazvitost javnega prostora, pomanjkljiva komunalna opremljenost
naselij, razmeroma velik obseg prostih nezazidanih površin brez dostopov in komunalne opreme, nerešeni prometni
problemi - zlasti varnost pešcev in kolesarjev, izjemno velik obseg razpršene gradnje, nezadostno razvit prostor za
centralne dejavnosti, s pogosto neustrezno razmestitvijo, pomanjkanje urejenih zelenih površin za šport in igro …itd.,
je število predvidenih OPPN zagotovo upravičeno. Podrobni načrti so potrebni predvsem zato, da se s premišljenim
načrtovanjem tudi na mikro-ravni izboljša kakovost bivanja in sanirajo posledice procesov bolj ali manj stihijske
urbanizacije v zadnjih desetletjih. Nedvomno je tudi v prihodnje pričakovati teţave pri priprave OPPN (sočasnost
interesa več investitorjev, sodelovanje pri financiranju, …), vendar to ne more biti razlog za opustitev strokovno in
druţbeno najbolj sprejemljive oblike načrtovanja prostorskih ureditev v navedenih primerih oziroma predlaganih
OPPN. Ob tem pa je potrebno izpostaviti dejstvo, da je na območjih kjer so predpisani OPPN, v času do njihovega
sprejema, praviloma dopuščena gradnja na obstoječih ţe zazidanih površinah ter tudi na še nezazidanih zemljiščih,
kadar se s tem ne more ogroziti ključnih ciljev priprave OPPN. Pripomba se na načelni ravni ne sprejme. V primerih,
ko v zadnji fazi usklajevanj z nosilci urejanja ne bo mogoče doseči planske spremembe in bo zato obseg stavbnih
zemljišč zmanjšan, se v konkretnih primerih ta odločitev iz takšnih utemeljitev lahko spremeni, v tem smislu pa se
pripomba upošteva.
b.) Dosedanje razvojne značilnosti najpomembnejšega javnega prostora Škofljice, ta se je razvil ob Dolenjski cesti, se
zrcalijo v zelo slabi ali celo odsotni skrbi za skupne javne potrebe. Med njimi prednjači pomanjkanje urejenih
parkirnih in drugih prometnih površin potrebnih za pešce in kolesarje. Zlasti to velja za središčni prostor - območje
od občinske stavbe, ţelezniške postaje, trgovine Tuš, pošte pa do čistilne naprave. Prav v tem delu so nujne tudi
druge tlakovane in urejene zelene urbane površine – trgi s katerimi bo mogoče dvigniti kakovost javnega prostora.
Pripomba se ne sprejme.
c.) Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 180.
d.) Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 177.
e.) Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 171 in 172.
f.) Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 178.
g.) Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 17.
h.) Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 146.
i.) Stališče do pripombe je enako kot stališče pri pripombi št. 127.

pobudnik:

št. pripombe:246
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Podan je predlog, da se objekt zgrajen na parceli št. 340/56, k.o. Ţelimlje izloči iz območja varstva kulturne dediščine EŠD
12537. Objekt ţe 40 let ne sluţi namenu mlina in ţage, prav tako ni v njem več opreme za to dejavnost.

Stališče do pripombe:

Določitev območij varstva kulturne dediščine ni predmet OPN. Območja in objekte kulturne dediščine ter reţime njihovega
60

varstva na predlog ZVKDS določa ministrstvo pristojno za varstvo kulturne dediščine. Stališča do pripombe ni mogoče zavzeti.

pobudnik:

št. pripombe:247
št. pobude: 18-27a, 18-29a, 18-50, 18-23a

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja s širitvijo območij za pozidavo na poplavnih območjih v EUP z oznako Ţe35.odi, Ţe36.vo, Ţe37.vo,
Ţe57.vo, Ţe58.vo. Prav tako navaja, da je bilo območje Podrebrjo v resnici poplavljeno v večjem obsegu kot je videti na karti s
prikazom poplavnega območja.

Stališče do pripombe:

V predmetnih širitvah stavbnega zemljišča so predlagane zaokroţitve obstoječe poselitve. Za del površin, ki se nahaja na
poplavnem območju je s posebnimi določili opredeljeno, da je potrebno pred posegi izpolniti pogoje varstva pred poplavami,
kot so navedeni v 38. členu odloka o OPN oziroma v skladu s predpisi s področja varstva voda. Hidrološko hidravlično študijo s
katero bo za predmetno EUP določen razred poplavne nevarnosti, bodo morali zagotoviti investitorji. S študijo bodo hkrati
ugotovljene moţnosti za gradnjo oziroma opredeljeni izvedljivi ukrepi, ki bodo zagotavljali poplavno varnost novih in ţe
obstoječih objektov. V primeru, da po ugotovitvah take študije protipoplavni ukrepi ne bodo moţni ali ne bodo izvedljivi,
gradnja ne bo moţna. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:248
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj daje pobudo, da se v območje zazidljivosti vključi tudi parcela št. 340/59, k.o. Ţelimlje (EUP z oznako Ţe37.vo),
ker hiša in ribogojnica zgrajena (gradbeno dovoljenje št. 351-1482/92) na parceli 340/54 segata tudi na parcelo 340/59, k.o.
Ţelimlje. Občan meni, da je predlog potreben zaradi uskladitve z dejanskim stanjem v naravi.

Stališče do pripombe:

Pripomba predstavlja nov predlog spremembe, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:249
št. pobude: 18-25

Povzetek pripombe:

Podana je ponovna pobuda za razširitev zazidljivosti na parceli št. 90/2, k.o. Ţelimlje za postavitev kozolca in strojne lope za
potrebe kmetijskega gospodarstva. Zaradi razglasitve poslopja na parceli št. 340/56 za kulturni spomenik (EŠD 12537) občan
ne more postaviti ţelenih poslopij.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Zemljišče se nahaja v odprtem naravnem
prostoru in pomembno sooblikuje varovano območje kulture krajine Ţelimelj (EŠD 18462 – kulturna krajina Ţelimeljska dolina),
hkrati se nahaja znotraj varovanega območja narave (Krajinski park Ljubljansko barje). Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 250
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Podana je pripomba na območje Podreber, ki leţi ob hudourniškem potoku Ţelimeljščica, in sicer natančneje za EUP z oznako
Ţe58.vo, Ţe57.vo, Ţe36.vo, Ţe37.vo in Ţe35.odi, z obrazloţitvijo, da gre za poseljeni del na poplavnih površinah. Zato širitev
zazidljivega območja po mnenju predlagatelja v tem delu ni primerno. Hkrati meni, da bi bil potreben odmik od potoka oziroma
izven dejansko poplavljenega območja (od hiše Ţelimlje 7a do Ţelimlje 12). EUP z oznako Ţe58.vo se lahko zdruţi z Ţe57.vo
tako, da se ohrani razlivno polje nezazidljivo (grafična priloga).

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri stališču št. 247.
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pobudnik:

št. pripombe:251
št. pobude: 18-02

Povzetek pripombe:

Pri pripravi OPPN naj se upošteva ţelja predlagatelja, da se del območja nameni druţbenim dejavnostim.

Stališče do pripombe:

Pripomba ni razumljiva. Na območjih, kjer je za središčne dele naselij predvidena priprava OPPN je načrtovana ustrezna
namenska raba in podane so usmeritve za načrtovanje centralnih dejavnosti – poleg oskrbnih, servisnih in storitvenih
dejavnosti z bivanjem tudi druţbene dejavnosti. Konkretno je za Ţelimlje takšen OPPN (16-04) predviden za območje jedra
naselja.

pobudnik:

št. pripombe: 252
št. pobude: 18-43

Povzetek pripombe:

Območje Centra Poljane se nahaja izven območja strnjene gradnje. Predlagatelj ocenjuje, da pobuda ni sprejemljiva s
prostorskega vidika in ji nasprotuje. Na tem območju se nahaja vrtina s črpališčem za pitno vodo, ki napaja Ţelimlje in okoliške
vasi. Vrtina je pod nivojem omenjenih predlogov pozidav v oţjem območju. Iz navedenih razlogov in iz izkušenj z onesnaţenim
virom pitne vode v preteklosti predlaga, da se širitev pozidave ne dovoli.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Predlog posega se iz nadaljnjega postopka izloči.

pobudnik:

št. pripombe:253
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj daje pobudo, da se EUP z oznako Ţe29.zdz in Ţe31.zsr poveţeta v smiselno celoto skupnih zelenih površin, kar bi
ugodno vplivalo na celovito podobo centra Ţelimelj.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti, zato naj se predlog
obravnava pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 254
št. pobude: 18-46

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ţeli, da območje predloga spremembe namembnosti št. 18-46 ostane zazidljivo, saj se v nasprotnem primeru
osami EUP z oznako Ţe33.ppn in to postane razpršena gradnja, kar pa je v nasprotju z zaokroţevanjem in zdruţevanjem
zazidljivih površin v sicer ţe tako razpršenem naselju.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v kontekstu opredelitve novega OPPN do glavnih vaških poti – območje je tako obseţno, da zahteva
celovito regulacijo.

pobudnik:

št. pripombe: 255
št. pobude: 18-49c

Povzetek pripombe:

Podana je pripomba, da se območje Ţe29.zdz ohrani kot stavbno zemljišče z obstoječo namembnostjo in funkcijo, kot je bila
predvidena ob nakupu. Predlagatelj navaja, da je del območja, ki je v občinski lasti, bil odkupljen za potrebe vasi, saj okoli
cerkve in pokopališča namreč ni potrebnih parkirnih površin oziroma je del območja namenjen za druţbene dejavnosti.

Stališče do pripombe:

Na območju se zagotavlja in varuje površine za potrebe širitve pokopališča. Namenska raba območij za pokopališča je določena
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s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07). S tem pravilnikom je predpisana barvna in črkovna oznaka območij za pokopališča
– to so zelene površine – pokopališča z oznako ZK. Pripomba se delno sprejme in upošteva tako, da se zelene površine
ohranjajo kot območje za pokopališče z oznako ZK. Ob tem pa se zagotovi moţnost ureditve parkirišča in drugih komunalnih
ureditev v času do izvedbe celovite ureditve pokopališča. Zanjo občina pripravi idejno rešitev (zasnovo ureditve), ki naj
upošteva predlog faznega urejanja. Na podlagi zasnove celovite ureditve se opredelijo tudi površine potrebne za parkiranje.

pobudnik:

št. pripombe:256
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Podana je pobuda za umestitev cestne povezave proti Suši, Kladi in na Golo. Potrebno je poiskati najugodnejšo traso od hišne
številke Ţelimlje 25B do Ţelimlje 92, po koridorju, ki je bil pred časom za to ţe rezerviran. Cesta je potrebna za razbremenitev
prometa skozi naselje.

Stališče do pripombe:

Predlog za načrtovanje cestne povezave predstavlja novo pobudo, ki jo v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati, zato se
bo lahko obravnavala v postopku sprememb OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 257
št. pobude:

Povzetek pripombe:

KS Ţelimlje ţeli, da naj območje Ţe46.ppn OPPN 18-07 vključuje tudi cesto za dostop proti zahodu, do ţe obstoječih objektov,
ki so sedaj slabo dostopni in skupni prostor za druţenje, oziroma manjši trg – središče vasi s parkiriščem.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 258
št. pobude: 9-104a,b

Povzetek pripombe:

Občanka nasprotuje načrtovanju ţelezniškega prehoda na parceli št. 1938/3, k.o. Rudnik, katerega lastnica je. Predlogu
ureditve s katerim bi bil izveden poseg z rušenjem njenega objekta nasprotuje, ker se pri svoji starosti ne namerava seliti.
Svojo nepremičnino namerava podariti vnukom za rešitev njihovih stanovanjskih problemov. Z rušitvijo svojega objekta se
nikakor ne strinja, prehod čez ţeleznico je ţe urejen na Vrečarjevi ulici. V primeru, da je na tej lokaciji prehod nujen, naj se
načrtuje tako, da ne bo potrebna rušitev.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 171 in 172.

pobudnik:

št. pripombe: 259
št. pobude: 3-2a

Povzetek pripombe:

Občan se kot lastnik parcele št. 1727/6, k.o. Lanišče, ne strinja z umestitvijo parkirne cone. Predlogu nasprotuje, ker je Glinek
ţe sedaj obremenjen z vplivi bliţnje galvane, zaradi pričakovanih vplivov pa bi se kakovost bivalnega okolja še poslabšala.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe: 260
št. pobude: 6-9
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Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se del parcele št. 1939/1, k.o. Lanišče, uvrsti v zazidljivo z namenom gradnje stanovanjske hiše v okvirni
velikosti 500 m2. Stavbno zemljišče potrebuje za reševanje stanovanjskega vprašanja v druţini z namenom, da prepusti kmetijo
mlajšemu prevzemniku, ki bo nadaljeval s kmetijsko dejavnostjo – rejo konj.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:261
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Podan je alternativni predlog za racionalnejšo širitev naselja Pijava Gorica z OPPN 11-02 SS Pijava Gorica SV s
katerim se zmanjšuje območje pozidave. Predlog je podan z vidika varstva najboljših kmetijskih zemljišč in se nanaša
na parcele št. 1455/5, 1455/6, 1455/4, 1443, 1436, 1421, 1425, 1445/1, 1446, 1435, 1434, 1433, 1432, 1634, 1591
in 1593, vse k.o. Pijava Gorica. Glede namembnosti bi bila po oceni predlagatelja primernejša raba CD (samo
dejavnosti, kvartarni sektor). Izraţena je zaskrbljenost glede urejanja ustrezne prometne in komunalne
infrastrukture in pričakovane teţave, predvsem pri pridobivanju soglasij lastnikov za gradnjo vodovoda ,
kanalizacije…. ipd.
b.) Podan je predlog za umestitev obvoznice Škofljica v dveh variantah z opredelitvijo tangiranih parcel.

Stališče do pripombe:

a.) Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi 143 a.
b.) Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi 143 c.

pobudnik:

št. pripombe:262
št. pobude: 14-1

Povzetek pripombe:

Občan predlaga, da se parceli št. 1179/21 opredeljeno stavbno zemljišče prerazvrsti v namensko rabo kmetijskega zemljišča,
ker parcela nima dostopa, za gradnjo pa naj se namenijo parcele št. 1179/22, 1179/23 in1179/24. Občan navaja, da navedene
parcele leţijo ob poti v kateri potekajo komunalni vodi in je moţno priključevanje nanje. Stavbno zemljišče bi potrebovali za
gradnjo enostanovanjskih objektov za rešitev stanovanjskega vprašanja v svoji številčni druţini.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 263
št. pobude: 9-12

Povzetek pripombe:

Predlagano je povečanje zazidljivega območja na parceli št. 1725/1, k.o. Rudnik in sicer v tolikšni meri, da bo na njem moč
postaviti enostanovanjsko hišo saj je na tej parceli predlaganega le okoli 160 m2 stavbnega zemljišča. Predlagatelj meni, da je
to moţno kljub večjemu naklonu terena in navaja, da se parcela drţi zazidljivega območja na katerem so ţe zgrajene
enostanovanjske hiše.

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 264
št. pobude: 8-14

Povzetek pripombe:

Podan je predlog, da se parceli št. 593/1, k.o. Lanišče spremeni namembnost v druge prometne površine (PO).
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Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 127.

pobudnik:

št. pripombe: 265
št. pobude: 9-50

Povzetek pripombe:

Podan je predlog, da se parceli št. 591/13, k.o. Lanišče vrne prvotni status – stanovanjsko območje (SS).

Stališče do pripombe:

V veljavnem planu občine je navedena parcela kmetijsko zemljišče. Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 146.

pobudnik:

št. pripombe: 266
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Podana je pripomba glede umestitve obvozne ceste na Škofljici skozi naselje, mimo šole, vrtca in igrišč. Predlog nasprotuje
obvozni cesti predvsem zaradi zagotavljanja varnosti otrok in ohranjanja kakovostnega bivalnega okolja v sedaj mirni in varni
soseski.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 97.

pobudnik:

št. pripombe: 267
št. pobude: 11-42

Povzetek pripombe:

Predlagatelj nasprotuje spremembi namembnosti parcele št. 1250 k.o. Pijava Gorica nazaj v kmetijsko zemljišče in predlaga, da
se ohrani kot stavbno. Tudi ostale sosednje parcele so po njegovem mnenju primerne za pozidavo, kljub razmeroma strmem
pobočju. Navaja, da zemljišče za kmetijstvo ni primerno, gospodarjenje z gozdom ni smotrno, območje pa je omejeno na eni
strani s cesto in na drugi z obstoječo pozidavo.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče do pripombe št. 75.

pobudnik:

št. pripombe: 268
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Podana je zahteva, da se parcelo št. 1627/1, k.o. Lanišče opredeli kot zazidljivo saj ni primerna za kmetijsko rabo in leţi blizu
stanovanjskih in gospodarskih objektov.

Stališče do pripombe:

Pobuda podana v javni razgrnitvi predstavlja nov predlog za širitev območja poselitve, ki ga v tej fazi postopka ni več mogoče
obravnavati. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 269
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Občanka ugotavlja, da je bistvo OPN prestavljeno v OPPN-je, katerih je po njenem mnenju preveč.
b.) Občanka je mnenja, da je pri tipu GE z oznako .vo velikost parcel pretirana, nesmiselno je določilo glede dovoza v
garaţe z zadnje strani objekta, prav tako tudi glede stavbnega pohištva.

Stališče do pripombe:
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a.) Stališče je enako kot pri pripombi št. 245 a.
b.) Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 271/31.

pobudnik:

št. pripombe:270
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan meni, da obveznost priprave OPPN 5-01 (SS Gradišče Lazi) ni upravičena glede na Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave OPPN (Ur. l. RS, št. 99/2007) ter, da prestroga merila niso upravičena. Zato predlaga, da se OPPN 5-01 opusti in da
se dovolijo tudi ostale gradnje ne samo vzdrţevanje objektov.

Stališče do pripombe:

Obveznost priprave OPPN 5-01 (SS Gradišče Lazi) je določena prav z upoštevanjem meril in kriterijev iz Pravilnika o vsebini,
obliki in načinu priprave OPPN (Ur. l. RS, št. 99/2007) ter usmeritev iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in zakonskih
načel urejanja prostora. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/1
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ugotavlja, da ima akt preveč omejitev tako z OPPN kot z natančnimi opisi kaj je dopustno in kaj ne, kar lahko
povzroči blokade pri ţe zazidljivih parcelah (obveznost priprave variantnih rešitev pri OPPN, čas sprejemanja, do sprejema
dopuščena le vzdrţevalna dela). Sicer pa OPPN lahko občina določi tudi, če le ta ni predpisan.

Stališče do pripombe:

V splošnem lahko ugotovimo, da se t.i. pod - pripombe ponavljajo, da vprašanja izhajajo iz slabega vsebinskega poznavanja
odloka kot celote. Ugotovimo lahko tudi, da vrsta pripomb izhaja iz premis o prioritetah parcialnega pred skupnim, zasebnega
pred javnim in kreativnostjo (ali samovoljo) pred odgovornim in celostnim vključevanjem vsakokratnega novega posega v dan
prostorski kontekst - z upoštevanjem vseh najpomembnejših elementov, ki jih nov poseg v prostoru posledično povzroči.
Znotraj tega, torej na polju kakovostnega (t.j. do prostora odgovornega) projektiranja, je polje kreativnosti zelo široko. Kljub
vsemu cel ta nabor vprašanj, pripomb in sugestij razumemo kot dobronameren in zelo koristen ter hvalevreden podroben
vpogled v akt, ki omogoča osvetlitev marsikakšnega vidika prostorskega razvoja. Vsekakor akt v ospredje postavlja javno,
skupno, vzdrţno in dolgoročno naravnano in kot tak v marsičem v projektantski praksi v tem okolju posledično vnaša na
operativni ravni, na ravni določil, vrsto novih prvin. Njihovi pozitivni učinki bodo vidni v razdobju 10, 15 in več let – v prvi vrsti
v javnem prostoru, ki je danes povsem ne obravnavan kot tudi v prostorih GE. Zato kot tak predstavlja v projektantski praksi
svojevrsten prelom in premik. Če se akta ne bere tudi iz osnovnega namena in se hkrati negira kontekst vsake posamezne
lokacije, potem je teţko razumljiv. Če pa se ga uporablja iz zavesti o implementaciji najosnovnejših prvin razvojnih zakonitosti
urbanega in ostalega prostora kot takega, potem pa ga je mogoče, seveda ob podrobnejšem poznavanju, brati kot logičnega
in konsistentnega.
V tem smislu se večina podrobnih pripomb v nadaljevanju ne sprejme - razen posameznih lapsusov in drobnih neusklajenosti,
ki so ostali po celi vrsti usklajevanj, dopolnjevanj in prilagajanja detajlov - kot rečeno, v tem smislu so pripombe dragocene.
Hkrati pa smo z namenom podrobnejše osvetlitve posameznih izhodišč, prvin in smisla lahko na njih pokazali dejansko vsebino
in značaj akta.
Stališče je zelo načelno in splošno in, predpostavljamo, izhaja predvsem iz moţnosti projektiranja na konkretnih lokacijah. Na
tej načelni in splošni ravni dovolj natančen odgovor zaradi kompleksnosti problematike ni mogoč. V splošnem pa gre za
naslednje izhodiščne ugotovitve in razvojne usmeritve:
a- stanje v prostoru v smislu urbanega razvoja, kakovosti naselbinske strukture je v splošnem izjemno slabo, kar je posledica
izrazito stihijske preobrazbe obstoječe, preteţno primestne oziroma ruralne strukture. Načrtovanja razvoja naselij, še
posebej njihove preobrazbe v kar nekaj primerih v prostoru praktično ni zaznati, prostor obvladuje predvsem princip
individualnih rešitev, individualnih pristopov in to v večini primerov na račun kakovosti javnega, skupnega.
b- v občini je kar nekaj naravnost šolskih primerov neustrezne prakse stihijskega nastajanja novega, kjer so prostorski akti
zgolj post festum spremljali stanje in ne reševali problemov oziroma odpirali razvojnih perspektiv.
c- OPN je dokument lokalne skupnosti, njegova naloga je, da zagotovi kakovosten razvoj prostora občine kot celote, znotraj
tega kakovosten razvoj naselij in posameznih delov naselij.
d- OPPN je projektni operativni urbanistični dokument. OPPN-ji so v OPN Škofljica opredeljeni le v primerih ko reševanje
razvojnih vprašanj ni mogoče drugače ali ko Pravilnik določa tovrstno reševanje razpršene gradnje - v slednjih primerih
ostaja le alternativa, da se stavbna zemljišča v ORG izvzamejo in ljudem, lastnikom ostaja trajen problem in nezmoţnost
legalizacij oziroma razvoja njihovih nepremičnin. V splošnem pa bi konsistenten način reševanja prostorske problematike v
posameznih naseljih zahteval več kot še enkrat več primerov projektnega urbanističnega reševanja konkretnih situacij - torej
opredelitev OPPN-jev. Vsekakor pa ima OPPN Škofljica vgrajeno rešitev, da veljajo za večino GE, ki so funkcionalno ţive
oziroma na katerih so stavbe, aktivni prostorsko izvedbeni pogoji za prehodno obdobje do sprejetja OPPN.
Pripomba se ne sprejeme.
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pobudnik:

št. pripombe: 271/2
št. pobude:

Povzetek pripombe:
Predlagateljica ugotavlja, da gradbena enota (GE) ni zakonsko določen termin, kar (lahko) privede do teţav. GE ni enako kot
zemljiška parcela za gradnjo, ki jo bo potrebno določiti za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Če velikost zemljiške parcele za
gradnjo ne bo določena za posamezno vrsto gradnje (od do) bo lahko prišlo do zlorab z določitvami minimalnih zemljiških
parcel za gradnjo (v skrajnosti zgolj fundus stavbe + zemljišče kolikor je potrebno glede na FZ) in s tem do minimalnega
plačila komunalnega prispevka. Sprašuje se kako bo velikost GE od- do vplivala na določitev gradbene parcele, da ne bo teţav
pri izračunu komunalnega prispevka.

Stališče do pripombe:

Termin gradbena enota (GE) ni zakonski termin, uspešno pa nadomešča strokovno praznino v smislu urbanističnega
oblikovanja osnovne urbanistične celice. V akt je implementiran z razlago termina, hkrati pa je nanj vezanih vrsto ureditev v
zvezi z gradnjo na stavbnih zemljiščih, kar rabo akta pomembno poenostavlja. Gradbene enote oziroma območja s skupnimi
osnovnimi značilnostmi se v prostoru izkazujejo kot dejstvo. Izhaja iz vsebinske nuje obravnave celotne urbanistične enote,
osnovne »celice«- npr. posamezne šole, domačije – torej prostorsko, funkcionalno in lastniško zaključenega kompleksa in ne le
območja posameznega posega, ki je praviloma omejen le na njen del. Zakonodaja s področja graditve objektov v splošnem
obravnava zgolj območje posega, ki je predmet vsakokratnega upravnega postopka. V konkretnem prostoru je ključno
prepoznavanje kakovosti, ki naj bo izhodišče moţnostim razvoja tega prostora. Če ţelimo identiteto prostora razvijati, potem jo
je potrebno prepoznati, videti njene razvojne moţnosti in kakovosti (v tem segmentu torej predvsem iz identitete same) ter
zatem usmeriti razvoj (tudi stavbne strukture) tako, da bo razvoj identitete v segmentih prepoznanih kvalitet omogočen.
GE je v realnem prostoru izhodiščno dejstvo, ki ga pred utemeljitvijo posega razbere projektant. Hkrati pa iz njega izpelje
urbanistično utemeljitev novega posega. Ker gre za najmanjšo urbanistično enoto je tako mogoče ob vsakem posegu
spremljati, kaj se v njej strukturno dogaja - kar je za urbanistični razvoj dela naselja, v katerem se to dogaja, praviloma zelo
pomembno. Tako se lahko vsebinsko tudi presega vsakokratno spreminjajočo se zakonodajo. V postopku pridobitve GD se
urbanistična zasnova utemeljuje po zakonodaji - aktualnem pravilniku o Pripravi projektne dokumentacije, s tem da je glede na
določila odloka OPN (53. člena) poudarek na grafičnem prikazu obstoječega stanja v prostoru ter na dodatnih utemeljitvah
urbanistične zasnove. Prikazi lokacijskih podatkov – grafični in v besedilu, ki se tičejo urbanističnih elementov gradnje je v
postopku pridobivanja PGD (glede lege objekta na zemljišču, njegove velikosti, namembnosti, oblikovanja, odmikov, dostopov
in vplive nameravane gradnje na okoliško naselbinsko strukturo…) potrebno opredeliti na gradbeno enoto. Da so vplivi posega
jasni, se na gradbeni enoti prikaţe tudi obstoječe stanje, torej pred posegom (določila druge točke 53. člena). V razliki prikaza
obstoječega in novega stanja tako postanejo povsem jasni vplivi nove gradnje na naselbinski ustroj celotne gradbene enote,
na sosednja zemljišča in predvsem na javni prostor. Na tako prikazano GE po obstoječem in po novem stanju se utemeljijo vsi
kazalci sprejemljivosti posega – bodisi faktorji, kriterij notranjega dvorišča, odmiki ipd. Poleg tega se znotraj GE prikaţe tudi
zemljišče namenjeno gradnji.
Velikost zemljišča namenjenega gradnji določi projektant glede na merila pozidanosti in investitorjevih potreb po pozidavi ter
opredeli del zemljišča, ki je nujno potreben za funkcioniranje in odvijanje dejavnosti v stavbi, ki je predmet posega, ob tem pa
ne sme pa presegati velikostnega merila posameznega tipa GE (točka 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE oz. točki
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije), kjer je opredeljen velikostni red tipa GE. Tako se pri gradnji glavne stavbe na GE tipa
.vo, na kateri je v sklopu GE predviden še razvojni prostor le te oziroma moţnost gradnje pomoţnih stavb skladno z merili
odloka, se lahko zemljišče namenjeno gradnji pri gradnji glavne stavbe opredeli le za potrebe gradnje le te. Glede na potrebe
se lahko na isti GE kasneje, ob gradnji pomoţne stavbe in dvorišča, opredeli zemljišče za gradnjo le teh. Tako je potem
zemljišče namenjeno gradnji za potrebe pomoţne stavbe skupek zemljišč – to kar sluţi glavni stavbi (z dovozom) in to kar sluţi
pomoţni stavbi. Kljub temu še vedno ni nujno potrebno, da zemljišče obsega celotno velikost GE. To se sicer pri nekem
razumnem razmerju ustavi, saj se na nekem nivoju velikost zemljišča namenjeno gradnji poenoti z velikostjo GE. Pri gradnji
glavne stavbe na GE tipa .hm, kjer gradnja pomoţnih stavb po merilih odloka ni dovoljena, ampak le gradnja pomoţnih stavb
skladno z Uredbo, je v večini primerov velikost zemljišča namenjenega gradnji enaka velikosti ugotovljene oziroma projektirane
GE. V tem primeru ni prostorskih rezerv za razvoj, zato ni smiselno opredeljevati manjše zemljišče namenjeno gradnji, saj za
delovanje stavbe nujno potrebno zemljišče po velikosti skoraj ne odstopa od priporočenega velikostnega merila.
Tako je opredelitev velikosti zemljišča namenjenega gradnji, ki je v domeni izdelovalca projektne dokumentacije in seveda
potreb investitorja, vedno jasno kontrolirana z identifikacijo GE v dejanskem prostoru in je zelo malo moţnosti, da bi se pri tem
lahko izvedle pomembne manipulacije v zvezi v velikostnim redom le teh. Poleg tega pa so opredeljena merila glede
zdruţevanja in delitve GE ter parcelacije na stavbnih zemljiščih s katerimi se onemogoči izogibanje komunalnemu prispevku.
Pripomba se upošteva v smislu preveritve in izboljšanja slednjih meril. V preostalem delu se pripomba ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/3
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ugotavlja, da je faktor FZ, ki je predpisan na »gradbeni parceli«, sporen (pravilno zemljiška parcela namenjena
gradnji).
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Stališče do pripombe:

Izraz gradbena parcela je lapsus iz prejšnje zakonodaje in se ustrezno uskladi z veljavno zakonodajo. FZ se obračuna na GE.
Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/4
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ugotavlja, da je določanje števila dopustnih enostavnih objektov na celotnem ozemlju občine neţivljenjsko (npr.
2 objekta na parceli GE s 1000 m2), saj to določa lahko faktor zazidljivosti.

Stališče do pripombe:

Za razumevanje določila je pomembno poznavanje celotnega vgrajenega principa odloka OPN, konkretno pa razvoja
posamezne GE. V izhodišču je pri tem med drugim vgrajeno tudi načelo, da se skozi nove posege, projektiranje na GE zdruţuje
čim več funkcij, namembnosti, potreb… zdruţi v manjše, t.j. vzdrţno število stavb. Praksa in tudi veljavni predpisi namreč
generirajo vedno nove stavbe na GE. To dejansko pomeni degradacijo prostora kot takšnega.
Odlok sloni na načelih racionalne rabe prostora in zagotavljanja skladnosti prostorskega razvoja. Ta načela ob vsakokratni novi
potrebi po novi ureditvi, spremembi ipd. zahtevajo premislek investitorja, lastnika oziroma projektanta o kakovostni integraciji
v prostor njenega dolgoročnega razvoja - katere funkcije se da zdruţiti v posamične stavbe, kakšen zunanji prostor ostane,
kakšne bodo ostale razvojne moţnosti na GE po posegu. Vse to je pomembno izvesti zato, da se zagotovi racionalna raba
prostora, racionalno izkoriščenje obstoječih resursov in moţnosti preobrazb, dopolnitev… In to je ne le splošni razvojni
imperativ, ki ga pogojuje vsaka dobra projektantska praksa in vsako dobro gospodarjenje z lastnino posamezne GE temveč se
to načelo pomembno odraţa tudi na ravni racionalnosti, kakovosti in smotrnosti naselja/ dela naselja kot celote. Princip
omejevanja enostavnih stavb v PIP je ţivljenjski in dovolj liberalen, ob tem pa hkrati vodi prav v zmanjšanje števila stavb moţnosti gradnje glavnih stavb in pomoţnih stavb namreč odpirajo dobremu projektantu vrsto načinov vključevanja različnih
vsebin v različnih prostorsko sprejemljivih oblik.
Smisel omejevanja števila enostavnih objektov izhaja iz vidnih degradacij pozidave v dejanskem prostoru. Tako imamo v naravi
na območju GE ob osrednji, glavni stavbi namenjeno bivanju prepogosto še celo vrsto drugih manjših pomoţnih stavb in
stavbic, ut, lop, ki se tekom let le nabirajo ter ne planirano umeščajo. Odlok teţi k temu, da nesmiselno pozidavo z več
majhnimi stavbami, nadomesti z drugače in sicer se lahko potrebe takih objektov nadgrajuje v osnovnem gabaritu stavbe kot
sekundarni kubusi. Tako se lahko v primeru ţelje po izgradnji steklenjaka (zimskega vrta) ali garaţe le te lahko gradi kot
sekundarni kubus glavne stavbe. Če pa je velikost slednjega tudi v skladu z merili enostavnega objekt po Uredbi se lahko gradi
kot enostavni/nezahtevni objekt. Večino dejavnosti, ki se danes umeščajo v manjše volumne, pa lahko brez problemov
zdruţimo v enem volumnu - pomoţni stavbi grajeni po merilih odloka, ki se tekom časa glede na potrebe lahko tudi nadgrajuje
do omejitev izhajajoč iz tipa stavbe.
Pripombe se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 271/5
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica meni, da je določanje obveznega dvorišča, ki mora biti v sekundarnem delu, neţivljenjsko. Prav tako določilo,
da se sekundarnih objektov ne sme postavljati, dokler ni zgrajen osnovni objekt oziroma zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Stališče do pripombe:

Notranje dvorišče je v veliko primerih v OPN regulator gostote pozidave, predvsem pa orodje za oblikovanje razmerja med
stavbno strukturo in odprtim - zunanjim prostorom.
Gradnja glavne stavbe je nujna pred ostalimi zato, da ne prihaja do zlorab rabe prostora glede na primarno opredelitev in je
zato potrebna. Pripomba se ne sprejme.
Kot edina pomoţna stavba, ki je dovoljena pred gradnjo glavne stavbe je lopa – deponija za delavce v okviru gradbišča.

pobudnik:

št. pripombe: 271/6
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ugotavlja, da so v splošnem določila za posamezne arhitekture precej konservativne ter prepodrobno določene
in kot take ne omogočajo prenosa arhitekturne tipike v izraz moderne gradnje.
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Stališče do pripombe:

Pripombo razumemo kot stališče iz pozicije projektnih in kreativnih moţnosti investitorja oziroma projektanta. OPN pa je javni
akt, katerega naloga je varovanje javnega interesa. Določila PIP so postavljena le do te mere. Ob tem dosledno izhajajo iz
meril danega prostorskega konteksta - natančneje iz varovanja kakovosti posameznega okolja če obstajajo, varovanja
razvojnih moţnosti GE, še posebej pa javnega prostora ter zagotavljanja skladnega razvoja, sooblikovanja okolja, v katerega
se umešča. Ali če pogledamo drugače - določila PIP so natančna le do tiste mere, da dober projektant in na drugi strani dober
gospodar svoje nepremičnine absolutno lahko prideta do dobre rešitve znotraj maksimalno postavljenih meril in pogojev.
Seveda pa to predpostavlja, da projektant upošteva etična načela stroke (pri čemer je seveda vključena ambicija integracije v
dani prostorski kontekst in ne njegovo zanikanje oziroma njegova degradacija na kar kaţejo številni primeri po občini), na
drugi strani pa lastnik nepremičnine zavzame gospodaren odnos do svoje nepremičnine tudi v smislu zavestne integracije v
okolje, z zavzetjem pozitivnega oziroma etičnega odnosa do javnega prostora, sosedov, pa tudi do razvojnih moţnosti svoje
GE. Ko v odloku govorimo o posameznih arhetipih stavb, npr. podeţelski stavbi, ne govorimo o kopiranju stavbne strukture
takšne kot je temveč o razvoju le te skozi tip, ki je v prostoru prisoten. Omejitve oblikovanja so opredeljene v tistih elementih,
ki lahko bistveno prevrednotijo oziroma razvrednotijo tako oblikovanje arhetipa stavbe kot prostorsko vlogo in morfološki ustroj
v naselju. Le na ta način je mogoče kontrolirati nesprejemljivost oblikovanja stavb glede na kontekst. Tako se v podeţelskem
ruralnem okolju spodbuja gradnjo stavb z dvokapno streho (hiša na podeţelju), medtem ko je modernistično arhitekturno
izraţanje v strnjenem mestnem urbanem okolju manj omejeno (modernistična stanovanjska stavba).
Zato pripomba v splošnem ne drţi, sprejme pa se v smislu ponovne preveritve rešitev iz predstavljenih izhodišč.

pobudnik:

št. pripombe: 271/7
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ugotavlja, da je premajhen poudarek na razvoju celotnega območja Občine Škofljica (poudarjena le središča
Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica). Ob tem pa tretjina prebivalstva ţivi na območju Smrjen, Gradišča in Vrha nad Ţelimljami.
Potrebno bi bilo natančneje opredeliti prostorska razvojna območja za posamezne namene (npr. vrtec, šola, trgovina, šport in
rekreacija …).

Stališče do pripombe:

Trditvev splošnem do neke mere lahko drţijo - v smislu, da bi na neki drugi stopnji razvoja teh naselij, v neki vsestransko
razvitejši druţbi lahko bilo tega več. Vendar pa v konkretnem, glede na potek izdelave OPN-ja, glede na tovrstne razvojne
pobude in predloge občanov, organizacij in razvojne potrebe ter investicijske zmoţnosti tega - javnega sektorja ne vzdrţijo.
Celoten spekter javnih storitev, ki je omenjen, je bil preverjen čez vsa posamezna naselja. Konkretne opredelitve oblik in
kapacitet razvoja posameznih javnih vsebin v OPN pa so na ravni namenske rabe in konkretnih lokacij v izvedbenem delu
strogo vezane na razpoloţljivost posameznih lokacij za posamezne vsebine in posamezne pobude iz nosilcev teh dejavnosti - če
tega ni, je v OPN to teţko opredeliti. Sugestije občanom in društvom v tej smeri je bilo s strani občine in izdelovalca več. V akt
so uvrščeni vsi, ki jih je bilo v prostor mogoče uvrstiti. Pač pa so bistveno odprti in razviti pogoji za vzpostavitev tovrstnih
vsebin skozi opredelitve namenske rabe (CU, szs ipd.). Sicer pa se odlok ob tem usmerja v tisti segment urejanja javnega, ki je
v njegovi domeni in dometu - urejanju javnega prostora, odprtosti opredelitev javnih vsebin in stavb po posameznih naseljih.
Ob tem pa je v splošnem pomembno tudi to, da je mestnost in osnovne funkcije in ureditve potrebno sploh zagotoviti v
središčnih naseljih. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/8
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vlagateljica pripombe predlaga, da se za območje starih drţavnih kasarn predvidi novo namensko rabo, ki naj bo razvojna
priloţnost občine.

Stališče do pripombe:

Stališče je enako kot pri pripombi št. 25.

pobudnik:

št. pripombe: 271/9
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica ugotavlja, da bi bilo nujno poiskati nove površine za industrijo in proizvodnjo (Lavrica, Reber …).

Stališče do pripombe:

Za to v tem aktu ni potrebe in ne moţnosti:
- potrebe po novih površinah za proizvodnjo in gospodarski coni niso izkazane, obstoječa na Škofljici je daleč od tega da bi bila
izkoriščena - bilanca konkretnih potreb (ki jih praktično ni) in razpoloţljivih površin te potrebe ne pokaţe in dokazuje nasprotno
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- zato je utemeljevanje iz vidika poselitve nemogoče,
- v Rebri OPN na tovrstne splošne ugotovitve kljub temu odpira nove površine za tovrstne dejavnosti, za katere pa zaenkrat
tudi ni izkazanega interesa - razen predvidenega komunalnega centra,
- takšno cono je v splošnem mogoče opredeliti, ko so poleg znanih potreb znani tudi nosilci aktiviranja tovrstne cone, še
posebej oprema s komunalno infrastrukturo. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/10
št. pobude:

Povzetek pripombe:
Pripombe na posamezne člene

Predlagateljica opozarja, da v 4. členu niso navedene vse okrajšave, ki se v tekstu pojavljajo.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/11
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica opozarja na 6. člen – Vizija prostorskega razvoja je preskromno opisana. Iz teksta ni razvidno, da se bodo
naselja v J delu občine (Smrjene, Gradišče, Vrh ) lahko razvijala s trgovskimi in storitvenimi in obrtnimi dejavnostmi, vrtci,
…zelene površine za rekreacijo in otroška igrišča bi morala biti v OPN opredeljena za vsako vas.

Stališče do pripombe:

Predlog se nanaša na strateško raven koncipiranja razvoja občine. Brez intenzivnejšega vključevanja civilne druţbe in lokalnih
(vaških, krajevnih…) skupnosti ter tudi občine v fazi pred pričetkom priprave OPN tega ni mogoče izvesti. Tovrstni predlogi za
uvrstitev v OPN, ki so obstajali, so povsod, kjer so bili predlagani, vključeni. Zelene površine za vsako vas bo mogoče
opredeliti, ko se nosilci tovrstnih aktivnosti (krajevne skupnosti, društva…) dogovorijo in dajo konkretne predloge za konkretne
lokacije (ki bodo seveda vsaj načelno usklajene z lastniki) in v tem smislu je to torej potrebno opredeliti v predhodnih
pripravah na OPN.
Glede razvoja storitvenih in drugih dejavnosti v manjših naseljih v tem postopku ni izkazanih konkretnih pobud in aktivnosti
ponudnikov tovrstnih storitev. Vizija opredeljuje, kam naj se tovrstne dejavnosti usmerjajo - in, upoštevajoč velikost občine ter
števila prebivalcev, je pomembno, da se razvijajo predvsem v središčnih naseljih. V vseh ostalih pa OPN omogoča razvoj
naštetih dejavnosti in tudi nobena tovrstna pobuda ni bila izločena. Pripomba se v tem delu ne sprejme.
Smisel opredelitve vizije prostorskega razvoja občine je v kar najbolj zgoščeni obliki izraziti v enem ali nekaj ciljev zdruţenih
hotenj oziroma videnja prostorskega razvoja občine kot celote. Vizija tako ne obravnava posameznih delov občine. V
opredelitvah posameznih strateških ciljev, v zasnovi prostorskega razvoja in v usmeritvah zanj pa je pripomba deloma tudi ţe
upoštevana. V tem delu se pripomba na izvedbeni ravni upošteva v smislu dopolnitve usmeritev za pripravo OPPN.

pobudnik:

št. pripombe: 271/12
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 7. člen – pripomba na nekvaliteten javni prostor v naseljih Smrjene, Gradišče, Vrh … javnega prostora sploh ni.

Stališče do pripombe:

Javni prostor na območju Smrjen, Gradišča in Vrha nad Ţelimljami obsega ceste, ki pa nimajo niti potrebnega profila in ne
pločnikov. Zaradi stihijske urbanizacije prav tako ni središčnih prostorov – trgov, zelenih javnih površin. V tem smislu je javni
prostor pomanjkljiv. Obstoječi javni prostor je tudi obstoječa pot ali cesta. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/13
št. pobude:

Povzetek pripombe:
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Predlagateljica podaja pripombo na 9. člen – območij za šport in rekreacijo, opisanih v tekstualnem delu, v grafikah ni.

Stališče do pripombe:

V navedenem členu so na strateški ravni podana izhodišča za zasnovo prostorskega razvoja v občini. V navedenem smislu
se tudi nezazidane in praviloma ţe degradirane površine na izvedbeni ravni lahko opredelijo kot rekreacijske površine. Za
območja kot so npr. naselja Smrjene, Gradišče in Vrh nad Ţelimljami na izvedbeni ravni te niso natančno opredeljene, ker
jih bo potrebno načrtovati v sklopu priprave OPPN in sicer tam, kjer bo to s podrobnimi strokovnimi podlagami
najprimernejše.

pobudnik:

št. pripombe: 271/14
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 15. člen – ali je GE – gradbeno enoto moţno pojmovati kot zemljiško parcelo namenjeno
gradnji?

Stališče do pripombe:

Obrazloţitev je podana v podtočki 2272 točke. Izraz GE je v postopku manj pomembna stvar, vendar kot pojem osnovne
urbanistične celice ostane. GE ne moremo brez vsebinskega ozadja pojmovati zemljišče namenjeno gradnji. Zemljišče
namenjeno gradnji (ena ali več zemljiščih parcel) lahko obsega le del GE ali pa celoto. Tako je npr. pri gradnji le glavne stavbe
lahko velikost zemljišča opredeljena samo za potrebe le te (torej zemljišče na katerem je predvidena stavba in na katerem so
urejene površine, ki bodo sluţile tej stavbi - dostop, manipulacijske površine…), medtem ko mora za potrebe delovanje vseh
stavb na zemljišču, npr. celotne domačije – glavne in pomoţnih stavb, velikost zemljišča namenjenega gradnji biti opredeljena
tako, da zadovoljuje potrebe za delovanje vseh stavb hkrati pa seveda ne presega v prostoru opredeljene oz. identificirane GE.
Pripomba se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 271/15
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 36. člen – ali se predpiše OPPN za vsak večji projekt kanalizacije, vodovoda, telefona (GJI).
Potreben in koristen je v primerih, ko je pričakovati teţave pri pridobivanju soglasij oziroma pravice graditve. OPPN je podlaga
za npr. komasacijo ali razlastitev, če je potrebna. Se pa občina za OPPN lahko odloči tudi, če ta v OPN ni predpisan. Zakaj
obveznost arhitekturno urbanističnega natečaja in zakaj ne več rešitev izbranih podjetij? Kdaj je zahtevan natečaj je
predpisano s Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Ur. l.
RS, št. 108/2004) – 13. in 14. člen, kjer je uporabljen izraz »ali« določba ni sporna.

Stališče do pripombe:

36. člen navaja usmeritve za pripravo OPPN tam, kjer ti niso posebej opredeljeni in se zanje občina kljub temu lahko odloči.
Usmeritve so priporočilne narave in niso obvezujoče. Pripomba se smiselno upošteva tako, da se v členu ta priporočilni namen
posebej poudari.

pobudnik:

št. pripombe: 271/16
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja splošno opombo: Usmeritve za OPPN so zelo natančne in tako toge, da omejujejo bodoče izdelovalce
OPPN. Kaj naj OPPN vsebuje je določeno s predpisi in ni potrebno dodatno zaostrovati pogojev z dodatnimi vsebinami bodočih
OPPN. Nepotrebna je obveznost priprave strokovnih podlag za drţavne prostorske akte, ki so akti višjega ranga kot OPN.
Primerno je predvideti katera odstopanja so dopustna pri pripravi OPPN glede na določbe OPN (v katerih primerih in pod
kakšnimi pogoji).

Stališče do pripombe:

Usmeritve so zgolj usmeritve in ne določila. Usmeritve za OPPN so postavljena zgolj iz meril razvoja prostorskega konteksta - ki
bi morala biti za izdelovalce OPPN na vsak način vsebinski imperativ. Neupoštevanje prostorskega konteksta in slabe navezave
v dano okolje je največkrat posledica tovrstnega znanja projektantov, še pogosteje pa slepega, moralno in etično oziroma
strokovno spornega sledenja projektantov investitorjevim zahtevam po maksimiziranju dobičkov. In tu je glavni razlog za v
splošnem slabe in v okolju nasilne rešitve, ki smo jim priča. OPPN ima po svojem javnem značaju nalogo, da skozi
zagotavljanje nove rabe, novih vrednosti konflikte rešuje in ne generira novih. Sama projektna naloga za posamezen OPPN pa
je v vsakem primeru predmet presoje iz obeh vrst strokovnih podlag – analize prostorskega konteksta in projektnih rešitev, ki
se jih pred pričetkom postopka preveri skozi projektno nalogo oziroma sklep o pričetku priprave OPPN. Pripomba se ne
sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 271/17
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 39. člen – (16) Kako je s postavitvijo začasnih objektov?

Stališče do pripombe:

V vsakem tipu GE so navedeni dopustni začasni objekti pod tč. 2.3. V 39. členu so opredeljeni posegi v prostoru grajenega
javnega dobra, ki pa jih je tudi smiselno dopolniti z moţnostmi postavitev začasnih objektov - čeprav načeloma niso moţni. Pač
pa so za ta namen posebej opredeljene EUP GE središčnega javnega prostora, kjer so tudi začasni objekti posebej opredeljeni
(72. člen, točka 2.2. Pomoţne stavbe – število, število etaţ in 2.3. Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb)
po Uredbi). Pripomba se delno sprejme v smislu preveritve in po potrebi dopolnitve.

pobudnik:

št. pripombe: 271/18
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja naslednjo pripombo: Ločiti je potrebno odmike pri podzemnih in nadzemnih vodih, ker ti niso enaki
(navedeno le za nadzemne).

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/19
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja naslednjo pripombo: Kaj je z dozidavami, spremembo namembnosti, ….?

Stališče do pripombe:

Določilo se lahko preoblikuje, da je jasneje izraţeno, da se spodbuja raba učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih
virov energije pri vseh dovoljenih posegih na stavbah – tako tudi dozidavah, spremembi namembnosti….
Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/20
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 41. člen – V tekstu bi bilo potrebno pripisati kdaj veljajo pogoji za K1 in kdaj za K2. Vpisani
so pogoji za parcelacijo, kaj pa za komasacijo? Zakaj dopolnilne strokovne podlage pred pričetkom priprave OPPN, če so v isti
natančnosti, kot so bile narejene za OPN?

Stališče do pripombe:

To jasno izhaja iz opredelitve namenske rabe v grafičnem delu odloka (karta 223 grafičnega dela odloka), ki je nedvoumno
ločena. Dopuščamo pa, da se da ločitev napisati bolj jasno. V tem smislu se ta del pripombe sprejme. V delu kjer se pripomba
nanaša na dopustnost parcelacij pri izvedbi komasacij se pripomba upošteva.
Glede zahtevnosti strokovnih podlag, kar se, predpostavljamo, nanaša na 36. člen, je vprašanje nejasno - izhodišče izhaja iz
temeljnih načel znanstveno raziskovalnega dela, ki bi mu morala slediti vsaka strokovna podlaga (preverljivost stališč,
celovitost, objektivnost…). Strokovne podlage se seveda izdelajo za manjše območje, z vnosom vseh sprememb, predvsem pa
referenčno glede na predhodne ugotovitve analiz. Le na ta način se lahko strokovne podlage v občini skozi čas gradijo kot
sistem, kot pregleden nabor podatkov in ugotovitev, ki se vsakokratno razvijejo na novih podatkih in novih spoznanjih. Ta
način strokovnega dela v prostoru bi moral v občini postati standard, saj omogoča primerljivost, preverljivost in s tem
verodostojnost. Pripomba se v tem delu ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 271/21
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 55. člen – Zakaj se uveljavlja obveznost dvorišča in z natančno opredelitvijo brez toleranc
(razen 10 % v nivoju)?

Stališče do pripombe:

Notranje dvorišče je v veliko primerih v OPN regulator gostote pozidave, predvsem pa orodje za oblikovanje razmerja med
stavbno strukturo in odprtim - zunanjim prostorom. Minimalna dimenzija dvorišča, ki mora meriti 5,0 m, sicer izgubi namen in
vlogo, ki jo ima na GE. Toleranca do 10% pa velja za odstopanja v horizontalnem nivoju terena dvorišča. Če je višinska razlika
GE v smeri krajše dimenzije dvorišča enaka ali večja od višine ene etaţe (min. 2,5 m ), je lahko dvorišče več nivojsko.
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/22
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 55. člen - Za škarpe ni predpisan odmik od cest in javnega prostora.

Stališče do pripombe:

Odmik je vsebinsko jasen z določitvijo regulacijske linije, ki je škarpa ne sme presegati. Prav tako je v skladu z 39. členom
predmet soglasja upravljavca ceste. Mogoče pa jo je navesti še bolj jasno - v tem smislu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/23
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 56. člen – potrebno je določiti medsebojno razmerje oziroma odnos med GE in zemljiško
parcelo namenjeno gradnji.

Stališče do pripombe:

Razmerje med GE in zemljiščem namenjeno gradnji je v VI. poglavju obrazloţitve Odloka. Prav tako je obrazloţitev v podtočki
2 te točke. Pripomba se ne sprejeme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/24
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja naslednja vprašanja zakaj se objekti lahko postavljajo le v primarnem delu GE (opisan primer parcele
orientirane na jug in z dovozom na severni strani – bo z dovozom in parkiranjem razvrednoten najbolj kvaliteten prostor na
juţnem (sekundarnem delu parcele))? Zakaj skladiščenje v zunanjem prostoru GE ni dovoljeno? Zakaj je odmik opredeljen na 3
m?

Stališče do pripombe:

Vprašanja v zvezi z razvojem hierarhije in oblikovanjem stavb glede na javni prostor - lokacija v primarnem delu GE je
določena le za glavne stavbe - to pa izhaja iz vloge in pomena glavne stavbe; trajno skladiščenje v zunanjem prostoru GE npr.
za opravljanje dejavnosti v stanovanjski soseski je za okolico seveda lahko moteče; naveden primer ima več moţnih rešitev, je
pa povezan tudi z vprašanjem ali je GE za ţeleno pozidavo sploh primerne oblike in dovolj velika (preozka ipd.). Odmik ni
opredeljen kot je postavljeno vprašanje - je 3 m ali več, ali pa je stavba lahko postavljena na parcelno mejo. Izhaja iz dveh
meril- iz merila moţne poti okoli stavbe in moţne prizidave v ta prostor je smiselna/ npr. nadstrešek z minimmalno širino 3,0 m
- gre torej za povsem projektno uporabnosten vidik rešitve, ki je hkrati fleksibilen.

pobudnik:

št. pripombe: 271/25
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja naslednja vprašanja: Zakaj je obvezna priključitev na plin, in kako je s sončnimi elektrarnami? Kateri
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objekti iz 18. alinee (ti objekti se lahko ….)?

Stališče do pripombe:

Priključek na plinsko omreţje ni nujen. V tem smislu se pripomba delno sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/26
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica postavlja vprašanje: zakaj se zaostruje število parkirnih mest iz prejšnjih 1,5 PM na 3 PM?

Stališče do pripombe:

Število parkirnih mest se usklajuje z uveljavljenimi standardi in dejanskimi potrebami. V tem smislu se pripomba delno
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/27
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 58. člen – Zakaj sta moţni le dve pomoţni stavbi? Ali je dikcija dopustna izraba prostora
enako FZ, faktorju zazidljivosti, ali sem spada tudi površina dvorišča, glede na obvezen predpis?

Stališče do pripombe:

Izdajajoč iz tega, da ta tip GE sooblikuje predvsem urban mestni prostor je gradnja pomoţnih stavb v tem okolju za potrebe
raznih dejavnosti ne le nepotrebna oziroma moteča ampak tudi morfološko nedopustljiva. Tako je na GE namenjeni bivanju ob
stanovanjski stavbi dovoljena gradnje le dveh pomoţnih stavb po Uredbi. Dopustna izraba je izkaza s FZ (sem se ne šteje
površina dvorišča ampak le tlorisne površine vseh stavb na GE).
Pripomba se delno sprejeme v smislu opredelitve določil faktorjev.

pobudnik:

št. pripombe: 271/28
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica pripombe zastavlja vprašanje: zakaj niso dovoljene ograje iz plastičnih mas?

Stališče do pripombe:

Oblikovanje ograj naj bo načeloma tako, da v okolju ne izstopajo. Pripomba se sprejeme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/29
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 59. člen – Zakaj je podan tako podroben opis kateri pomoţni objekti so dovoljeni, pri
površini 500 m2 in faktorju zazidljivosti 40% je ta omejitev dovolj?

Stališče do pripombe:

Določilo izpeljano iz koncepta odloka - glej stališče v točki 271/6, del v zvezi z morfologijo GE. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/30
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 60. člen – Ali je z izrazom – omenjena gradbena parcela mišljena GE ozirom parcela
namenjena gradnji? Ali GE ţe obstoječ v vseh primerih? Zakaj določilo o številu pomoţnih objektov (FZ je 70 %)?
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Stališče do pripombe:

Pripomba glede izraza GE/gradbena parcela se sprejme, glede števila pomoţnih objektov glej odgovor v podtočki 271/3 in se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/31
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 62. člen – Zakaj je določena velikost parcele od 1000 m2? Zakaj so prepovedani iglavci?
Zakaj so dopustni samo leseni plotovi do 1 m višine?

Stališče do pripombe:

Ni določena velikost, temveč velikostni red, kar je bistvena razlika (pojasnilo v55. členu odloka). Iglavci so v vaškem,
podeţelskem okolju, kjer tovrstni tip GE nastopa, izvorno neavtohtona in netipična vrsta in kot taka ne prispeva k skladnosti
ruralnega prostora iz vzpostavljenih, razvojno pogojenih kvalitet. Isto velja za plotove. Povsem drugače pa velja za zaključene
ali nastajajoče stanovanjske soseske in vse druge urbane sredine, tu pa ni nikakršnih tovrstnih omejitev. Pripomba se delno
upošteva v smislu preveritve višine medsosedskih ograj.

pobudnik:

št. pripombe: 271/32
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Podan je pomislek glede uporabe pojma GE. GE ima smisel v primerih domačije (v uporabi je bil izraz – grajeno območje
kmetije). Občina lahko dopusti postavitev pomoţnih kmetijskih objektov tudi na kmetijskih zemljiščih, ki pa so lahko del GE. V
primeru enačenja GE z zemljiško parcelo namenjeno gradnji bi to pomenilo, da bi moralo kmetijsko gospodarstvo plačati zelo
visok komunalni prispevek in nadomestilo za poseg na kmetijsko zemljišče.

Stališče do pripombe:

Obrazloţitev v zvezi z izrazom GE je podana v točki 271/2.
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/33
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 65. člen – FZ do 0,50… ali 0,5 ali 50 %?

Stališče do pripombe:

Tipkarska napaka, dovoljen FZ je do 0,5, pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/34
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 66. člen – FZ do 0,70 se zdi visok – še posebej če je GE velika 3000 m2.

Stališče do pripombe:

Tip GE trško mestne hiše, na katerega se pripomba nanaša nastopa le v strnjenih okoljih, kjer so tako visoke gostote tudi
morfološko (ne le investicijsko s strani lastnikov) zaţelene. Seveda pa je dodatni regulator morfološkega ustroja in gostote
koncept glavnih in pomoţnih stavb ter notranjega dvorišča. Pripomba se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 271/35
št. pobude:

Povzetek pripombe:
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Predlagateljica podaja pripombo na 67. člen – Zakaj drevesne vrste iglavcev niso dovoljene? Objekt za lastne potrebe je tudi
dvorišče? Ali spada v FZ?

Stališče do pripombe:

Stališče je obrazloţeno v podtočkah 20 in 31 pripombe 271. Ker gre v teh primerih v odnosu do krajine lahko tudi za
pomembne anomalije, ki jih je mogoče sanirati le z gostimi zasaditvami, se pripomba v tem smislu tu upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 271/36
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 68. člen – Kaj je definicija sekundarnega kubusa glavne stavbe? V primeru industrije v
gospodarski coni za manjše obrtniške proizvajalce je to preveč. IP (površine za industrijo) ni enako IG (gospodarske cone).
Industrijske cone imajo dejansko višjo gostoto pozidave kot GC. Na poplavnem območju ni dovoljena pozidava razen po
izvedbi omilitvenih ukrepov skladno s predpisi, zato ni smiselno opredeljevati takšnih površin za stavbna, če omilitveni ukrepi
niso predvideni in če zaradi poplavne nevarnosti gradnja ni moţna. Območja zelenih površin v OPN so nepozidana stavbna
zemljišča.

Stališče do pripombe:

Opredelitve oblikovanja stavb so urbanistični modeli, ki omogočajo integracijo stavb v prostor. Pri tem je zelo pomembno, kje
in v kakšnem kontekstu posamezni tipi GE nastopajo. Sekundarni kubus pri glavni stavbi je določen v 80. členu (pri glavni
stavbi) in 86. členu (za pomoţno stavbo). Pri notranjem dvorišču je določena le minimalna dimenzija in je v tem smislu
univerzalno (in v dolgoletni praksi preverjeno) uporabna za oba tipa GE. Glede opredeljevanja stavbnih zemljišč v poplavnih
območjih so predpisi zelo jasni. Gradnja na območjih srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti se lahko rešuje
individualno. V skladu s predpisi se na podlagi posebne študije ugotovijo moţni ukrepi za preprečitev poplavne nevarnosti. Če
za takšne rešitve investitor pridobi ustrezno soglasje, je gradnja sprejemljiva. Sicer pa je zagotavljanje poplavne varnosti
naloga vseh ravni upravljanja z vodami (drţava, regija in občina). Za zagotavljanje poplavne varnosti širšega poselitvenega
območja pa bodo v prihodnje načrtovani ukrepi tudi na ravni občine.

pobudnik:

št. pripombe: 271/37
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 75. člen – Če je GE enaka zemljiški parceli namenjeni gradnji bo visok komunalni prispevek
na parceli s 3000 m2 za domačijo v odprtem prostoru.

Stališče do pripombe:

Stališče je v podtočki 2 pripombe 271. Da povzamemo - na institut GE se opredeli razmerja GE do javnega prostora, sosedov in
meje do zunanjega prostora naselja, morfologija GE in gostota zazidave (torej glavni razvojno integrativni vidiki aktualnega
posega glede na dejansko stanje in razvojne moţnosti GE), na institut zemljišča, namenjenega gradnji (torej na obseg
konkretnega posega) pa se, v skladu z zakonodajo odmerja komunalni prispevek.
Glede na to, da je omogočeno postopno razvijanje pozidave na GE – prvo glavna stavba nato pomoţne stavbe, se tudi
komunalni prispevek plačuje stopenjsko, glede na dejansko izrabo GE. Prav zato je zelo pomembno kako se opredeli velikost
zemljišča namenjenega gradnji. Torej pri gradnji glavne stavbe površine, ki so potrebne za delovanje le- te, pri gradnji
pomoţne stavbe pa površine, ki so potrebne za delovanje le te, s tem da so ţe prej opredeljene površine – npr. dovoz,
zagotovitev predpisanih površina za mirujočo promet na GE ţe zagotovljene – torej je kom. prispevek zmanjšan za obstoječe.
Je pa res, da je v nekem trenutku poplačan komunalni prispevek za celotno GE.
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/38
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 79. člen – Kolenčni zid je potrebno v izvedbenem aktu definirati, da ne prihaja do zlorab
pri izvedbi dodatne etaţe – mansarde. Pri tem se upošteva lokalna tipika, povprečna mera je 1,2 m in omogoča funkcionalno
ureditev mansarde. Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno, vendar barve niso definirane.

Stališče do pripombe:

Mansardo je mogoče vzpostaviti le, če jo omogoča prostorski kontekst, ki je v aktu normativno interpretiran s posebno oznako
M v tipu GE, tipu stavbe oziroma, v izjemnih primerih, v posebnih merilih (v točki 3.5.0.0. Odloka). Določilo kaj je mansarda in
višina kolenčnega zidu je opredeljen v točki 3.4.4.1.3 Etaţnost stavbe oziroma v 79. člena odloka. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 271/39
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 78. člen – Zakaj na glavni fasadi osnovnega kubusa ni dovoljeno organizirati dovozov.
Gank, frčade, loţe, balkoni, napušči, osnovni kubus glavne stavbe, sekundarni kubus glavne stavbe, …kot arhitekturni elementi
hiše v osrednji Sloveniji – so prepodrobne in dokaj konservativne določbe in kot take ne omogočajo prenosa arhitekturne tipike
v izraz moderne gradnje.

Stališče do pripombe:

Izrazov moderno in konzervativno v uporabljenih kontekstih teh pripomb ne razumemo. Za večjo jasnost karikiramo - če je
morda v neki kvalitetni vaški sredini mišljeno moderno v zanikanju avtohtone morfologije z npr. atributi ravne strehe na
glavnem kubusu hiše ali kompleksno sestavljena geometrija takšne hiše, s kovinskim stavbnim pohištvom ali morda kričečo
kovinsko fasado potem gre za izrazito nevključevanje v dan kontekst vasi - in za primer izrazito nemoderne arhitekture, če je
moderno oznaka za aktualno, sodobno, v trendu trenutka - v takšnem okolju je lahko v splošnem tako razumljena moderna
arhitektura diskretna, s kakovostno prisotno stavbno strukturo umerjenim merilom in morfološkim izrazom, z naravnimi
avtohtonimi materiali (tudi iz ekoloških razlogov itd. (izjeme seveda vedno lahko so, vendar jih mehanizem zakonodaje zdaj ţal
ne omogoča)) – vendar pa je takšna aktualna arhitektura lahko izjemno subtilno kreativna, avtorska in tudi inventivna - tako
navzven, še toliko bolj, brez kakršnihkoli omejitev pa navznoter. V tem smislu odlok v podeţelskih okoljih in v posamičnih
primerih v danem konkretnem kontekstu vasi (!) odpravlja arhitekturne »kreacije«, ki so takšne same po sebi, v prvi vrsti
zaradi avtorskega prestiţa ali ekstravagance naročnika - vendar pa absolutno na škodljiv račun, na škodo naselja kot celote ali
njegovega dela. V tem smislu je torej postavljena na mejo med skupnim in individualnim, pri čemer je prostor skupna, javna
kategorija. Znotraj meril razvoja kakovosti vsakega posamičnega prostorskega konteksta, ki jih povzema OPN pa je seveda
zelo široko polje kreativnosti in moţnosti rabe prostora - in tu se dejansko pokaţejo kreativna moč in smotrnost rabe prostora.
Je pa na mestu ponoven razmislek o konkretnih rešitvah v nekaterih mejnih primerih, še posebej npr. v zaključenih
stanovanjskih soseskah, ki so ţe izrazito degradirane, pobude in tudi javna razgrnitev pa niso prinesle ambicij njihovih
prebivalcev po varovanju preostalih kvalitet - v tem smislu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/40
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 86. člen – Odmik pomoţne stavbe od parcelne meje je 3 m, v zakonodaji je 4 m.

Stališče do pripombe:

Stališče v podtočki 23 te točke, pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 271/41
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 91. člen – predpisanih 56 OPPN je odločno preveč, zlasti zaradi določb o nedovoljeni
gradnji do njihovega sprejema.

Stališče do pripombe:

Število OPPN je odvisno od kriterijev, po katerih so opredeljeni in od doslednosti njihovega upoštevanja. Vrednotenje
potrebnosti reševanja prostorske problematike predpostavlja poznavanje dejanskih problemov in moţnosti njihovega
reševanja. Na podlagi podrobne analize prostora in zakonskih norm je mogoče trditi, da je OPPN-jev odločno premalo – po
opredelitvi potrebnih (v prvi fazi cca 60) so bili po večfaznih temeljitih preveritvah in usklajevanjih radikalno reducirani na
obseg v dopolnjenem osnutku. Vsak posamezni OPPN v OPN Škofljica je opredeljeni na podlagi enega od naslednjih kriterijev:
kot predpisan ukrep sanacije razpršene gradnje,
kot instrument notranje prenove naselja ali dela naselja, ki je največkrat nujen, ker je stihijski razvoj prerasel
razvojna izhodišča na konflikten način in se ga drugače ne da sanirati oziroma mu zagotoviti nadaljnjega razvoja,
kot večji projekt – investicija za vzpostavitev ali širitev določenih programov.
Poleg tega se na podlagi upoštevanja pripomb iz javne razgrnitve ponovno prouči pravno stanje v posameznih
pomembnih delih naselij in po potrebi opredeli tudi dodatne OPPN, v kolikor bi bilo to potrebno. Pripomba se v tem
delu ne sprejme.
Pač pa je ob tem potrebno opozoriti, da so za večino OPPN za obstoječe GE opredeljeni tako imenovani »aktivni« prostorsko
izvedbeni pogoji, ki omogočajo, da se posegi na njih lahko izvajajo praktično v istem obsegu kot če OPPN ne bi bilo. Izjeme v
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smislu liberalnega reţima v območjih OPPN v prehodnem obdobju pa morajo biti (in za to je potrebna ponovna proučitev in po
potrebi modifikacija rešitev) v razvojno kompleksnih območjih (z neurejeno preobrazbo oziroma izrazitimi konflikti…). V
kontekstu odprave eventuelnih zadrţkov pri gradnji znanih investicij, ki so predvidene na robovih opredeljenih OPPN (npr. ob
razpoloţljivi infrastrukturi ipd.) in zanje ţe obstajajo takšne rešitve, ki niso v nasprotju s konceptom OPPN, pa se v predlogu
akta tudi za njih opredelijo aktivna merila, posege (gradnje) omogočajo tudi v prehodnem obdobju, do sprejema OPPN. V delu
pripombe , ki se nanaša na moţnost omogočanja hitrejše gradnje se pripomba sprejme v smislu tega dela odgovora.

pobudnik:

št. pripombe: 271/42
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagateljica podaja pripombo na 95. člen – Smiselno je, da odlok o OPN začne veljati po nekem daljšem času po objavi,
zaradi investitorjev , ki so ţe v postopku načrtovanja gradnje, npr. pred pridobivanjem soglasij k projektnim rešitvam.

Stališče do pripombe:

Do sprejetja akta je več kot pol leta, časa za odprte projekte je v predlagani obliki dovolj. Pripomba se ne sprejme

pobudnik:

št. pripombe: 271/43
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vlagateljiva pripombe predlaga opustitev priprave OPPN iz različnih utemeljitev in sicer: 4-01 SS Gorenje Podblato, 4-02 SS
gorenje Blato Ravne, 5-01 SS Gradišče Lazi, 5-02 SORG Gradišče Brzek, 5-03 SS Gradišče nad cerkvijo, 5-04 SS Gradišče V, 505 SS Gradišče SV, 5-08 SORG Gradišče Štrbinca, 8-02 Revitalizacija Gradu Lanišče, 9-04 SORG pod Arbeţnikovim hribom, 908 Prenova jedra Lavrica, 11-05 SS Pijava Gorica Pijavske Tale, 14-04 SORG Smrjene Gradišče, 15-03 SORG Mijavčeve in
Gratove ulice, 16-02 SS Vrh Sveti Peter.

Stališče do pripombe:

OPPN-ji so opredeljeni na podlagi temeljnih strokovnih norm, njihova opustitev bi imela za prostor zelo škodljive posledice, v
nekaterih primerih tudi izbris vseh stavbnih zemljišč na območju OPPN. Res pa je, da se da v nekaterih primerih na podlagi 2.
člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN, Ur. l. RS, št. 99/07, na geodetskem načrtu izdelati strokovno
podlago, v kateri se opredeli potrebne vsebine regulacije, se jih skupaj z OPN javno razgrne in kot take vanj vključi. Sicer glej
stališče do pripombe 271/1. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 272
št. pobude: 15-8

Povzetek pripombe:

Vlagateljica podaja pobudo za opredelitev stavbnega zemljišča tudi na parcelah št. 438/2 in 437/1 z utemeljitvijo, da se parcele
drţijo stavbnega zemljišča, so kvalitetnejše od niţje leţečih, doseţena bi bila boljša osončenost doline….

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/1
št. pobude:

Povzetek pripombe:
(Odlok)

Pripomba se nanaša na 5. člen – tehnična pripomba (3.4.2.0.13 napačen naslov; 3.4.4.1 manjka).

Stališče do pripombe:

Pripomba se upošteva, številčenje se uskladi.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/2
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 15. člen – Vključiti je potrebno prepoved postavitve sončnih elektrarn na kmetijska zemljišča.

Stališče do pripombe:

V skladu z veljavnimi predpisi s področja kmetijstva ter urejanja prostora takšna moţnost ni dopustna. Moţnost izgradnje
elektrarne je vezana na spremembo namenske rabe – določitev površin energetske infrastrukture. Na kmetijskih zemljiščih
postavitev sončnih elektrarn nikakor ni mogoča. Pri pripravi OPN se upošteva obstoječa veljavna zakonodaja. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/3
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 32. člen – Nekoliko določneje se opredeli podrobnejšo namensko rabo prostora (katerim dejavnostim
je območje namenjeno). Preveriti je potrebno območje BC in primer lovske koče (oznaka NRP B).

Stališče do pripombe:

Če gre za EUP Gr23.hp je namenska raba za lovsko kočo primerna, vendar se pripomba sprejme v smislu podrobnejše
opredelitve PIP.

pobudnik:

št. pripombe: 273/4
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 38. člen, 78. odstavek – Gradnja stavb samo ob izvedeni kanalizaciji je prestrogo določena (v naseljih
Gradišče, Smrjene, Vrh obstajajo samo idejne zasnove). 109. odstavek – zakaj tako podroben opis za nasipe za DSO (v
primeru, da bo potrebno karkoli spremeniti)?
In na 39. člen, 6. odstavek – Zakaj je območje za določitev strank manjše od varovalnega pasu?

Stališče do pripombe:

V aktu je potrebno upoštevati pogoje, ki jih glede dopustnosti gradenj zahtevajo zakonski predpisi (gradnja je dopustna samo
na komunalno opremljenem zemljišču – minimalna komunalna opremljenost pa mora zagotavljati tudi odvajanje in čiščenje
odpadnih voda). Ne le drţava, tudi občine so zavezane k spoštovanju teh, za varstvo okolja pomembnih obveznosti. Ob
zavedanju dejstva, da bo nakopičene probleme (v občini Škofljica še posebej izpostavljene) nezgrajenih kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav potrebno reševati postopno se pripomba delno upošteva. Zato se smiselno dopolni člen s pogoji in
roki, ki jih je potrebno zagotoviti za to, da bo postopno doseţena komunalna opremljenost stavbnega zemljišča v minimalnih
zakonsko predpisanih okvirih in v rokih, kot bodo določeni v občinskem programu odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih
voda.
Natančna opredelitev nasipa za DSO izhaja iz strokovne podlage, kot jo v skladu s predpisi zahteva nosilec urejanja prostora s
področja varstva voda. Podlaga za določila je dana v hidrološko hidravlični študiji. ARSO v postopku celostne presoje vplivov na
okolje in mnenja zahteva, da so predvideni ukrepi v OPN tudi natančno zapisani. Zato se pripombe ne more upošteva.ti.
Določilo upošteva smernice ELES, d.o.o., št. 5637/532/iub, z dne 30.7.2009 in je v skladu z Uredbo o določitvi strank v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 37/08).

pobudnik:

št. pripombe: 273/5
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 41. člen, 2. odstavek – Zakaj ni določila, da je izravnavanje in zasipavanje vrtač prepovedano? 8.
odstavek – Kaj je točno dovoljeno v variantah ali/in? Kaj je to primerljivo kmetijsko zemljišče? Kako preverjati do postavitve
česa je kmetijsko gospodarstvo upravičeno?

Stališče do pripombe:

Izravnave kmetijskih zemljišč so moţne v obsegu kot jih za manjše agromelioracije dopuščajo kmetijski predpisi. Na varovanih
območjih narave, kulture, voda …ipd. so takšni posegi prepovedani ţe z varstvenimi reţimi ali pa je predpisana pridobitev
pogojev ter soglasij. Kriterije za določitev obsega primerljivega kmetijskega zemljišča določajo predpisi s področja kmetijstva.
Upravičenost glede gradenj za potrebe kmetijskega gospodarstva bo preverjala UE v postopku izdaje gradbenih dovoljenj.
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Pripomba v delu, ki se nanaša na GJI je smiselno ţe upoštevana. Glede dopustnosti parcelacij v javno korist se pripomba
smiselno upošteva tako, da se natančneje opredeli pojem javne koristi (ta ni omejena zgolj na infrastrukturne objekte).

pobudnik:

št. pripombe: 273/6
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 41. člen,10. odstavek – Dopustitev ograj za vodna zajetja, čistilne naprave , transformatorje … ter 14.
odstavek – namesto parcelacije v javno korist naj se opredeli določilo za gradnjo javne infrastrukture in spremljajočih objektov.

Stališče do pripombe:

Čistilne naprave in transformatorji praviloma stojijo na stavbnih zemljiščih, ograjevanje le teh je opredeljeno v členu 74. Vodna
zajetja na kmetijskih zemljiščih pa je dovoljeno ograjevati.
Pripomba glede dopustnih parcelacij se delno sprejme tako, da se jasneje opredeli javna korist, ki ni le javna infrastruktura .

pobudnik:

št. pripombe: 273/7
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 42. člen, 8. odstavek – 100 ha zemljišč gozdnega gospodarstva v občini ni.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme in smiselno upošteva tako, da se uskladijo določila 8. odstavka 42. člena.

pobudnik:

št. pripombe: 273/8
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 48. člen – ali je ţelja za vojaško strelišče in ali je dovolj prostora?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Na območju navedene EUP se vojaško strelišče izloči.

pobudnik:

št. pripombe: 273/9
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 53. člen – sestavo PGD določa Pravilnik o projektni dokumentaciji in ne OPN.

Stališče do pripombe:

Določilo sloni na tem pravilniku.
Res je, da Pravilnik o projektni dokumentaciji določa sestavo projektne dokumentacije, vendar ni nikjer nevedno, da ga ni
dovoljeno nadgraditi. Pravilnik v 3. členu pravi da se s projektno dokumentacijo določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in
oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, zagotovijo skladnost s prostorskimi akti,
zanesljivost in evidentiranost. Tako smo, iz vzroka boljšega razumevanja prostora, v 53. členu opredeli potreben izris dveh risb
s katerimi se v postopku pridobitve GD utemeljuje urbanistična zasnova konkretnega prostora. Kot prvo projektant s tem izdela
analizo obstoječih razmerij v določenem prostoru v risbi 0.8.3.5 Utemeljitev posega v OPN – obstoječe stanje risba, kjer se
prikaţe obstoječi javni prostor, smeri pozidave sosednjih stavb, gradbena linija, velikost morebitne obstoječe GE in se nato šele
na podlagi analize stanja teh odloči za način opredelitve velikostnega merila tako gradbene enote kot grajenih struktur v tem
prostoru. Slednje prikaze na risbi 0.8.3.6 Utemeljitev posega v OPN – predvideno stanje risba – novogradnjo prikazano kot
osnovni in sekundarni kubus s smerjo pozidave, razmerje do javnega prostora - GL, območje najpomembnejšega javnega
prostora, velikost GE. Vse elemente grafike, ki prikazujejo obstoječe in predvideno stanje, lego v prostoru, oblikovanje
novogradnje ter odmike se utemelji v točki 0.8 - tekstualnem delu. Smatramo, da tak celovit pristop k analizi ter nenazadnje
tudi razvoju, saj se nekaj gradi, bistveno prispeva k boljšemu razumevanju tako izdelovalcem kot investitorjev, saj je za celovit
razvoj naselja zelo pomembno kako in na kakšen način je nekaj ustvarjenega, grajenega v prostor umeščeno - v razmerju do
drugih struktur ne pa le na ravni posameznega zemljišča GE. Vsak poseg naj torej izhaja iz analize konteksta in zatem ocene
posledic, ki jih nov poseg prinaša. Kvalitetna umestitev v prostor zahteva ne le dobro oblikovanje programa v arhitekturno
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formo, temveč tudi vzpostavitev dialoga arhitekture z okoljem, še posebej s kvalitetami v njem. Ta premislek, ki se pokaţe pri
obsegu in značilnostih GE v vodilni mapi, omogoča dialog projektanta z logiko posega v kontekstu okolja in postavlja tudi
podlago za odločitev o posegu. Odlok je potrebno uporabljati, brati iz njegovega namena in vsebine - razvoja kakovostnega
prostora skozi posamične posege in ne le iz njegove izvedbene ravni - iz uporabe v upravnih postopkih - ta je le operativna
posledica vsebinske razrešitve posega v prostor.
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/10
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 55. člen – 3.4.1.0.3 – območja LP in IP v občini ni. Gradbeništvo je danes preteţno na SS (lokacija
druţbe s pisarno).

Stališče do pripombe:

Določilo se ustrezno dopolni, pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/11
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 55. člen - 3.4.1.0.6 – Grafični del, kje je določena gradbena linija GL in zakaj ni moţno graditi
pomoţnih stavb pred GL (npr. nadstrešek pred vhodom)? Kaj je strnjeni kvalitetni del naselja?

Stališče do pripombe:

Gradbene linije, ki so opredeljene v grafičnem delu odloka, so prikaze v na karti 223_eup_pnrp_pip v sklopu elementov
regulacije. Za ostale pa veljajo določila točke 3.4.1.0.6. 55. člena. Na gradbeno linijo se postavi le fasada osnovnega kubusa
glavne stavbe, presega jo lahko le posebni sekundarni kubusi (balkon, nadstrešek, gank) ter sekundarni kubusi glavne stavbe,
namenjen garaţiranju. Pomoţnih objektov v območju med glavno stavbo in javnim prostorom ni dovoljeno vzpostaviti zato, ker
se z gradnjo pomoţnih stavb, ki so navadno manjši kubusi, degradira odnos do javnega prostora, morfologija naselij oz.
oblikovanje uličnih nizov. Glede na tip GE oziroma v njej uporabljen tip stavbe se preveri moţnost postavitve sekundarnega
kubusa s funkcijo vetrolova pred glavnim vhodom. Pripomba se v tem smislu delno sprejme..
Materija odloka, izhajajoč iz značaja in načina uporabe, je sestavljena iz pravno normativnega in usmerjevalno-priporočilnega
dela. Termin »strnjeni kvalitetni del naselja« spada med slednje in ga mora prepoznati projektant. Gre torej za nivo ene od
sicer običajnih strokovnih norm v odloku. Uporaba (ali neuporaba) le teh se nanaša na etično ravnanje v prostor.

pobudnik:

št. pripombe: 273/12
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 55. člen - 3.4.1.0.14 – zakaj začasni objekt za skladiščenje v območju kulturne dediščine ni dovoljen?

Stališče do pripombe:

Določilo je skladno s smernicami Ministrstva za kulturo, št. 3501-46/2009/9, z dne 30.11.2009, zato se pripomba ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/13
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 55. člen - 3.4.1.0.17 – Zakaj višina škarp 2m? Odmik od škarpe max 0,5 m ni sprejemljiv (odmik od
ceste 1,5 m).

Stališče do pripombe:

Škarpa sme biti kot enovita površina visoka do 2,0 m. Škarpe, ki presegajo to višino so lahko zasnove v kaskadah z vmesnimi
ozelenjenimi pasovi širokimi do 0,6 m. Od parcelne meje naj bo odmaknjena vsaj 0,5 m, lahko pa je, ob soglasju soseda,
postavljena na parcelno mejo. Proti javnemu prostoru (cesti) pa se sme postaviti v skladu s pogoji pristojnega soglasjedajalca.
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V tem smislu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/14
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 56. člen, 5. odstavek – moţnosti izgradnje nadstreška na dvorišču; 6. odstavek – zakaj odmik 3 m
(odmik od soseda 4 m kot doslej, od ceste 7 m); 7. odstavek – kje so linije prikazane; 10. odstavek – izboljšati dikcijo stavka;
13. odstavek – notranje dvorišče ni predpisano povsod; 15. odstavek – parcelacija stavbnih zemljišč v primeru gradnje tako, da
parcela ni samo delno zazidljiva ampak v celoti, kako preprečiti drobljenje parcel (delitev le, če ustreza pogojem za GE); 18.
odstavek – ali je vkopanost plinske cisterne pogoj ZVKDS; 21. odstavek – oblikovanje večjih parkirišč (sprememba tlakov,
zasaditve).

Stališče do pripombe:

Nadstrešek se lahko vzpostavi kot sekundarni kubus glavne ali pomoţne stavbe tudi na strani dvorišča. Nadstrešnica ali uta je
dopustna je dopustna tudi znotraj dvorišča – v tem delu se pripomba sprejme.
Pripomba glede upoštevanja odmikov se sprejme.
Pripomba glede dopustne parcelacije GE se sprejme in upošteva tako, da se določilo dopolni z obvezujočim pogojem, da pri
delitvi GE preostali del parcele ustreza merilu minimalnega velikostnega reda določenega tipa GE.
Pripomba v delu, ki se nanaša na določitev oblikovanja in ureditve večjih parkirišče se sprejme.
Vkopanost plinskega rezervoarja ni pogoj ZVKDS temveč se pogoj uvrša v odlok glede na estetski in varnostni vidik.
Pripomba se v tem delu ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/15
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 58. člen – Zakaj FZ 40 %, kaj pa FZP?

Stališče do pripombe:

FZ vključuje tlorisne površine vseh stavb na GE in lahko dosega do 40% celotne površine GE. Faktor izhaja iz opredelitve
minimalne velikosti GE 400 m2 na kateri se vzpostavi glavna stavba (dim. 8x12=128m2) in ena pomoţna stavba grajena kot
nezahtevni ali enostavni objekt (do 30 m2), kar predstavlja 39,5 % GE (158 m2). Smatramo, da je tako razmerje pozidave v GE
tipa .hm optimalna. Faktor zelenih površin pa ni opredeljen, ker se nam ne zdi potrebno. Pripomba se delno upošteva v smislu
preveritve in eventualno potrebne dopolnitve.

pobudnik:

št. pripombe: 273/16
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 59. člen – Zakaj FZ 40 %, kaj pa FZP in primeri gospodarskih objektov za kmetijo (hlev, silos)?

Stališče do pripombe:

V tem členu ne gre za GE na kateri bi bila dovoljenja gradnja pomoţnih stavb za potrebe kmetij, ampak gre za bivanje v
mirnem okolju, v stanovanjskih soseskah. Pripomba se delno sprejme v smislu preveritve in eventualno potrebne dopolnitve.

pobudnik:

št. pripombe: 273/17
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 60. člen – Zakaj ne nadstrešek za avto?

Stališče do pripombe:

EUP tipa .hv je opredeljena za zaključena pozidana območja vrstnih hiš. Gre za urbanistično zaključene celote, izvedene po
opredeljenih zasnovah, katerim bi se rušilo likovno prostorske celovitosti celotnega niza.. Glede na to gradnja posameznega
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nadstreška za potrebe ene GE ni dovoljena. Moţno pa je tak poseg izvesti le v okviru sistematične in usklajene preobrazbe
stavbne strukture (vseh stavb) v celotnem EUP. Pripomba se v tem členu ne upošteva. Vendar se glede na določila do sedaj
veljavnih prostorskih aktov, ki so urejali območja za gradnjo vrstnih hiš, pri teh območjih s smiselno dopolni odlok z merili za
dopustnost nadstreškov.

pobudnik:

št. pripombe: 273/18
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 61. člen – tehnična pripomba (zamik stolpca).

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/19
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na62. člen – Kaj pa garaţe in nadstreški?

Stališče do pripombe:

Nastrešek za vozilo se lahko gradi kot sekundarni kubus stavbe v zelo različnih formah ali kot enostavni objekt po uredbi (glej
tč. 2.2. pri posameznih tipih GE) . Pripomba se ne sprejeme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/20
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 62. člen - Kako določiti kaj je to en objekt (večje kmetije lahko potrebujejo več kot 3 pomoţne
stavbe)?

Stališče do pripombe:

Glede na to, da se ta tip GE pojavlja v ruralnem okolju, v vaseh, kjer je mogoče res za gradnjo le ene enostanovanjske stavbe
prostor nekoliko bolj razkošno zastavljen, a gre za območje, kjer v večini primerov obstaja ţelja in potreba po izgradnji
pomoţnih stavb v katerih se opravlja kmetijska dejavnost – vsaj dopolnilno. V primeru, da je v specifikaciji EUP na območju
EUP dovoljenja gradnja le ene stavbe to pomeni, da se ta stavba lahko iz prvotno zastavljenega gabarita razvija do
maksimalnih omejitev za pomoţno stavbo - kar pomeni do širine 12 m v razmerju 1:3 (kar znaša 36) ob tem pa ima stavba
lahko tudi sekundarne kubuse. Na splošno gre za princip, da je mogoče v volumnu ene stavbe pokriti več potreb dejavnosti –
deponijo za mehanizacijo, deponijo za pridelke, hleve za ţivino, kot pa v prostoru slabo kontrolirano vzpostavljati več manjših
volumnov. Pripomba se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/21
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 62. člen - Zakaj min 1000 m2, kar je za enostanovanjski objekt veliko prostora (500 – 600 m2)? Zakaj
javni program le, če je ţe obstoječ?

Stališče do pripombe:

Če se pripomba nanaša na velikostni red GE - pojem je pojasnjen v stališču in se pripomba ne sprejme. Javni program pa je v
pomoţni stavbi moţen le, če je ţe prisoten v glavni stavbi – kar je ukrep zagotavljanja ustrezne hierarhije dejavnosti glede na
javni prostor. Pripomba se vsebinsko ne sprejme, pač pa se sprejme v smislu bolj jasne dikcije.
Okoli moţnosti vzpostavitve javnega programa v pomoţnih stavbah je določilo nejasno napisano. Gre za dejavnosti, ki so lahko
vzpostavljajo v pomoţnih stavbah le v primeru, ko se tudi v glavni stavbi izvaja javni program. Pripomba se upošteva.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/22
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 63. člen – Primeri večjih kmetij, zakaj javni program le, če je ţe obstoječ (moţnosti za razvoj, turizem
….)?

Stališče do pripombe:

Obrazloţitev podana v pripombi št. 273/18.

pobudnik:

št. pripombe: 273/23
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 64. člen – js; Pekarna Pečjak spada v II. sektor, deloma III. sektor (pozidanost 54 %).

Stališče do pripombe:

Stavba, v kateri deluje Pekarna Pečjak, spada v EUP Šk30.js. Ker gre za obstoječo GE, se lahko tako obstoječa pozidanost kot
oblikovanje stavbe in GE ohranja, ne glede na določila urejanja EUP ali dovoljenega tipa stavbe. Lokacija se nahaja na
območju centralnih dejavnosti in je namenjena za razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti. Na predmetni GE se lahko zagotovi
le funkcioniranje proizvodnega dela dejavnosti v sedanjem obsegu. Pri tem pa se obstoječe terciarne dejavnosti lahko
razvijajo. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/24
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 64. člen - Zakaj kolesarnice in nadstrešek niso predvideni pri veţicah? Spominsko obeleţje in urbana
oprema kot začasni objekt.

Stališče do pripombe:

Pri novogradnjah se kolesarnica in nadstrešek lahko vgradita v oblikovanje stavbe. Pripomba glede nadstrešnice in kolesarnice
pri obstoječih stavbah se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/25
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 64. člen - Ureditev stavka 4.3., ki ni dokončan.

Stališče do pripombe:

Stavek v točki 4.3. se ustrezno korigira. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/26
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na64. člen - Kje je lokacija bolnice, zdravilišča?

Stališče do pripombe:

Zadnji stavek v točki 4.4. se ustrezno korigira. Pripomba se upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/27
št. pobude:

Povzetek pripombe:
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Pripomba se nanaša na 65. Člen – pjo naj bo v vseh EUP dopustno (ţelje fizičnih oseb, da si na vrtu zgradijo kapelico).
Predlagatelj ugotavlja, da je na Gradišču pri cerkvi dovolj prostora za otroško igrišče.

Stališče do pripombe:

Kapelica je kot stavbni tip javna stavba oziroma obeleţje. V prostoru GE, ki ni javnega značaja je mogoče interni sakralni
prostor ali obstoječe realizirati v različnih oblikah in posebna opredelitev za to ni potreba. Prostor otroškega igrišča neposredno
ob cerkvi iz spomeniškovarstvenih razlogov ni sprejemljiv, lahko pa se ga posebej opredeli v okolici in vnese v PNRP ob
spremembi OPN. Pripombi se zato ne sprejmeta.

pobudnik:

št. pripombe: 273/28
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 66. člen – Predlagatelj ugotavlja, da oznake tm ni nikjer v območju SS. Prav tako se sprašuje kaj pa
nadstrešek, zimski vrt in zakaj FZ do 70 %?

Stališče do pripombe:

GE tipa. tm je enota poljavnega značaja, v kateri je ob dejavnosti dovoljeno tudi bivanje. Primarno ni namenjena bivanju zato
ne more biti na območju z NRP, kjer gre za čiste stanovanjske površine. Zimski vrt in nadstrešek se lahko vzpostavita kot
sekundarna kubusa stavbe, slednji tudi v območju najpomembnejšega javnega prostora. Odgovor v zvezi z FZ je podan v
podtočki 27 pripombe 271. Pripomba se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/29
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 67. člen – Ali je na vseh GE samo en lastnik? Kaj pa hlev? Ravna streha pri gospodarskih poslopjih
deloma ali v celoti (deloma ravna streha?). Stavbe razporejene v vrsti ali okoli dvorišča. Zakaj niso dopustni iglavci? Minimalna
velikost parcele ni določena.

Stališče do pripombe:

GE ni na noben način pogojena z vrsto ali obliko lastništva. Pripomba oziroma vprašanje se nanaša na specifičen, zelo redek tip
GE z industrijskim načinom kmetovanja, ki je praviloma v zunanjem prostoru (izven naselja). Gre za konkretne lokacije večjih
in velikih kmetih ali njihovih delov (kjer drugačne oblike opredelitve širitve naselja NUP niso sprejeli in so jo pogojevali s
tovrstno opredelitvijo). Ker gre v tem primeru za večje in velike objekte, ki v tlorisu oziroma dolţini presegajo merilo okoliške
stavbne strukture so med klasičnimi strehami zaporedno nanizanih kubusov opredeljene cezure z ravnimi strehami, ki konflikt
blaţijo - gre za detajl integracije v krajino v izjemnih redkih primerih. Za določitev spodnje meje velikostnega reda ni potrebe.
Pripomba se v tem delu ne sprejme.
Glede dopustnih iglavcev se pripomba sprejme - - ti naj bodo dopustni za sanacijo izrazitih vizualno prostorskih konfliktov.
Pripomba glede deloma ravnih streh se sprejme. Dikcija določila se spremeni.

pobudnik:

št. pripombe: 273/30
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 68. člen – Mansarda in ravna streha? Video nadzor pred ograjo? Obveznost izgradnje dvorišča v obrtni
coni? min. 2000 m2 parcele preveč za manjšo obrt.

Stališče do pripombe:

Določila se nanašajo na opredelitev meril in pogojev edine GE tipa .gs v občini - na komunalni center v Rebri. Zato so merila
prilagojena temu projektu - od ureditve velikostnega reda, morfologije ipd. Pripomba se sprejme. Določila se smiselno
preoblikujejo. Glede mansarde pri ravni strehi se pripomba sprejme in upošteva tako, da se dopolnijo merila in obrazloţitev
pojma mansarda v 79. členu odloka.

pobudnik:

št. pripombe: 273/31
št. pobude:
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Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 69. člen – V grafiki je označba .zsr. Zakaj naj bi bila občina odgovorna za sanitarno enoto (to naj bo
odgovornost prireditelja)? S čim naj bo zasajenih vsaj 25 % površin? Kaj je to prosojna ograja, zakaj do 3 m? Zakaj
dvokapnica med Stavbe razporejene v vrsti ali okoli dvorišča. Minimalna velikost parcele ni določena.

Stališče do pripombe:

Zelene površine v občini so v njeni pristojnosti – v določilu gre za nabor aktivnosti, ki jih sicer občina delegira bodisi
koncesionarju, prireditelju ipd. Določilo, da naj bo zasajenih vsaj 25% površin govori o procentu ozelenjenih prosto zatravljenih
površinah ali v kombinaciji z grmovnicami in drevjem. Višina ograje izhaja iz potrebe po varovanju oziroma osnovnemu
preprečevanju izleta ţog – višje so tudi krajinsko moteče, prosojnost pa pač pomeni da ni polna - da je lahko ţična ali
podobna. Ugotovitev glede velikosti parcele, če se nanaša na merilo velikosti GE drţi, za njeno določitev, kot izhaja iz koncepta
celotnega odloka, ni nobene potrebe – velikostni red GE je pri nekaterih drugih tipih GE določen za primere, ko se v upravnem
postopku opredeljuje obseg GE – pri tem tipu pa velikost območja določa občina, praviloma bo velikost ekvivalentna EUP.
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/33
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 69. člen –Zakaj gradnja garderob ni moţna?

Stališče do pripombe:

Gradnja garderob je seveda moţna v opredeljeni paviljonski stavbi (točka 2.1,) – torej v povezavi z 84. členom. Pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/34
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 70. člen – GE ni dovoljeno ograjevati, moţna pa je postavitev ograj okrog otroškega igrišča (ograja
okrog otroškega igrišča naj se ohrani).

Stališče do pripombe:

Bistveno je, kje se posamezen tip pojavlja. V tem primeru gre za zelene površine, ki so prostorsko slabo artikulirane, brez
posebne namembnosti – vendar pa je v urbanističnem smislu pomembno, da ostanejo trajno zelene. Te površine so npr.
sekvenca breţine med cesto Ljubljana – Novo mesto in potjo k cerkvi in podobno. Za ograje v teh primerih ne le da ni
nikakršne potrebe, če bi bile, bi bile v prostoru izrazito moteče. Izjema za otroško igrišče pa je kljub vsemu navedena, da se
lahko le to kljub vsemu vzpostavi – in v teh izjemnih primerih (čeprav danes za to neposrednih potreb ne vidimo nikjer) bi bila
ograja sprejemljiva – ker bi ţe kontekst igrišča (bolj ali manj ravna površina ipd.) narekoval tudi sprejemljivejše prostorske
pogoje za to izjemo.. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/35
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 71. člen – Ali veţica v Ţelimljah izpolnjuje pogoje?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Dopolnijo se posebna merila na predmetni EUP.

pobudnik:

št. pripombe: 273/36
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 72. člen – Ali tipski nadstrešek za LPP izpolnjuje pogoje? Zakaj urbana oprema ni dovoljena trajno
(koši za smeti, klopi, reklamni panoji)? Ureditev stavka v 4.4. Zakaj javni natečaj?
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Stališče do pripombe:

Preveri in uskladi se merila za oblikovanje nadstreškov LPP tako, da ne bodo v neskladju z obstoječimi. Dovoli se vzpostavitev
trajne drobne urbane opreme.
Pripomba se sprejme.
Izjeme:
- pri podtipu .jpp je dovoljeno vzpostaviti tudi trajni pomoţni objekt za potrebe osebja, ki parkirišče vzdrţuje ter opremo za
varovanje in plačevanje storitve. Objekt je lahko velik do 15,0 m2 ter kot kolesarnica (javna) z nadstreškom do velikosti 6,0
m2.
- pri podtipu. jpa je dovoljeno trajno postaviti le nadstrešnico za čakajoče potnike ter urbano opremo.
Javni natečaj je v tem primeru lapsus in se izloči – sicer je javni natečaj mišljen za vse vrste urbane opreme v občini, vključno
z nadstrešnicami na postajališčih, kot pomemben element razvoja identitete prostora občine. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/37
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 73. člen – Kaj pa PŢ in novogradnja cest (Lavrica – Rudnik, uvoz Gradišče, prehod Nebčeva, ob
potoku – Šmarje Sap) in pločnikov?

Stališče do pripombe:

Dopolni se oznaka PŢ – površine ţeleznic. Novogradnje, za katere so bili razpoloţljivi podatki, so opredeljene v ustreznih
namenskih rabah - uvoz Gradišče, Lavrica – Rudnik, Povezava na Rudnik. Pripomba se delno sprejme v kontekstu, da se
vnesejo nove površine, v kolikor se zanje predloţijo ustrezni novi podatki oziroma dopolnijo določila odloka.

pobudnik:

št. pripombe: 273/38
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 74. člen – Zakaj streha trafo postaje in črpališč obvezno ravna ali zelena (običajno dvokapnice)? Pojem
minimalistično?

Stališče do pripombe:

Dikcija o oblikovanju je podana kot usmeritev in ne normativna opredelitev. Navedba je strokovno povsem korektna tudi na
vsebinski ravni - gre namreč za infrastrukturne objekte - torej utilitarne, funkcionalno nujne, ki jih sodobne rešitve oblikovanja
urbanega prostora predvidevajo povsem pod nivojem javnih površin ali v sklopu kakšne od stavb, nikakor pa ne več kot
samostojni objekti saj to tehnologija pač omogoča – anahronizem njihove vsakdanje rabe v praksi danes temelji zgolj na
nekoliko niţjih stroških in predvsem na odsotnosti truda upravljavcev, da take objekte z okoljem optimalno uskladijo – t.j. da iz
javnega prostora kot objekti izginejo. Ta odlok kljub vsemu ni tako rigorozen, rešitve tega vprašanja pa kaţejo v tej smeri. Ker
ti objekti niso nosilci simbolne vloge v javnem prostoru, ta odlok upravljavce posameznih sistemov (elektro,
telekomunikacije…) zgolj usmerja v take rešitve, ki so v javnem prostoru kar najmanj vpadljive. V tem kontekstu je tudi
usmeritev oblikovanja z izrazom minimalističen. S tem izrazom, minimalistična arhitektura, je označen eden najpomembnejših
delov poglavja modernizma v zgodovini arhitekture, ki se je, kot je splošno znano, razvil v 30. in 40. letih iz šole Bauhaus.
Njegov pomemben, morda osrednji predstavnik je nemško ameriški arhitekt Mies van der Rohe. V splošnem gre za princip
popolnega očiščenja forme (objekta, arhitekture) kakršnekoli dekoracije. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/39
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 75. člen – Kaj pa garaţa, nadstrešek? Kakšna izjema je enostanovanjska stavba? Zakaj iglavci niso
dovoljeni ? Plot do višine 1,0 m? Kakšna je minimalna velikost GE, zakaj je ni dovoljeno deliti?

Stališče do pripombe:

Tudi ta vprašanja terjajo širšo razlago in poznavanje odloka kot celote. Ob tem je tudi v tem primeru pomembno poznavanje
prostorskega konteksta, v katerem se ta tip, v celi paleti različnih pojavnih oblik, pojavlja v realnem prostoru – gre namreč za
tip. GE osamele domačije, ki se pojavlja v podeţelskem okolju, odprti kulturni krajini. Ob tem gre praviloma za najkvalitetnejše
(in zato tudi najbolj zaţelene in iz tega vidika tudi špekulacijam najbolj podvrţene) lokacije izvornih gradbenih enot.
Glede moţnosti vzpostavitve garaţe smatramo, da je prostor za osebna vozila mogoče organizirati ali v eni od več pomoţnih
stavb ali pa v sekundarnem kubusu glavne stavbe. Iz principov racionalne rabe prostora (v tem primeru avtohtonega
naselbinskega tipa GE) in široke palete drugih moţnosti v tem tipu GE so samostojne stavbe garaţe in nadstrešnice nepotrebne
in urbanistično prostorsko manj primerne in neprimerne. Enako velja za nadstrešek - slednji je lahko del katerekoli stavbe, ne
pa kot samostojna stavba. Vprašanje glede enostanovanjske stavbe ni razumljivo.
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Iglavci v odprtem prostoru kulturne krajine niso sprejemljivi iz preprostega razloga, ker po osnovnih, splošno znanih kriterijih
stroke - krajinske arhitekture v tem okolju nobeden od iglavcev ni avtohtona drevesna vrsta. Če govorimo o kakovostnem
prostorskem razvoju, ki seveda izhaja iz principov sonaravnosti in razvojnih zakonitosti prostora potem tujerodne vrste v
podeţelskem okolju v izhodišču niso sprejemljive. Stroka je med drugim razvila široko paleto rabe avtohtonih vrst drevja in
grmovnic za različne rabe tudi za interne vrtove. V splošnem pa so seveda izhodiščna vegetacija v teh okoljih pečkarji,
koščičarji in lupinarji (torej predvsem sadno drevje, oreh…).
Za opredelitev minimalne velikosti tega tipa GE ni potrebe, ker se GE pač ne deli – deli pa se ne zato, ker je namen, da izvorne
domačije avtohtone poselitve (kar le te bolj ali manj so) take tudi ostanejo, vendar pa seveda z razvojem dejavnosti in
arhitekture. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/40
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 78. člen – Kaj pa gradnja komunalne opreme in prometnih povezav za širše območje, urbana oprema?

Stališče do pripombe:

Če ţelimo vzpostaviti kvaliteten prostorski razvoj je predpogoj za to dolgoročno racionalna gradnja infrastrukture. Takšna pa je
lahko, če se načrtuje tudi razvoj ob njej, zato je to ţe predmet OPPN-ja. Urbano opremo pa je seveda smiselno dodati. Glede
dopustne gradnje infrastrukture potrebne za širše območje se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/41
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 79. člen – 3.4.4.1.3. Zakaj pri podstrešju kolenčni zid 0? Kolenčni zid je zid nad zadnjo izkoriščeno
etaţo (ali mansarda ni etaţa?).

Stališče do pripombe:

Pripomba glede kolenčnega zidu 0 ni razumljiva. Sicer je v točki 3.4.4.1.3 Eaţnost stavbe višina kolenčnega zidu opredeljena
na nedvoumnih do 1,2 m. Kljub temu naj se zaradi večje natančnosti določila in primerov etaţnosti ter mansard pri ravni strehi
dikcija poglavja smiselno preoblikuje tako, da se glasi:
(1) Upoštevajoč določila v ZGO je etaţnost (E) v odloku določena z dopustnim največjim številom celih etaţ na strani najvišje
fasade nad terenom. Etaţa (E) je prostor med dvema stropoma. Moţnost gradnje mansarde nad najvišjo dopustno etaţo E je
določena z oznako M (npr. če je oznaka E2+M sta dovoljeni dve etaţi (E) in mansarda (M), če sta opredeljeni dve etaţi (E2),
potem je dopustno tudi E in M ipd.).
(2) Mansarda (M) je izkoriščen prostor nad zadnjo etaţo, pod streho oziroma v območju strešnega venca. Pri poševnih strehah
je lahko kolenčni zid mansarde visok do 1,4 m – merjen v notranjosti prostora od gotovega poda do loma strehe. V primerih
obstoječih stavb s poševno streho, ko je kolenčni zid podstrešja višji od 1,4 m, se podstrešje šteje za celotno etaţe. Pri ravnih
strehah pa se lahko mansarda (M) gradi tako, da se njena fasada umika v notranjost stavbe glede na fasado etaţe vsaj za 3/2
višine fasade mansarde. Višina kolenčnega zidu mansarde stavbe z ravno streho je lahko največ 3,5 m, merjeno od vrha
strešnega venca do najviše točke fasade mansarde z vsemi instalacijskimi elementi vred (razen dimnika). Strešni venec je
arhitekturno oblikovan stik strehe in fasade, vključno s vsemi instalacijskimi ureditvami (odvodnjavanje….. ).
(3) Kleti je mogoče organizirati najmanj na celotni tlorisni površini vseh stavb GE, če v posebnih merilih ni opredeljeno
drugače. Kleti pod zelenimi površinami so dopustne, če je zagotovljeno naravno vegetiranje zatravitve in drugega zelenega
sistema (brez dodatnega namakanja ipd,).

pobudnik:

št. pripombe: 273/42
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 79. člen - 3.4.4.1.4. – Zakaj ne vidni dve fasadi (dostop iz zgornjega dela terena; druga fasada zgoraj
ni vidna, spodaj pa v celoti)?

Stališče do pripombe:

Etaţnost je opredeljena z najvišjo fasado stavbe, ne glede na vhod. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/43
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 79. člen - 3.4.1.1.6. – Zakaj vertikalno pravokotna okna, kaj pa manjša okna, okrogle in trikotne line
na podstrešjih? Zakaj rjava barva stavbnega pohištva? Zakaj omejitev nameščanja klimatskih naprav na glavni fasadi (kaj pri
večstanovanjskih objektih)?

Stališče do pripombe:

Kriterij glede razmerja okenskih odprtin kot enega ključnih prvin identitete arhitekture se nanaša na le del oblikovnih meril
stavb, na stavbe v okoljih, kjer je razvoj identitete smiselno in potrebno razvijati. Glede na stanje v prostoru so ti okviri tudi v
uporabljenih primerih zelo ohlapni, pri tem so izključene tudi npr. delne steklene fasade ipd. Vse izjeme manjših odprtin pa so
ustrezno zajete v določilu izhodiščne velikosti (0,40 m2). Pripomba glede rjave barve ni razumljiva – te navedbe v odloku ne
poznamo. V kontekst zagotavljanja najosnovnejših prvin kakovosti ambientov ulic in trgov spada tudi izločitev nameščanja
klimatskih naprav na glavne gradnike tega prostora - glavne fasade - kar je ena temeljnih norm oblikovanja urbanega prostora
in v razvitejših okoljih ţe dolgo uveljavljen standard. Moţnosti drugačnih tehničnih rešitev je cela vrsta. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/44
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 79. člen - 3.4.1.1.7. – Kje je opredeljen napušč pri ganku, zakaj mora biti gank iz lesa (vzdrţevanje)?
Zakaj stanovanjske hiše ne smejo imeti nadstreška ob objektu?

Stališče do pripombe:

Glede na dikcijo določila pripomba ni razumljiva – ustrezno je opredeljen previs strehe pri ganku, prav tako napušč strehe. V
kontekstih, t.j. pri tipih stavb kjer nastopa - torej predvsem v ruralnih okoljih, je lesena izvedba ganka smiselna. Pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/45
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 79. člen - 3.4.1.1.8. – Kaj je FNE? Zakaj dvokapnica med 40 in 47 stopinj? Enokapnica v enakih
naklonih kot ostale strehe v EUP. Popravek dikcije v primeru štirikapne strehe. Zakaj ena ali vsaj 3 frčade?

Stališče do pripombe:

FNE je oznaka za fotonapetostno elektrarno,- vnese se v 4. člen odloka. Dvokapna streha z naklonom v tem razponu je
osnovni in skorajda edini naklon velike večine, praktično vseh streh tematske strukture izvornih stavb, in je kot tak eden
najpomembnejših gradnikov identitete podeţelskega in primestnega prostora v širšem območju in tudi v občini - ne le
arhitekturnega, temveč predvsem širše, kulturno krajinskega prostora. Drug pomemben kriterij je, da se krajina streh
določenega naselja, ki je zelo občutljiv element naselja, gradi iz vzpostavljenih kakovosti po principu dopolnjevanja in so tudi
posamični primeri eventuelne razgradnje lahko zelo problematični. Tu je tudi odgovor glede naklona enokapne strehe.
Pripomba glede štirikapne strehe ni razumljiva – stavek naj se na koncu dopolni z » s štirikapno streho, vendar s streho v
obstoječi obliki in z obstoječimi nakloni.« Merilo glede določitve ene ali vsaj treh frčad je opredeljeno z namenom ohranjanja
simetrije pri oblikovanju streh. Pripombe se delno sprejmejo.

pobudnik:

št. pripombe: 273/46
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 80. člen – Zakaj vhod z odstopanjem max. 0,20 m? Zakaj dovozi v garaţo na glavni fasadi niso
dopustni (za prometne površine se nameni več parcele kot bi bilo to nujno potrebno (manj zelenih površin). 9. odstavek.

Stališče do pripombe:

V izhodišču je pomembno načelo, da so etaţe vhoda v nivoju javnega prostora. Določilo se ponovno preveri in za mejne
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primere opredeli proţnejšo rešitev. Glede uvoza na glavni fasadi glavne stavbe pa velja podobno kot glede montaţe klimatskih
naprav na tej fasadi - uvoz v garaţo izhodiščno ni pomensko zelo pomemben element hiše, v teh okoljih obstaja cela vrsta
drugih nekonfliktnih rešitev – v pomoţnih stavbah, v sekundarnem kubusu glavne stavbe, na dvoriščni strani… Pripomba glede
prometnih površin ni razumljiva - koliko površin se namenja prometnim površinam na račun zelenih površin na GE ni določeno,
temveč je puščena fleksibilnost rešitve projektantu, da opredeli razmerje tlakovanih (dvorišče, igrišče, vozišča, parkirišča…) –
za povečanje zahteve za več zelenih površin na račun tlakovanih ne vidimo strokovnega izhodišča. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/47
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 80. člen Kaj pa izzidek za frčado? 10. odstavek – Zakaj obvezno ravna streha nad garaţo, če je
oblikovana kot prizidek (kaj pa enokapnica?)? 11. odstavek – Kaj pa izzidek v javni prostor (vetrolov, zimski vrt, jedilnica)?

Stališče do pripombe:

Odgovori na vprašanja se nanašajo na razumevanje razmerja med morfologijo stavb v vlogi sooblikovalca dela naselja in
razumevanjem posameznih arhitekturnih elementov. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/48
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 81. člen – Zakaj takšno povečanje min. tlorisa (iz 50 m2 na 96 m2)? Razmerje je drugačno kot do
sedaj. Zakaj obrt dopolnilna javnemu programu (šivilje, male pekarne – nimajo še prodajalnice)? Oddajanje sob ni nujno v
pritličju. Kaj pa klasifikacija za obrt?

Stališče do pripombe:

Pripomba glede tlorisne zasnove objekta se ne sprejme, glede na to, da je določilo definirano za optimalno (96 m2 ) in
maksimalno tlorisno površino. Minimalna ni določena. Pri določilih za hiše na podeţelju je razmerje gabarita 2:3 ustrezno tipu
glavne stavbe – hiša na podeţelju. Glede dejavnosti se pripomba sprejme v smislu ponovne podrobne preveritve in dopolnitve.

pobudnik:

št. pripombe: 273/49
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 82. člen – Zakaj izzidki niţji od osnovnega kubusa? Kako reševati Pečjaka? Zakaj ne nadstreška za
avtobus? Kaj pomeni za projekt za kulturno dvorano, da je potrebno ohranjati prvine izvorne arhitekture?

Stališče do pripombe:

Odgovori na vprašanja se nanašajo na razumevanje razmerja med morfologijo stavb v vlogi sooblikovalca dela naselja in
razumevanjem posameznih arhitekturnih elementov. Zniţanje sekundarnih kubusov glede na osnovne izhaja iz temeljnih
morfoloških zakonitosti skladnega oblikovanja volumnov – negativnih in likovno prostorsko konfliktnih primerov neupoštevanja
tega principa je v prostoru veliko. Pri projektu predelave kulturne dvorane, kolikor smo z njim beţno seznanjeni, ohranja prvine
izvorne arhitekture - slednja je v tem primeru stavba stare šole.

pobudnik:

št. pripombe: 273/50
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 83. člen – Zakaj pri dvostanovanjskih objektih skupen vhod?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu, da ima stavba lahko oblikovanih več vhodov.

pobudnik:

št. pripombe: 273/51
št. pobude:
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Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 83. člen - V katerih EUP ravna streha?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. V posebnih merilih na ravni EUP s tipom .hm se določi ali je dopustna oziroma predpisana ravna streha.

pobudnik:

št. pripombe: 273/52
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 84. člen – Proizvodnja v paviljonski stavbi.

Stališče do pripombe:

Odgovor se skriva v poznavanju uporabe določil tega člena – uporablja se predvsem v kontekstu javnih vsebin, za terciarne in
kvartarne dejavnosti. Skladiščenje in proizvodnja tu niso dovoljeni. V tem smislu se pripomba ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/53
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 85. člen – Svetla višina pritličja 4m pri stanovanjskem objektu? Zakaj vsaj 50 % transparentne fasade?

Stališče do pripombe:

Tudi v tem primeru odgovor izhaja iz prostorskega konteksta konkretne stavbe, pri čemer je višina v razponu do najve 4,0 m in
ne kot obveza. Gre za poslovno stanovanjske stavbe primestnega in v urbano sredino razvijajočega se okolja, v katerem pa se
pritličje, upoštevaje pomen lokacije, opredeli v formi in konceptu pritličja z dejavnostjo - v prvi ali kasnejših fazah. Ker te ni
mogoče normativno določiti, pa se po odloku v takih primerih pritlična etaţa tega tipa lahko uporablja tudi za bivanje - vendar
pa mora biti konstrukcijsko in konceptualno zgrajena kot javni prostor. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/54
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 85a. člen – Manjkajo pogoji za gradnjo gospodarskih stavb in vrstnih hiš?

Stališče do pripombe:

Pogoji za gradnjo in oblikovanje gospodarskih stavb so opredeljeni v 68. členu. EUP s tipom GE vrstna hiša so danes ţe
pozidana, nikjer ni nepozidanega zemljišča - gre torej za urejanje obstoječih GE in so vsa opredeljena v 60. členu.
Pripomba se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/55
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 86. člen – Zakaj odmik 3m (enako kot za glavne objekte 4 m od soseda in 7 m od ceste)? Kaj s kaščo
v Pijavi Gorici? Osnovni kubus pomoţne stavbe ni skladen z enostavnimi in manj zahtevnimi objekti. Kako ima kozolec lahko 2
etaţi?

Stališče do pripombe:

Kot ţe večkrat pojasnjeno odmik izhaja iz dolgoročnih morfoloških zakonitosti razvoja pozidave na GE. Kot interna pot ali
potencialni dozidek je najmanjša dimenzija 3,0 m – seveda pa je lahko odmik večji. Pripomba glede skladnosti osnovnega
kubusa pomoţne stavbe z enostavnimi in manj zahtevnimi objekti ni razumljiva – njihova skladnost ni niti zastavljena niti
potrebna. Če je objekt tako majhen in tudi sicer zadostuje kriterijem navedenih dveh vrst stavb po Uredbi potem se lahko
gradi brez gradbenega dovoljenja za manj zahtevne objekte, sicer ne.
Kozolec, ki ima dve etaţi je toplar, ostali so seveda eno- etaţni. Pripomba se delno sprejme v smislu opredelitve posebnosti
kozolcev in toplarja glede na druge kozolce.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/56
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 92. člen – Razveljavitev Uredbe o PUP za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Vič –
Rudnik (Ur.l. RS št. 62/94).

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/57
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba se nanaša na 93. člen - Drugačna opredelitev začetka postopka (pridobivanje soglasij in ne vloga na UE).

Stališče do pripombe:

Glede na dolgotrajnost sprejemanja odloka OPN so investitorjem povsem jasne okoliščine v postopkih glede razmerja med
veljavnim in novim odlokom. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/58
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Potrebni pogoji za gradnjo cest, pločnikov.

Stališče do pripombe:

V splošnem odlok za to področje določa predvsem izhodiščna razmerja med upravljavci posameznih infrastrukturnih objektov
(3.2.0.0. Merila in pogoji javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture) – sicer potrebe po projektno konceptualni
regulativi s tem odlokom na tem delu ni – za to veljajo tehnični normativi in standardi za vse projektne elemente. Pripomba se
ne sprejme, razen v delu eventuelnega prečiščenja besedila.

pobudnik:

št. pripombe: 273/59
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Slepo zaključene nove ceste morajo imeti obračališča.

Stališče do pripombe:

Tovrstno določilo ni predmet odloka - to je v vsakem konkretnem primeru predmet OPPN-ja in projektnih rešitev oziroma
upravljavca. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/60
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Upoštevati določila iz obstoječih PUP za etaţnost objektov (ponekod določena višina objektov
E1 oz. E1+M, objekti bodo E2 višji od obstoječe pozidave).

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. V posebnih merilih za posamezne EUP se etaţnost stavb zmanjša na E1 + M. v smislu, da se ponovno
preveri konkretne primere in po potrebi uskladi v smeri veljavnega odloka.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/61
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Zveza čebelarjev Slovenije je predlagala, da se zapiše, da je za postavitev čebelnjaka
potrebno njihovo soglasje.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu preveritve, če je to pravno mogoče.

pobudnik:

št. pripombe: 273/62
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Kako rešiti določitev stavbnega zemljišča za plačevanje komunalnih prispevkov v skladu z 214.
točko 2. člena ZPNačrt?

Stališče do pripombe:

Stališče je enako kot pri pripombi št. 271/2.

pobudnik:

št. pripombe: 273/63
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Protitočne mreţe za poljske pridelke.

Stališče do pripombe:

Protitočne mreţe niso objekt in so dopustne po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Ne glede na to se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/64
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Nasipavanje kmetijskih zemljišč zunaj Krajinskega parka.

Stališče do pripombe:

Izravnave kmetijskih zemljišč so moţne v obsegu, kot jih za manjše agromelioracije dopuščajo kmetijski predpisi. Na varovanih
območjih narave, kulture, voda …ipd. so takšni posegi prepovedani ţe z varstvenimi reţimi ali pa je predpisana pridobitev
pogojev ter soglasij. Pripomba v delu, ki se nanaša na GJI, je smiselno ţe upoštevana. Glede dopustnosti parcelacij v javno
korist se pripomba smiselno upošteva tako, da se natančneje opredeli pojem javne koristi (ta ni omejena zgolj na
infrastrukturne objekte.

pobudnik:

št. pripombe: 273/65
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Določitev območij, kjer so dovoljene ravne strehe v PIP.

Stališče do pripombe:

Za takšno analizo ni strokovnih utemeljitev, lahko pa bi bila to del rezultata posebne naloge, kjer bi se končne razvojne faze
učinkov odloka lahko pokazale (za kar je bila za posamezna naselja tudi dana pobuda). Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/66
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Kako reševati dvojčke, ki so postali četverčki?
Zaradi nakopičenih prostorskih problemov in teţav občine z javno komunalno in druţbeno infrastrukturo je potrebno v urbanih
središčnih delih naselij zagotoviti prenos intenzivnega razvoja v prostoru na celovito urejanje teh območij z OPPN.

Stališče do pripombe:

Brez bistvenega tveganja za splošno poslabšanje bivalnih razmer reševanje tovrstnih ekscesov ni moţno. V tej fazi postopka je
identificiranih nekaj konkretnih tovrstnih primerov za katere pav tem postopku ni mogoče zagotoviti splošno sprejemljive
rešitve.– v tem kontekstu se pripomba sprejme.
Pripomba glede načina reševanja prostorske problematike središčnih delov naselij z OPPN se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/67
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Pogoji za gradnjo ograj (odmiki, višine).

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu preveritve obstoječih določil in se eventualno dopolni.

pobudnik:

št. pripombe: 273/68
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Splošna pripomba predlagatelja: Kako so v grafiki ločena najboljša kmetijska zemljišča od drugih kmetijskih zemljišč in kako je
označen varovalni gozd?

Stališče do pripombe:

Karta 223, kjer je ta prikaz, je izdelana natančno po predpisanih tehničnih smernicah. Meja je le digitalna, na posameznem
območju pa je za prvi primer oznaka K1, za drugi pa K2. Tudi varovalni gozd je v grafiki na isti karti označen na predpisan
način za podobmočja na EUP KGV. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/69
št. pobude:

Povzetek pripombe:

88. člen, priloga 1 odloka (specifikacija EUP):
Pripomba predlagatelja: Do03.vo: zakaj min. odmik od pločnika 2,5m?

Stališče do pripombe:

Za revitalizacijo vasi, nujne strukturne posege v vaškem prostoru je nujna izvedba OPPN. Ker pa je v teh ekonomskih pogojih
(in ob splošni nizki ravni odnosa do javnega prostora, kakovosti okolja ipd.) teţko pričakovati, da bo OPPN realiziran v
naslednjih npr. petih letih, so za aktivne GE opredeljena aktivna določila. Z njimi se sproščajo posegi v vasi. Glede na
specifično gostoto pozidave v posameznih delih v razmerju z morfologijo poselitve in (ne)urejenosti javnega prostora je
začasno ter za vmesne primere opredeljen tudi takšen normativ - ki v vmesnem času sprošča moţnosti razvoja javnega
prostora. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/70
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Dr05.jp: ali je v grafiki zamaknjen ortofoto?
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Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu korekcije meje po meji PNRP SK po končnih geodetskih podatkih.

pobudnik:

št. pripombe: 273/71
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Dr06.ppn: 59. člen dovoljuje gradnjo pomoţnih objektov, PI pa ne, kaj je torej s postavitvijo
nezahtevnih objektov do uveljavitve OPPN?

Stališče do pripombe:

V območju EUP Dr06.ppn veljajo določila 78. člena. Na zemljiščih izven obstoječih GE (ki ţe imajo glavno in eventuelno druge
stavbe) gradnja stavb ni mogoča, ker gre za varovanje razvojnega prostora v sklopu občinskega prostorskega podrobnega
načrta. Določilo 59. člena pa na obstoječih GE omogoča, da se lahko urejajo v skladu z merili GE hp (59. člen) – torej je na
obstoječih stavbah dovoljena rekonstrukcija, dozidava ter nadzidava v skladu z merili urejanja stavbe glede na vlogo - glavna
stavba tipa hiša na podeţelju ter pomoţna stavba. Gradnja novih, niti enostavnih stavb po Uredbi, ni dovoljena.

pobudnik:

št. pripombe: 273/72
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gl.03.js: zakaj javna stavba, tu je ţe obstoječ objekt, ali ustreza?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Uskladi se določilo na predmetni EUP glede na obstoječe stanje.

pobudnik:

št. pripombe: 273/73
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gl06.zdz: zakaj takšno območje zelenih površin iz stavbnih zemljišč?

Stališče do pripombe:

Območje zelenih površin Gl06.zdz je relativno obseţen pas preteţno nezazidanega stavbnega zemljišča med glavno cesto na
zahodni strani in nizom stanovanjskih hiš vzdolţ ulice Glinek 4K do Klanec 76A na vzhodni strani. Kot takšno relativno gosto
vegetacijo je danes pomembna zelena cezura med stanovanjsko sosesko in cesto. Na drugi strani pa za eventuelno
urbanizacijo tega dela niso podani minimalni pogoji glede opremljenosti z infrastrukturo in ni opredeljen javni prostor. V kolikor
je opredeljen interes lastnikov za gradnjo na tem območju, predlagamo, da večina lastnikov poda pobudo za opredelitev
stanovanjske soseske v postopku spremembe OPN. Pozidava bo moţna samo na podlagi OPPN. Glede na to, da so na delu
površin ţe manjši pomoţni objekti obstoječih GE je smiselna manjša korekcija meje med EUP Gl06. zdz in EUP z NRP SS v
korist slednjega.

pobudnik:

št. pripombe: 273/74
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja:Gl08 in Gl09: ali EUP obstajata?

Stališče do pripombe:

Ne obstajata - kar je posledica usklajevanj ter posledično spreminjanja oz. izločevanja določenih območjih. Pripomba se
sprejme kot lektorski popravek.

pobudnik:

št. pripombe: 273/75
št. pobude:
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Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja : Gl11.hp: ni v območju Natura

Stališče do pripombe:

Manjši del območja dejansko leţi v območju Natura 2000 - toliko, da je bilo potrebno opredeliti ustrezne pogoje ali določiti
EUP. Se bo pa v nadaljnjem usklajevanju poizkušalo doseči izločitev iz območja kot tehnični popravek - v tem kontekstu se
pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/76
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gl12.jpa: 1 pomoţen objekt; nadstrešek za avtobus spada po Uredbi med enostavne objekte in se ga
tako glede na tekst ne šteje.

Stališče do pripombe:

Če je mišljena nadstrešnica kot čakalnica, potem se resda lahko gradi po Uredbi, vendar po oblikovnih merilih tega odloka.
Pripomba se ne sprejme, sprejme pa se v smislu popravka vpisa v tč. 3.5.0.0.

pobudnik:

št. pripombe: 273/77
št. pobude:

Povzetek pripombe:Pripomba predlagatelja: Go 01 hm: kaj je to NS?
Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Kratica NS se vnese v 4. člen.

pobudnik:

št. pripombe: 273/78
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja Go02.ppn: kako nova pozidava ni dovoljena, sploh pa območje ne spada v Naturo ali KP?

Stališče do pripombe:

Območje spada v območje OPPN 4-01, ki je potreben zaradi opredelitve nove mreţe napajalnih poti oziroma dopolnilne mreţe
javnega prostora. Območje leţi na meji z območjem Natura 2000 v katerega posega le minimalno, v juţnem delu EUP - kar je
zahtevalo opredelitev posebnih meril ali pa novih EUP. Prepoved gradnje na območju Krajinskega parka Ljubljanskega barja je
posledica dosedanje stopnje usklajevanj z nosilcem urejanja prostora ZRSVN – za katerega se bo skušalo doseči dopolnilno
stališče. Pripomba se sprejme v smislu nujnosti nadaljnjega usklajevanja.

pobudnik:

št. pripombe: 273/79
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Go03.od: se ne sme graditi in se dovoljuje gospodarsko poslopje in še 2 objekta.

Stališče do pripombe:

Stanje faze usklajevanja z ZRSVN – pripomba se sprejme v smislu nujnosti nadaljnjega usklajevanja z ZRSVN.

pobudnik:

št. pripombe: 273/80
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Go04.vo: kaj pa soglasje ZVKDS?
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Stališče do pripombe:

Pripomba se upošteva v dopolnitve v zvezi z obveznostjo pridobitve soglasja ZVKD.

pobudnik:

št. pripombe: 273/81
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Go05: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja - kar je posledica usklajevanj ter posledično spreminjanja oz. izločevanja določenih območjih – pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/82
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Go 06 hp: območje se ne nahaja v območju varovanj;

Stališče do pripombe:

Manjši del spada v območje varovanj – v usklajevanju bo potrebno doseči korekcijo meje EUP. Pripomba se v tem smislu
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/83
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Go07.hp: ni del KP LB ali Natura

Stališče do pripombe:

Manjši del spada v območje varovanj – v usklajevanju bo potrebno doseči korekcijo meje EUP. Pripomba se v tem smislu
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/84
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Go11.hp: brez pomoţnih objektov, ni dovolj prostora

Stališče do pripombe:

Gre za napako v izpisu v specifikaciji EUP, ki se bo ustrezno popravila. Pripomba se upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/85
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Go12.odi: izzidki, stolpiči, balkoni pri gospodarskem poslopju

Stališče do pripombe:

Pripomba se nanaša na zahtevo varovanj ZVKD in se sprejme v smislu ponovne preveritve določil posebnih meril ter se
ustrezno dopolni.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/86
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr05.hp: V enem objektu je 13 stanovanj (434/11 Gradišče) – ali je moţno legalizirati?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu preveritve na terenu in se eventualno dopolni oziroma opredeli primer tip urejanja GE.

pobudnik:

št. pripombe: 273/87
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr06.vo: beseda medovaren ne obstaja v SSKJ

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Pojem se preoblikuje.

pobudnik:

št. pripombe: 273/88
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr07.pjo: zabojniki pri kapelici; kaj pa ZVKDS

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu izločitve prvega stavka v posebnih merilih.

pobudnik:

št. pripombe: 273/89
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr08.pjc: zabojniki pri cerkvi

Stališče do pripombe:

Določilo je na ravni EUP opredeljeno na podlagi zahtev nosilca urejanja prostora, da so v OPN vključeni vsi omilitveni ukrepi.
Med njimi je tudi zahteva za zavarovanje dostopa divjih zveri do posod za odpadke na osrednjem območju ţivljenjskega
prostora divjih zveri. Določilo je potrebno upoštevati, vendar so oblike zavarovanja dostopa lahko različne. Pripomba se delno
sprejme tako, da se smiselno preoblikuje določila zavarovanja zabojnikov pred moţnim dostopanjem divjih zveri.

pobudnik:

št. pripombe: 273/90
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr09.ppn: Kaj je z obstoječimi objekti?

Stališče do pripombe:

Gre za območje GE tip .ppn v območju OPPN 5-03: Soseska Gradišče sever, ki se ureja v skladu z določili 78. člena (točka 2.1
in 2.2). Pripomba se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/91
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št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr11.ppn: kako ločiti objekt od počitniške hišice?

Stališče do pripombe:

Gre za primere, ki vsak posebej izhajajo iz pravnomočnih gradbenih dovoljenj za posamezno stavbo oziroma eventualnih
drugih dokazil v zvezi z gradnjo. Pripomba se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/92
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr17: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja - kar je posledica usklajevanj – pripomba se sprejme v smislu izločitve oznake EUP.

pobudnik:

št. pripombe: 273/93
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr20.hp: gradnja pomoţnih stavb ni dopustna; lahko se gradi dve pomoţni stavbi?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme tako, da se lapsus odpravi z izločitvijo oznake v 88. členu.

pobudnik:

št. pripombe: 273/94
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr23.hp: Ali gre za B ali S?

Stališče do pripombe:

Vprašanje ni razumljivo - gre za namensko rabo? Potem je odgovor da gre za B, natančneje BT- površine namenjene turizmu,
ki so primerna podlaga tudi za lovske koče (navodilo MZiP). Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/95
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gr24.ppn: Kako ločevati objekt hiše od počitniške hiše?

Stališče do pripombe:

Gre za primere, ki vsak posebej izhajajo iz ţe izdanih pravnomočnih gradbenih dovoljenj - za posamezno stavbo oziroma iz
eventualnih drugih odločb v zvezi z gradnjo. V tem smislu se pripomba ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/96
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gu05.pjo: Kapelica Matere Boţje je stavbna dediščina EŠD 520167?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Uskladi se številka EŠD.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/97
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gu06.vo: Cerkev in kapelica imata svoj EUP?

Stališče do pripombe:

Upoštevajoč zgornjo razlago se kljub temu pripomba sprejme v smislu odprave lapsusa - premesti se merila omenjene KD v
svoj EUP.

pobudnik:

št. pripombe: 273/98
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gu07.vo: EUP ni območju Nature, ni varovanja naravne dediščine - zakaj je potrebno soglasje ZRSVN?

Stališče do pripombe:

Območje EUP v malem delu sega v območje Natura 2000 - resda minimalno. Pripomba se sprejme v smislu uskladitve meja
varovanj oziroma EUP v nadaljnjih postopkih usklajevanja.

pobudnik:

št. pripombe: 273/99
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Gu11.odi: Na karti 223 je Gu11.vo in pobarvano rumeno, PIP so napačni.

Stališče do pripombe:

Pravilna oznaka EUP je Gu11.vo - napaka v izpisu specifikacije se popravi. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/100
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ln06.vo: zakaj .vo in ne .vs (glede na obstoječo stavbno strukturo)

Stališče do pripombe:

Glede na relativno strnjenost vasi, v katerih so potrebne zahtevne notranje preobrazbe, se opredeli tip GE .vs – pripomba se
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/101
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ln13: ali EUP obstaja?

Stališče do pripombe:

Oznaka EUP ne obstaja več - pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/102
št. pobude:
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Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ln14.vo: EŠD vodno zajetje, kal in vodno korito v Lisičjem;

Stališče do pripombe:

Območje v severnem delu posega, čeprav minimalno, v območje varovanja. To je bilo izhodišče za opredelitev v posebnih
merilih. Pripomba se sprejme v smislu uskladitve meja EUP in varovanja.

pobudnik:

št. pripombe: 273/103
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ln19.tm: Ali res tako širok pas za CU, mogoče raje povečamo mejo Ln17.hm?

Stališče do pripombe:

Glede na razvojna izhodišča in vlogo območja v razmerju do celotnega naselja je taka opredelitve namenske rabe smiselna iz
naslova rasti stavbne strukture iz primarnega dela vzdolţ Šmarske ceste. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/104
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La01.hm: kaj pa soglasje ZVKDS; naklon streh 35-45°

Stališče do pripombe:

Odlok se nanaša na vnašanje novih elementov v prostoru (in ne legalizacijo obstoječega stanja) in pomeni sočasno postopno
sanacijo stanja – zato je smiselno opredeliti optimalno stanje, kot ga ţe vključuje dopolnjen osnutek. Ker pa je prostor v
tolikšni meri degradiran, hkrati pa ni posebnih kakovosti (razen visoke stopnje vizualne izpostavljenosti v kulturni krajini) in
predpostavljamo, da pripomba temelji na ţelji občanov, bi v splošnem bil sprejemljiv tudi zniţan naklon streh – zato se
pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/105
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La02.hm: kaj pa pomoţni objekti do izdelave OPPN; naklon streh 35-45°

Stališče do pripombe:

Pripomba ni razumljiva, EUP ne leţi v območju OPPN. Glede naklona je stališče enako kot pri 272/104.

pobudnik:

št. pripombe: 273/106
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La03.hp: naklon streh 35-45°;

Stališče do pripombe:

Stališče je enako kot pri 272/104.

pobudnik:

št. pripombe: 273/107
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La04.ppn: manjka začetek stavka; kaj pa soglasje ZVKDS; naklon streh 35-45°

Stališče do pripombe:
101

Uvodna in zaključna pripomba sta nerazumljivi – o naklonu strehe v aktivnih merilih ni govora, soglasje ZVKD se vpiše povsod
tam, kjer ZVKD to zahteva- v tem smislu se ta del pripombe sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/108
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La05.hm: naklon streh 35-45°

Stališče do pripombe:

Stališče je enako kot pri 272/104.

pobudnik:

št. pripombe: 273/109
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La06.ppn: kako nova pozidava ni dovoljena na praznih zemljiščih, pomoţni objekti; naklon streh 3545°

Stališče do pripombe:

Prepoved gradnje na območju Krajinskega parka Ljubljanskega barja je posledica dosedanjih usklajevanj z nosilcem urejanja
prostora. ZRSVN postavlja v tej fazi take pogoje, ki jih bomo skušali pred mnenjem še enkrat usklajevati- v tem smislu se
pripomba sprejme. Pripomba o naklonu strehe ni razumljiva, saj v aktivnih merilih ni govora o naklonu strehe.

pobudnik:

št. pripombe: 273/110
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La10.vo: Zakaj ni moţno vzpostaviti nove GE? La13.pin: Manjka začetek stavka; ime OPPN?

Stališče do pripombe:

Prepoved gradnje na območju Krajinskega parka Ljubljanskega barja je posledica dosedanjih usklajevanj z nosilcem urejanja
prostora. ZRSVN postavlja, tudi po izločitvi vrste predlogov stavbnih zemljišč, tako ostre pogoje, ki jih bomo skušali pred
končnim mnenjem še enkrat usklajevati - v tem smislu se pripomba sprejme. Pripomba v zvezi z GE La13.pin se sprejme v
smislu dopolnitve – OPPN 4/5 jug.

pobudnik:

št. pripombe: 273/111
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La13.pin: Manjka začetek stavka; ime OPPN?

Stališče do pripombe:

Pripomba v zvezi z GE La13.pin se sprejme v smislu dopolnitve – OPPN 4/5 jug.

pobudnik:

št. pripombe: 273/112
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La20: Ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja več - pripomba se sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/113
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La21.hm: naklon strehe od 35 do 45°

Stališče do pripombe:

Stališče je enako kot pri 272/104.

pobudnik:

št. pripombe: 273/114
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La23.ppn: Na območju niti ena parcela nima GD - kaj potem?

Stališče do pripombe:

Prepoved gradnje na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje je posledica dosedanjih vztrajanj nosilca urejanja prostora
ZRSVN, ki ga bomo v nadaljevanju skušali preseči - v tem smislu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/115
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La24.hm: kaj pa pomoţni objekti;

Stališče do pripombe:

Gradnja pomoţnih objektov je opredeljena v določilih za tip GE.hm, kjer je dovoljena gradnja pomoţnih stavb le v skladu z
merili Uredbe (glej 58. člen, točka 2.2). Prepoved gradnje na območju Krajinskega parka Ljubljanskega barja pa je posledica
dosedanjih usklajevanj z nosilcem urejanja prostora.

pobudnik:

št. pripombe: 273/116
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La31.ppn: Slaba formulacija stavka?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme - v prvem stavku se izločita besedi »se lahko«.

pobudnik:

št. pripombe: 273/117
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La32.js: Zakaj ne ravna streha, ali objekti ustrezajo pogojem za javno stavbo?

Stališče do pripombe:

Pri opredeljenem tipu stavbe - javna stavba (82. člen) se streha lahko oblikuje tudi kot streha tipa ravna streha. V obstoječih
glavnih stavbah na območju EUP je v večjem delu vzpostavljena kombinacija terciarnih (storitvenih) dejavnosti in bivanja slednja v glavnem izven pritličja. Te dejavnosti je na tej lokaciji smiselno razvijati tudi v bodoče. Samo oblikovanje stavb pa
danes (še) ni neskladno z merili oblikovanja opredeljenega tipa stavbe. V tem segmentu se pripomba ne sprejme.
Pač pa se v smislu liberalizacije pripomba sprejme in sicer v delu opredelitve dopustnih dejavnosti v GE tipa javna stavba (64.
člen, točka 1.0 Podrobnejša namenska raba) - tako, da se v delu »…namembnost: namenjena je le kvartarnim dejavnostim –
druţbeni infrastrukturi… vendar pa slednje le izven pritličja« nadomesti z »…namembnost: namenjena je terciarnim in
kvartarnim dejavnostim. V etaţah nad pritličjem je dovoljeno tudi bivanje« Poleg tega se v povezavi s tem v 82. členu v
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poglavju Namembnosti stavbe prvi in drugi stavek nadomestita z naslednjim: »namenjena je terciarnim in kvartarnim
dejavnostim. V etaţah nad pritličjem je dovoljeno tudi bivanje«. Hkrati se višina stavbe dopusti do E3+M oziroma do največ 12
m.

pobudnik:

št. pripombe: 273/118
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La35.zdz: V naravi je na tem območju na novo urejeno parkirišče, v planu pa so opredeljene zelene
površine.

Stališče do pripombe:

Zelena cezura med obema infrastrukturnima objektoma je v smislu oblikovanja urbanega ambienta dolgoročno nujna. Njena
končna vzpostavitev bo moţna s podrobnejšim načrtom in vzporedno ureditvijo lastniških razmerij. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/119
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La37.sb: zakaj ravna streha pri mansardi?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu izločitve določila.

pobudnik:

št. pripombe: 273/120
št. pobude:

Povzetek pripombe:
Pripomba predlagatelja: La 38 hm: Kaj pa parc. št. 1564/3 (sanacijski PUP); nakloni streh 35-45° (PUP); deloma do 35° (ZN)?

Stališče do pripombe:

Pripomba v delu navedene parcele se očitno nanaša na stavbo brez stavbnega zemljišča, ki ga v tej fazi postopka ni več
mogoče opredeliti – predlagamo vlogo za SD OPN. Brez opredelitve stavbnega zemljišča pa opredelitev EUP ni moţna niti
smiselna (ne bi imela pravnega učinka). Poleg tega pa se navedba v EUP, predpostavljamo, nanaša na določila glede naklona
streh v tej EUP. Za La38.hm so glede na dejanska prostorska razmerja v 88. členu navedena posebna merila »…dovoljeni so le
nakloni med 25 do 35 stopinj…«. V tem kontekstu se pripomba ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/121
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La40.hp: večinoma ţe imajo nadstreške in garaţe za avto

Stališče do pripombe:

V obstoječe stanje se ne posega, torej kar je vzpostavljeno se lahko ohranja – dovoljeni sta dve pomoţni stavbi. Nadstrešnico
in garaţo pa je dovoljeno tudi na obstoječih stavbah vzpostaviti v skladu z merili sekundarnega kubusa glavne stavbe.
Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/122
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La41.od: nakloni streh do 35°
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Stališče do pripombe:

Pri ponovni preveritvi strokovne podlage in stanja v prostoru je ugotovljeno, da ni napake – pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/123
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La45, La46: ali EUP-ja obstajata?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme - EUP-ja ne obstajata.

pobudnik:

št. pripombe: 273/124
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La47.od: Kaj pa širitev zazidljivosti še na ostale objekte?

Stališče do pripombe:

Vprašanje ni razumljivo – če se morda misli na širitev območja stavbnih zemljišč, potem ta v tej fazi postopka ni več mogoča.
Predlagamo vlogo za SD OPN. Če gre za stavbo, ki je bila zgrajena na podlagi pravnomočnega GD se bo gradnja urejala v
skladu s 50. oziroma 51. členom. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/125
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La52.vo: Širitev zazidljivosti do konca objektov?

Stališče do pripombe:

Če je mišljena opredelitev območja stavbnih zemljišč z namembnostjo .sk na severovzhodnem delu, potem ugotavljamo, da
stavbno zemljišče tu ţe je, vendar ima namensko rabo PC (prometna infrastruktura). Ker pa je opredelitev namenske rabe in
sploh načina urejanja tega zemljišča v pristojnosti DRSC in »njihovega« DLN (AC), potem je potrebno za ta (in tudi nekatere
druge tovrstne primere v občini) pripraviti poseben projekt – posebno utemeljeno pobudo za sklep vlade RS s predhodnimi
predpisanimi usklajevanji. Ta sklep naj bi dovolil, da se pristojnost urejanja predmetnega dela zemljišča (in podobnih zemljišč)
prenese iz ravni drţave na raven občine – natančneje iz predmeta urejanja z DLN na predmet urejanja z OPN Škofljica. Ker
ocenjujemo, da je izpeljava tega postopka potrebna in v tem (in podobnih) primerih moţna, se pripomba v tem smislu
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/126
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La59: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja, pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/127
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La61.sb: v Babni Gorici dva večstanovanjska objekta (še sosednji); naklon streh 35-45°;

Stališče do pripombe:
105

Posebna merila PIP dovoljujejo ohranitev obstoječe pozidave - tudi obstoječ naklon. Pripomba se ne upošteva.

pobudnik:

št. pripombe: 273/128
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La63.zdz: območje, ki se iz zazidljivega izloči, ni šrafirano in nima št. pobude?

Stališče do pripombe:

Prerazvrstitev znotraj območja stavbnih zemljišč je speljana skozi usklajevanje »obstoječe« namenske rabe v veljavnem planu
z aktualnim Pravilnikom, ki določa opredelitve podrobne namenske rabe. Teh primerov je zelo veliko. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/129
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La69: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja, pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/130
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La72.od: ne leţi v območju Ljubljanskega barja

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme, določilo v zvezi z varovanjem se izloči.

pobudnik:

št. pripombe: 273/131
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La76.hm: zakaj ne priključimo objekta na zazidljivem območju?

Stališče do pripombe:

EUP leţi v območju krajinskega parka, kjer nosilec urejanja prostora ne dovoljuje razširitev stavbnih zemljišč. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/132
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La78.dpa: ni na območju Nature.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/133
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št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La80.hm: dopolnilna gradnja

Stališče do pripombe:

Po ponovni proučitvi se pripomba sprejme v smislu opredelitve tipa GE .vo namesto .hm.

pobudnik:

št. pripombe: 273/134
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: La81.hm: dopolnilna gradnja

Stališče do pripombe:

Po ponovni proučitvi se pripomba sprejme v smislu opredelitve tipa GE .vo namesto .hm.

pobudnik:

št. pripombe: 273/135
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Or10.hp: na karti dve območji?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu preštevilčenja območja.

pobudnik:

št. pripombe: 273/136
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Pi05: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja več, pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/137
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Pi08: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja več, pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/138
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Pi12.jp: ne najdem vrisane meje EUP?

Stališče do pripombe:

Meja območja je v grafičnem delu opredeljena. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/139
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Pi16.hm: na podlagi česa naklon strehe med 25 in 35°?

Stališče do pripombe:

Po ponovni proučitvi prostorskega konteksta in upoštevajoč potrebno sanacijo v smiselnem obsegu se opredeli naklon 35 do 45
stopinj. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/140
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Pi26.hm: na podlagi česa naklon strehe med 25 in 35°?

Stališče do pripombe:

Po ponovni proučitvi prostorskega konteksta in upoštevajoč potrebno sanacijo v smiselnem obsegu se opredeli naklon 35 do 45
stopinj. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/141
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Pi30.hv: kaj pa gradnja vrtnih lop, pergol?

Stališče do pripombe:

Dovoljena je gradnja pomoţnih stavb v skladu s točko 2.2. 60. člena. Zunanji prostor vrstnih hiš je sicer zaradi majhnosti in
principa gradnje (še posebej pomemben vpliv na ambient kot celoto) zelo občutljiv. Odlok dopušča en objekt za lastne potrebe
– vrtno uto, senčnico (torej t.i. pergolo) ipd. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/142
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Pi31: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja več, pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/143
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Re03.vo: naravna vrednota Rebrski potok je ukinjena.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/144
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Re05.zdz: naravna vrednota Rebrski potok je ukinjena.

Stališče do pripombe:
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Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/145
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Re06.ppn: OPPN za zelene površine?

Stališče do pripombe:

OPPN 13-01: Gospodarska cena Reber je prvenstveno namenjena ureditvi enot gospodarskih subjektov v severnem delu
ureditve. V juţnem delu OPPN pa je tudi večje neurejeno območje drugih zelenih površin, ki so kot takšna opredeljena na
podlagi posebnih izhodišč. OPPN torej v tem območju omogoča mehanizem sanacije prostora. Pripomba se ne sprejme.
Na drugi strani pa je tu kar nekaj primerov določenih oblik gospodarskih dejavnosti, ki so v konfliktu z značajem tega prostora
in so nelegalne. Za te enote je v postopku SD OPN smiselno na podlagi njihovih utemeljenih vlog podrobno proučiti moţnosti
za sanacijo območja z pogoji preţivetja oziroma sanacije teh programov.

pobudnik:

št. pripombe: 273/146
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Re14.hm: kako dostopati do parc. št. 170/8 preko jarka?

Stališče do pripombe:

To je stvar projektne opredelitve – moţnosti so preko jarka ali z druge strani občine. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/147
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Re17.gs: predlagatelj meni, da ni pogojev za gradnjo objektov.

Stališče do pripombe:

Pogoji so določeni z opredelitvijo tipa GE (.gs). Kljub temu se pripomba delno sprejme v smislu dopolnitve specifikacije EUP
glede na zaključke razgrnjene strokovne podlage.

pobudnik:

št. pripombe: 273/148
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Sm05.hp: OPPN 14-06 se nahaja v drugi EUP?

Stališče do pripombe:

OPPN 14-06 EUP delno sega tudi na območje EUP Sm05. hp. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/149
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Sm13.vs: naklon streh 38-43°?

Stališče do pripombe:

Tudi naklon strehe je prilagojen pogojem sanacije relativno degradirane strukture krajine streh. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/150
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Sm08.ppn: postavitev nadstreška za avtobus?

Stališče do pripombe:

Omogoči se gradnjo nadstrešnice za potnike avtobusa. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/151
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk01.hm: ni v območju Natura, meji sta identični?

Stališče do pripombe:

Območje v tolikšni meri tangira območje Natura 2000, da je bilo formalno potrebno opredeliti posebna merila. Je pa vsekakor
tudi pri tem EUP potrebno v nadaljnjih usklajevanjih doseči uskladitev meje varovanja in EUP tako, da se varovanje iz območja
poselitve izloči.

pobudnik:

št. pripombe: 273/152
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk02.ppn: kaj pa obstoječi objekt?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu vgraditve posebnih meril za obstoječ objekt v prehodnem obdobju.

pobudnik:

št. pripombe: 273/153
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk04.ppn: ni v območju Natura 2000.

Stališče do pripombe:

Območje v tolikšni meri tangira območje Natura 2000 da je bilo formalno potrebno opredeliti posebna merila. Je pa vsekakor
tudi pri tem EUP potrebno v nadaljnjih usklajevanjih doseči uskladitev meje varovanja in EUP tako, da se varovanje iz območja
poselitve izloči.

pobudnik:

št. pripombe: 273/154
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk07: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja več, pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/155
št. pobude:
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Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk08.js: urbana oprema, kolesarnica?

Stališče do pripombe:

V točki 2.2 64. člena je vzpostavitev urbane opreme dovoljena. Pripomba se delno sprejme s smislu vgraditve in opredelitve
dodatne moţnosti izgradnje kolesarnice, vrtne ute in senčnice tudi po Uredbi.

pobudnik:

št. pripombe: 273/156
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk09.zsr: potrebna preveritev dikcije?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu popravka varovanega območja v krajinski park ter preveritve dikcije določila.

pobudnik:

št. pripombe: 273/157
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk11.jpp: spremeniti v enoto, namenjeno gasilskemu domu?

Stališče do pripombe:

Lokacija gasilskega doma Škofljica je bila posebej obravnavana, preverjene so bile različne moţnosti. V splošnem velja, da je
lokacija GD moţna na katerikoli lokaciji z opredeljeno namensko rabo za centralne dejavnosti (CU). Zaradi varstvenih zahtev v
usklajevanjih z nosilci urejanja ustrezne spremembe namenske rabe na navedeni lokaciji ni bilo moţno opredeliti. Na naš
prvotni predlog z opredelitvijo predlagane lokacije za namen gradnje stavb za druţbene dejavnosti, storitve ipd. (mednje spada
tudi GD) je bila podana celo zahteva za izločitev stavbnega zemljišča in povrnitev v kmetijsko. Izposlovana je bila zgolj
ohranitev stavbnega zemljišča – v tej fazi za parkirne površine.

pobudnik:

št. pripombe: 273/158
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk12.pin: manjka začetek stavka; Ur.l. RS št. 26/12;

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/159
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk13.jgd: predlog za polni izpis veljavnega akta, ki se povzema, ter preveritev Ur.l. RS – gre za št.
26/12.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/160
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk14.pin: Ur.l. RS št. 28/06.
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Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/161
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk15.pin: Ur.l. RS št. 26/08

Stališče do pripombe:
Pripomba se sprejme

pobudnik:

št. pripombe: 273/162
št. pobude:

Povzetek pripombe:
Pripomba predlagatelja: Šk18.pin: manjka začetek stavka; Ur.l. RS št. 26/12

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/163
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk21.ičn: predlagatelj navaja, da ne bo več ČN, ampak samo črpališče.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/164
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk22.ppn: ne omejiti na DSO.

Stališče do pripombe:

Za navedeno dejavnost je dana zgolj moţnost, da se vzpostavi pred sprejetjem OPPN, če bo takšna potreba izkazana
(podrobna programska namembnost se oblikuje v samem postopku priprave in sprejetja OPPN). Pripomba se sprejme in
upošteva v smislu izločitve izjeme za DSO v prehodnih določbah do sprejetja OPPN ter izločitve določil v zvezi s ČN. Dopusti se
gradnje za druţbene potrebe.

pobudnik:

št. pripombe: 273/165
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk23.ppn: ne omejiti na DSO.

Stališče do pripombe:

Za navedeno dejavnost je dana zgolj moţnost, da se vzpostavi pred sprejetjem OPPN, če bo takšna potreba izkazana
(podrobna programska namembnost se oblikuje v samem postopku priprave in sprejetja OPPN). Pripomba se sprejme in
upošteva v smislu izločitve izjeme za DSO v prehodnih določbah do sprejetja OPPN. Dopusti se gradnje za druţbene potrebe.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/166
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk25.hm: vprašanje glede kriterijev za naklon strehe med 25 in 35°.

Stališče do pripombe:

Opredeljen naklon streh izhaja iz ugotovljenih prevladujočih likovno prostorskih zakonitosti in s tem zagotavlja ohranitev dela
likovno prostorske homogenosti naselbinske strukture. Sklop hiš je namreč realtivno kvalitetna, unificirana celota, v kateri
morfološki ustroj ni smiselno spreminjati – pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/167
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk31.hm: na podlagi česa strehe med 25 in 35°;

Stališče do pripombe:

Kontekst naselbinske strukture je v elementu strehe zelo različen. V območju je kar nekaj sklopov stavb ki so povsem
samosvoje. Zato naj se po ponovni preveritvi opredeli samostojna EUP s prevladujočim navedenim naklonom in druga, kjer
prevladujejo večji nakloni. V tem kontekstu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/168
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk37.hm: na podlagi česa strehe med 25 in 35°

Stališče do pripombe:

Opredeljen naklon streh izhaja iz prevladujočega vzorca – pripoma se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/170
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk40: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja več, pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/171
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk43.js: slaba dikcija stavka.

Stališče do pripombe:

Pripomba se delno sprejme v smislu preveritve jasnosti določila.

pobudnik:

št. pripombe: 273/172
št. pobude:

Povzetek pripombe:
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Pripomba predlagatelja: Šk 47: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja več, pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/173
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk48.hm: na podlagi česa strehe med 25 in 35

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu uskladitve s prevladujočim vzorcem in opredelitve nove EUP z naklonom 25 do 35 stopinj.

pobudnik:

št. pripombe: 273/174
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk 49 hv: naklon streh 25-35°; spremembe na celotnem nizu.

Stališče do pripombe:

Tako pri tip ge- hv (60 . člen) kot v posebnih merilih glede na to, da gre za obstoječo pozidavo naklon streh ni posebej
opredeljen – opredeljena je ohranitev obstoječih. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/175
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk 51 hm: zakaj edina izjema za večstanovanjsko hišo?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/176
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk 55 zdz: ne najdem na karti?

Stališče do pripombe:
EUP je v usklajevanjih le delno izločena, pripomba se sprejme v smislu celotne izločitve.

pobudnik:

št. pripombe: 273/177
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk 60 ppn: ne se omejiti na DSO.

Stališče do pripombe:

Za navedeno dejavnost je dana zgolj moţnost, da se vzpostavi pred sprejetjem OPPN, če bo takšna potreba izkazana
(podrobna programska namembnost se oblikuje v samem postopku priprave in sprejetja OPPN). Pripomba se sprejme in
upošteva v smislu izločitve izjeme za DSO v prehodnih določbah do sprejetja OPPN. Dopusti se gradnje za druţbene potrebe.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/178
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk61.hm: na podlagi česa strehe med 25 in 35°.

Stališče do pripombe:

Na podlagi kriterija razvoja usklajene krajine streh glede na obstoječe stanje, ugotovljeno v strokovnih podlagah – pripomba se
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/179
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk 66: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu preveritve in korekcije.

pobudnik:

št. pripombe: 273/180
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk 68 hm: zakaj brez pomoţnih objektov?

Stališče do pripombe:

V specifikaciji EUP je v stolpcu največje število pomoţnih stavb, ki se lahko gradijo v skladu z merili za pomoţne stavbe 86.
členu odloka. V to število niso vštete stavbe, ki se lahko gradijo v skladu z merila Uredbe kot nezahtevni ali enostavni objekti.
Ta tip GE dovoljuje le gradnjo pomoţnih stavb s skladu z Uredbo. Specifikacija EUP se bo v tem stolpcu preverila in uskladila
glede na opredeljen tip GE. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/181
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk69.tm: naklon strehe med 25 in 35°, da ne bosta 2 objekta drugačna?

Stališče do pripombe:

Gre za pozidavo v območju osrednjega javnega prostora na danes nepozidanem stavbnem zemljišču in za opredelitev razvojnih
izhodišč in ne legalizacijo stanja - pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/182
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk70.ppn: opozarja na slovnično napako v zadnjem stavku.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/183
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št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk75.ieo: napačna lokacija EUP ekološkega otoka.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/184
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk76.ppn: kako urediti pot do večstanovanjskega objekta

Stališče do pripombe:

Rešitev se poišče v OPPN ali v posebni strokovni podlagi, v OPN konkretna rešitev ni mogoča. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/185
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk83.jpa: ali ni znotraj OPPN 15-08?

Stališče do pripombe:

Da EUP Šk.83. jpa je znotraj območja OPPN in so tudi določila temu ustrezna. Pripomba se delno sprejme tako, da se v
preglednico EUP dopiše še naziv predvidenega akta.

pobudnik:

št. pripombe: 273/186
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk 84 jpa: OPPN 15-08

Stališče do pripombe:

Da EUP Šk.84. jpa je znotraj območja OPPN in so tudi določila temu ustrezna. Pripomba se delno sprejme tako, da se v
preglednico EUP dopiše še naziv predvidenega akta.

pobudnik:

št. pripombe: 273/187
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk 85 jpa: OPPN 15-08.

Stališče do pripombe:

EUP Šk85. ni v OPPN in so tudi določila temu ustrezna. Pripomba se delno sprejme tako, da se v preglednici EUP izbriše naziv
predvidenega akta.

pobudnik:

št. pripombe: 273/188
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: EUP Šk92 in EUP Šk93: ali obstajata?

Stališče do pripombe:

EUP- ja ne obstajata več, v tem smislu se pripomba sprejme.

116

pobudnik:

št. pripombe: 273/189
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk98.tm: Predlog, da se parkirišče pri Blatniku opredeli v samostojen EUP.

Stališče do pripombe:

Za predlog ne vidimo nobene potrebe – nasprotno, s tem se odpira vprašanje integritete GE. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/190
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Šk99.ppn: kaj je s pomoţnimi objekti?

Stališče do pripombe:

V območju je dopustno vzdrţevanje obstoječe stavbne strukture, načeloma pomoţni objekti niso dopustni. Glede moţnih
postavitev pomoţnih objektov se na predmetnem EUP opravi preveritev, v tem smislu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/191
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Trafo postaja (733/9 lanišče) ni označena.

Stališče do pripombe:

Stavba stoji na kmetijskem zemljišču, pobuda za spremembo ni bila procesirana. Za obstoječo stavbo se opredeli ustrezna
namenska raba - stavbno zemljišče in primeren EUP. Ker gre za legalno zgrajen javni infrastrukturni objekt se v postopku OPN
smatra, da gre za uskladitev plana in ne njegovo spremembo. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/192
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Vr 10 odi: območje za kmetijske namene, glavna stavba je gospodarsko poslopje?

Stališče do pripombe:

Opredelitev praktično vseh stavbnih zemljišč z namensko rabo IK v občini izhaja iz dveh okoliščin- na eni strani gre za
zagotavljanje površin za potrebe kmetijske proizvodnje na polagi konkretnih pobud kmetov (z elaboratom kmetijsko
pospeševalne sluţbe ipd.) ki smo jih obravnavali posebej skrbno, na drugi pa so vsi ti primeri v smislu kriterijev umestitve v
prostor ali varovanj tako ali drugače mejni ali celo problematični. Izhod je bil v opredelitvi tovrstne posebne namenske rabe
(IK)- ki je namenjena izključno kmetijski proizvodnji – to pa nosilci urejanja prostora v postopku smatrajo kot varovalko za
preprečitev zlorab za druge vrste rabe (npr. za gradnjo hiš). Tudi prostorsko izvedbeni pogoji so opredeljeni le za gradnjo
stavb in ureditev za te konkretne potrebe
Gre torej, med drugim, za mejno moţno opredelitev stavbnih zemljišč, ki je upravičljiva le iz konkretnih proizvodnih potreb
kmetije. Zato ni moţna gradnja drugih stavb - zato so določila ustrezna, pripomba se v vsebinskem smislu ne sprejme.
Sprejme pa se prilagoditev naziva tega tipa GE zgoraj opisani specifičnosti v občini in v smislu prečiščenja dela določil o
morfoloških elementih stavb.

pobudnik:

št. pripombe: 273/193
št. pobude:

Povzetek pripombe:
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Pripomba predlagatelja: Vr 14 js: začasni objekti v merilu GE .zsr ali .zrs kot v odloku, mogoče malo natančneje definirati
objekt (E1, priporočljiv tloris)

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu ponovne proučitve in eventuelne dopolnitve.

pobudnik:

št. pripombe: 273/194
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Za06.ppn: 1 GD + 1 GE za nov objekt.

Stališče do pripombe:

V kolikor bodo predloţeni podrobnejši podatki o obstoječi hiši se lahko, glede na to da gre za primer na robu območja EUP, na
njihovi podlagi za eno enoto opredeli ustrezna določila za legaliziranje stanja - v tem smislu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/195
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 09 hm: zakaj pomoţni objekti niso dopustni.

Stališče do pripombe:

Stališče je podano v točki 180 te pripombe. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/196
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe11: ali obstaja?

Stališče do pripombe:

EUP ne obstaja več, pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/197
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe13.jpp: nadstrešek za avtobus.

Stališče do pripombe:

Pripomba ni razumljiva- če je mišljena nadstrešnica za potnike- merila zanjo so opredeljena, če pa je mišljena za avtobus- tu
zanjo ni prostorskih pogojev. Pripomba se v tem smislu ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/198
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe17.hp: zakaj pomoţni objekti niso dopustni

Stališče do pripombe:

Stališče je podano v podtočki 180. te točke. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/199
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe23.js: površine za šport in rekreacijo

Stališče do pripombe:

Pripomba ni razumljiva- merila za tovrstno dejavnost je v EUP opredeljena. Pripomba se ne sprejme.
V splošnem pa glede razvoja zelenih površin za potrebe gimnazije - znano je, da je bila širitev obstoječih igrišč v postopku
izdelave akta predvidena proti severu. Prav tako je znano, zakaj so v tej fazi opredeljena tako kot so (odločno nasprotovanje
na področju narave prvotnim rešitvam). Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/200
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 27 tm: v grafiki Ţe 27 od.

Stališče do pripombe:

Pravilna oznaka tipa EUP je .tm- pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/201
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 28 zpk: kam se bo širilo pokopališče?

Stališče do pripombe:

Širitev pokopališča je opredeljeno na vzhodni strani obstoječega. Na ţeljo KS se je v nadaljevanju opredeljena večja javna
parkirna površina, ki pa je te razvojne moţnosti precej opejila. V vsakem primeru je tu potrebna podrobnejša strokovna
podlaga, s katero se bodo opredelile dejanske potrebe obeh (in tudi drugih) javnih programov. Za širitve pokopališča do
predvidene spremembe in doponitve OPN pa ni evidentiranih potreb. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/202
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 33 ppn: v grafiki navedena dvakrat.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme, v smislu preštevilčenja ter vnosa v specifikacijo EUP.

pobudnik:

št. pripombe: 273/203
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 37 vo: kje je 1. VO KP LB (samo vodotok).

Stališče do pripombe:

Območje leţi na meji z območjem krajinskega parka v katerega posega, ne le v območju vodotoka,ampak tudi juţno pod njim,
kar je bilo izhodišče za opredelitev v posebnih merilih. Pripomba se sprejme v smislu poizkusa uskladitve meje EUP in
varovanega območja v postopku ponovnega usklajevanja z NUP.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/204
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 44 od: ni v vplivnem območju graščine Namršelj, samo do ceste.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme, določilo v zvezi s vplivnim območjem se izloči.

pobudnik:

št. pripombe: 273/205
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 50 od: zakaj samo 1 pomoţen objekt?

Stališče do pripombe:

Na stavbnem zemljišču opredeljenega EUP ni razvojnih moţnosti za umestitev več pomoţnih objektov. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/206
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe53.od: kaj pa pomoţni objekti, če dodatne pozidave niso dovoljene?

Stališče do pripombe:

Območju EUP sega tudi v območje krajinskega parka. Stališče je podano v točki 273/55 te pripombe.

pobudnik:

št. pripombe: 273/207
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 54 ičn: ČN ali črpališče?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/208
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 55 ičn: ČN ali črpališče?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/209
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: Ţe 57 vo: hiša Ţelimlje 9 – kateri odlok o razglasitvi?

Stališče do pripombe:
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Pripomba se sprejme. Uskladi se oznaka varstva kulturne dediščine.

pobudnik:

št. pripombe: 273/210
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 5-01: Objekt na parc. št. 419/6 naj bi bil zajet v Gr03.hp.

Stališče do pripombe:

Glede na dejstvo da je GE na robu OPPN, da je stavba ţe zgrajena in ima opredeljen dovoz se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/211
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 5-02: ali bi počitniškim hišam dali moţnost prezidave v hp?

Stališče do pripombe:

Načelno seveda, vendar je to stvar OPPN-ja in s postopkom OPN nima nič – v projektni nalogi OPPN je potrebno opredeliti
ustrezne strokovne podalge in zatem ustrezno opredeliti ţeleno preobrazbo, da se jo lahko realizira – v tem smislu se pripomba
ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/212
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 5-03: ali je res potreben OPPN? Drugačna opredelitev EUP. Kje je potrebna nova notranja pot?

Stališče do pripombe:

Glede na ponovno preveritev opredeljenega območja OPPN 5-03 Stanovanjska soseska (SS) Gradišče bi bilo mogoče izdelati
dodatne strokovne podlage, na podlagi katerih bi se ob opredelitvi notranjega javnega prostora v zahodnem delu območja
opredelili tudi elementi regulacija (GL, sp…). Tak predlog je bil v postopku dan, vendar do realizacije ni prišlo. Pomembna
prvina OPPN je tudi nova notranja pot – skrajšan postopek bo mogoče speljati ob spremembi OPN na podlagi geodetskega
načrta. V tem smsilu se pripomba ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/213
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 9-03: kaj pa prodaja avtomobilov (ţe obstaja)?

Stališče do pripombe:

Status območja se ohranja glede na izdana dovoljenja. Glede na dejansko in pravno stanje se lahko dodatno opredeli, da se do
sprejetja OPPN obstoječe dejavnosti ohranjajo. V postopku priprave OPPN pa se lahko dejavnost, v kolikor bo spoznana za
primerno, na novo prostorsko določi in uredi. Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/214
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 9-05: kaj pa nova pozidava, ki jo določi OPPN?

Stališče do pripombe:

V usmeritvah so opredeljena le izhodišča za oblikovanja stavbnih volumnov. Opredelitve natančnejših meril bodo izhaja iz
ugotovitve dodatnih strokovnih podlag v projektni nalogi OPPN. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/215
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 9-08: stavba Nereda ne spada v to območje (slika).

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/216
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 10-1: javni prostor se nahaja v območju OPPN 10-2.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme v smislu izločitve dela usmeritev v zvezi z javnim prostorom iz OPPN 10-1: Sanacija in preobrazba vasi
Orle sever ter vgraditve tega dela v 10-02: Celovita prenova vasi Orle

pobudnik:

št. pripombe: 273/217
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 13-01: območje obsega tudi zelene površin in območja namenjena gradnji stanovanjskih
objektov.

Stališče do pripombe:

Zelene površine so del celotnega neurejenega področja Reber in jih je potrebno sanirati. Pripomba pa se sprejme glede
območja, namenjenega stanovanjem – delna jugozahodnem delu se iz OPPN izloči ter dopolnitve usmeritev glede zelenih
površin.

pobudnik:

št. pripombe: 273/218
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 14-03: kaj pa obstoječi objekti?

Stališče do pripombe:

Za obstoječe objekte do opredeljeni aktivni prostorsko izvedbeni pogoji, ki veljajo v prehodnem obdobju. Pripomba se ne
sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/219
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 15-01: kakšna sanacija območja preteţno bivalnega značaja v S delu?

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme, na podlagi končne opredelitve OPPN se izloči zadnji stavbe točke b. usmeritev OPPN.
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pobudnik:

št. pripombe: 273/220
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 15-05: drevored? Slike prikazujejo OPPN 15-04.

Stališče do pripombe:

Pripomba se sprejme. Izvede se uskladitev glede slik in manjkajočega drevoreda.

pobudnik:

št. pripombe: 273/221
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 15-07: vsebuje tudi kmetijska zemljišča in Kočevsko cesto, ali je res samo ena domačija?

Stališče do pripombe:

Po usklajevanjih z NUP je prišlo do izločitve pobude 15-55, zato je ostalo zemljišče v OKZ. Po interpretaciji Direktorata za
prostor na MzIP so kmetijska zemljišča lahko v OPPN – tudi v tem primeru je to smiselno zaradi eventuelnih potreb na samih
robovih v zvezi z gragnjo gospodarske javne infratsrukture – izločitev bo smiselna šele na podlagi podrobnejših strokovnih
podlag za OPPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 273/222
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 16-03: vsebuje tudi kmetijsko zemljišče?

Stališče do pripombe:

Stanje je posledica rezultatov dosedanjih usklajevanj in se bo še spremenilo z implementacijo končnih usklajevanj. Vendar pa
se skladu s stališčem k pripombi 273/221 pripomba ne sprejme. Sicer je juţni del tako dislociran da bi ga bilo mogoče tudi
izločiti, vendar pa gre za primer razpršene gradnje, ki ga je mogoče sanirati le z OPPN.

pobudnik:

št. pripombe: 273/223
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba predlagatelja: OPPN 18-02: na obstoječih GE v prilogi 1 se stavbna struktura ureja v skladu z merili .vs.

Stališče do pripombe:

Splošno, načelno usmeritev se uskladi z pravno aktivno določbo v 88. členu- pripomba se sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:
št. pobude: 274

Povzetek pripombe:

Pripombe na okoljsko poročilo po točkah (OP):
1. (poglavje 1.1.) Potrebna ureditev kazala;
2. 1.4. - tehnični popravek in dopolnitev z ţeleznico do Kočevja;
3. 1.4.1. - tehnični popravek ( uskladitev seznama OPPN);
4. 1.6. , - str. 16 – dopolnitev z DPN za 400 kV Beričevo – Divača;
5. 1.8., - str. 19 – tabela2 – uskladitev podatka za območje obrambe z grafiko v OPN;
6. 1.11., - str. 22; 1.12., str. 23; 1.13., str. 23 –uskladitev podatkov za renaturacije;
7. 1.17., - str. 26: uporaba knjiţne besede za vsebinjenje (scoping ali določitveni postopek);
8. 2.2. - tehnični popravki (navedba ZGO, predviden daljnovod DV2x110 kV Polje – Vič, navajanje EZ);
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9. 3.2.1. - tehnični popravek (preglednica 11 v 15; uskladitev podatka v tabeli 15);
10. 3.2.2. - stran 70 – plaz na Orlah;
11. 3.3.2. – stran 86., vsebinske dopolnitve podatkov (širitev obstoječe ČN Ţelimlje; premikanje padavin in Iške; str. 89.
- Uredba za VVO Ljubljansko barje; str. 90. - lokalni vodovod Orle; št. parcel; str. 91. - poplavne površine v
Ţelimljah);
12. 3.7.1.1. - tehnična uskladitev za naslov poglavja 3.9;
13. 3.8.2 – tehnična uskladitev za besedo prestarelo;
14. 3.10. – tehnični popravek – uskladitev številčenja poglavij;
15. 3.12.2. – tehnična uskladitev – številčenje tabel;
16. 3.12.3.1. – tehnična uskladitev za pobude 0-2, 0-3 in naravno vrednoto Reber (izbrisana iz seznama);
17. 3.12.4. – str. 214 - uskladitev podatka za 1 ČN v Ţelimljah in dopolnitev z DV 400 kV.
Dodatek k OP:
18. 2.2. – str. 8 – tehnična pripomba (karta);
19. 2.4. – str. 12 – uskladitev podatkov glede površine cest (upoštevanje cest – Nebčeva, novi uvoz Gradišče, povezave
na Gradišču, povezava Šmarje – Sap); uskladitev površin – (ni površin za industrijo, podatki o vsoti zemljišč);
20. 2.6. – str. 15 – tehnična pripomba (podatek o izdelovalcu OP); str. 16 – obrazloţitev kako bo na porabo energije pri
prometu vplival P&R, nova ţelezniška postaja na Lavrici, podaljšanje trase 3 B linije, ţelezniški potniški promet do
Kočevja.
21. 2.8. – str. 19 – vsebinska dopolnitev z DPN za 400 kV Beričevo – Divača; str. 20 – dopolnitev z vrisom DPN; str. 21 –
aţuriranje seznama OPPN;
22. 3.1.2.4. – str. 31 – tehnična pripomba (karta Chronos);
23. 3.3.2.1. – str. 56 – tehnična pripomba (tabela 17);
24. 4.2. – str. 113 – Ţe04 se nahaja tik ob KP; str. 114 – Šk10 je v 3. Varstvenem območju KP;
25. 4.3.4. – str. 153 – dopolnitev podatkov (DPN za RTP Beričevo – Divača);

Stališče do pripombe:

Pripombe na okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja narave se sprejmejo.

pobudnik:

št. pripombe: 275
št. pobude: 18-4b

Povzetek pripombe:

Občanka predlaga uvrstitev parcele št. 93 Ţelimlje v stavbno zemljišče z utemeljitvijo, da ta spada v logično zaokroţitev
območja z moţnostjo pozidave saj je umeščena med obstoječe pozidano območje (področje ob cesti med gasilskim domom in
cerkvijo) in je komunalno opremljena. Kvaliteta bivanja v sosednjih hišah pa je zaradi kmetijske dejavnosti (hrup, prah)
okrnjena.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju.

pobudnik:

št. pripombe: 276
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja z določitvijo namembnosti(PO - površine prometne infrastrukture) parcel št. 653/1 in 653/4 (EUP
Šk39.ppn) v OPN. Omenjeni parceli sta v obcestnem pasu, kjer so vsa (druga) zemljišča s primerljivo velikostjo in brez
ustreznih odmikov namenjena centralnim dejavnostim. Navedeni parceli sta tako razvrednoteni. Zato predlaga, da se jima
povrne prvotni status, za namen stanovanjske gradnje (SS) ali nameni centralnim dejavnostim (CU).

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 245 b.

pobudnik:

št. pripombe: 277
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja z določitvijo namembnosti(PO - površine prometne infrastrukture) parcel št. 653/3 in 653/4 (EUP
Šk39.ppn) v OPN. Omenjeni parceli sta v obcestnem pasu, kjer so vsa (druga) zemljišča s primerljivo velikostjo in brez
ustreznih odmikov namenjena centralnim dejavnostim. Navedeni parceli sta tako razvrednoteni. Zato predlaga, da se jima
povrne prvotni status, za namen stanovanjske gradnje (SS) ali nameni centralnim dejavnostim (CU).
124

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 245 b.

pobudnik:

št. pripombe: 278
št. pobude: 9-3a,b

Povzetek pripombe:

Predlagatelj podaja pripombo na določitev namembnosti za lastni parceli št. 1686/8 in 1686/3, k.o. Rudnik in predlaga
opredelitev stavbnega zemljišča, z namenom izgradnje obrtne delavnice (šivalnica usnjenih izdelkov in izdelava unikatnih
usnjenih interierjev) v kateri bi bila 3-4 delovna mesta. Objekt namerava postaviti na parceli 1686/6, pridobiva pa tudi
zemljišče tudi na parceli 1686/8, ki je skupaj s parcelo 1686/3 predvidena za funkcionalno ureditev. Parcela 1686/6 je
izravnana in je bila nekoč peskokop in ni v evidenci kmetijskih zemljišč. Primerna je za postavitev objekta s površino potrebno
za dejavnost (2 etaţi po 70 m2), skupaj bodo vse tri parcele tvorile celoto v velikosti cca 630 m2. Predlagatelj meni, da pobuda
v obrazloţitvi ni ustrezno formulirana kot zeleni pas. Parcela je komunalno opremljena, gradnjo pa je mogoče estetsko in
funkcionalno vklopiti v prostor. Dejavnost za bivalno okolje ne bo moteča, frekvenca prevozov bo majhna (6 parkirnih mest –
zaposleni, dostavna vozila).

Stališče do pripombe:

Ker v tem postopku OPN ne bo ponovne javne razgrnitve, novih stavbnih zemljišč ni več mogoče opredeliti. Pobuda se bo
lahko obravnavala pri spremembah OPN. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 279
št. pobude: 11-32

Povzetek pripombe:

Predlagatelj se ne strinja z namembnostjo zemljišč št. 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1414/4, 1414/5 in 1417/2, vse k.o. Pijava
Gorica, ki so opredeljene kot kmetijsko zemljišče. Navedene parcele leţijo v središču urbaniziranega območja in so v
izvedbenem delu opredeljene v nasprotju z urbanističnimi principi načrtovanja, saj bi bilo logično, da sta parceli št. 1414/1 in
1414/5 opredeljeni v stanovanjsko območje (nadaljevanje črte zazidljivosti po zunanjem robu proti barju). Zaključitev
zazidljivosti s parcelo št. 1426/1 ni logična. Poleg tega se preko navedenih parcel načrtuje kanalizacija, kar kaţe na njihov
namen za stanovanja in ne kmetijstvo. Prav tako se Krajinski park barje konča pod tem parcelami in ne more biti ovira
predlagani namembnosti.

Stališče do pripombe:

Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj meje razvojnega območja naselja. Za širitev naselja na predmetnem zemljišču ni
utemeljenih razlogov glede na obstoječe in predvidene prostorske rezerve v naselju. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

št. pripombe:280
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj daje pobudo, da se za območje v enoti urejanja prostora Šk99.ppn, na parcelah št. 449/29 – 45, 449/48-53, vse
k.o. Lanišče, na katerih je zgrajen večstanovanjski objekt (6 stanovanj), omogoči večstanovanjska gradnja in moţnost
spremembe namembnosti iz poslovnega v stanovanjski objet ter obratno.

Stališče do pripombe:

Predmetne parcele se po dopolnjenem osnutku OPN, ki je v postopku sprejemanja, nahajajo v območju centralnih dejavnosti.
Tu so v zgoščenih urbanih sredinah večstanovanjske stavbe načeloma sprejemljive, vendar pa je ob tem potrebno zagotoviti
ustrezno gostoto pozidave, velikost zelenih površin in nezazidanega prostora. Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezno število
parkirnih mest in druge urbane elemente, ki jih povečana gostota prebivalcev zahteva. Hkrati je potrebno zagotavljati tudi
ustrezne pogoje za umeščanje terciarnih in kvartarnih dejavnosti. Ob navedenem pa je ključna okoliščina , da GE spada v
razvojno območje Šmarske ceste. Stanje naselbinske strukture vzdolţ osrednje osi Šmarske ceste je v splošnem nekakovostno,
predvsem pa ni usklajeno z njeno vlogo in pomenom v širšem prostoru. Za ureditev stanja je predvidena realizacija OPPN. V
njem pa bo v splošnem mogoče uveljaviti tudi drugačne koncepte gradbenih enot o teh, kakršni so prisotni danes. V danem
kontekstu ni sprejemljiva parcialna obravnava posameznih lokacij. Pripomba se ne sprejme.
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pobudnik:

št. pripombe: 281 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Predlagatelj ugotavlja, da v Orlah nikjer ni trga, ki je pomemben konstitutivni element naselja (običajno substanca kraja iz
preteklosti).

Stališče do pripombe:

Trg kot osrednjo javno ali pol-javno površino, ki je hkrati povezovalna površina naselja, bo konkretno na Orlah mogoče
podrobneje načrtovati z OPPN. Nastavki za trg so zajeti z določitvijo območij za namen centralnih dejavnosti, ki naj se
praviloma umeščajo v središčne dele naselja. Iz tega dela bo moţno razviti in urediti trg v površini primerni naselju Orle. V tem
kontekstu se pripomba sprejme.

pobudnik:

št. pripombe: 282 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Pripombe predlagatelja: Naselja bi morala imeti tudi neka območja za centralne dejavnosti, ali je moţno te centre ţe
sedaj tipizirati? Razen novih povezovalnih poti, nečesa velikega ni; ali je ob glavni Kočevski cesti predvidena tudi
povezovalna pot, morda lokalnega značaja, da bi zaledje zadaj povezovala. Veliko je problemov zaradi objektov, ki
so izsiljeni.
b.) Ali pa posamezne strehe v občini? Ali je moţno za individualno gradnjo naredit nek tipiziran objekt ali variante –
avtohtone in podobne objekte? Občinski svet je do sedaj ţe veliko razpravljal o barvah fasad ipd. Ali so v OPN-ju
upoštevane vizije občine?

Stališče do pripombe:

a.) Razvoju centralnih dejavnosti je namenjenih razmeroma velik obseg stavbnih zemljišč v središčnih delih Lavrice,
Škofljice in Pijave Gorice, ki bodo v prihodnosti zadostovale potrebam v okviru občine ter tudi širšega zaledja. Nove
prometnice, ki bi povezovala naselja v zalednem delu v OPN ni predvidena. Pač pa je mogoče vzpostaviti več
povezovalnih smeri (še posebej za peš in kolesarski promet) iz Škofljice do Pijave Gorice in naprej: iz območja
gostilne »Pri Špančku« preko gospodarske cone po stari Kočevski cesti do Pijave Gorice, skozi vasi vzhodno od
Kočevske ceste, ali vzdolţ Kočevske ceste. V tem delu se pripomba sprejme. Za potrebe načrtovanje morebitne
alternativnih prometnih povezav v zaledju občina ne razpolaga z ustreznimi strokovnimi podlagami, ki bi takšno
rešitev preverjale ter utemeljevale – in so nujne.
b.) V slovenskem prostoru so z vidika tipičnih oblikovnih značilnosti objektov avtohtonega izvora in kakovostnega
stavbarstva določene značilne arhitekturne regije. Ob dosledni uporabi načela strokovnosti in razpoloţljivih
strokovnih raziskav s tega področja predpisovanje obvezujočih tipiziranih objektov ni potrebno in niti ni primerno. So
pa v prostorskih izvedbenih pogojih za posamezne tipe GE v aktu ti elementi vgrajeni kot mehanizem, ki omogočajo
njihovo implementacijo. Pri načrtovanju gradenj objektov na konkretnih lokacija je ob upoštevanju vseh značilnosti
lokacije in oceni vplivov na oblikovanje naselja kot celote, v domači strokovni literaturi z obdelano tovrstno tematiko
dovolj dobrih zgledov in usmeritev za uporabo pri umeščanju in oblikovanju objektov v podeţelskem prostoru.
Usmeritve za razvoj prostora v občini so podane v strateškem delu akta.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 283 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

a.) Predlagatelja zanima kako so rešene povezave kolesarske poti, od juga proti Ljubljani?
b.) Ugotavlja, da so problem v naseljih ozke ulice.
c.) Sprašuje ali so predvidene zadostne površine za razvoj industrije?

Stališče do pripombe:

a.) Kolesarska pot je planirana od šole do Rudnika. Od Lavrice naprej je opredeljen prostor ob ţelezniški progi. Na
drţavnem nivoju je izpeljan projekt kolesarske poti od Ljubljane do Ivančne Gorice (gre za drţavno ureditev).
b.) Z OPN-jem urejamo preozke poti skozi odmike v izvedbenem delu OPN. Tako zagotavljamo odmike novih gradenj in
z vsakim posegom torej zagotavljamo večji odmik. Kjer se je le dalo je z OPN-jem predviden razširjen javni prostor.
Ključen instrument pa je, da občina pristopi k OPPN, kjer se te zadeve natančneje predvidi (problem lastništva itd.)
c.) Za razvoj industrije je namenjena gospodarska cona, ki ima ţe predvideno ureditev z zazidalnim načrtom. To je
ključna omejitev občine, saj občina nima površin, ki so na eni strani primerna za industrijo in hkrati niso podvrţena
striktnim varovanjem (narava, kultura, kmetijstvo, vodovarstvena območja, poplave ipd.). V tem smislu je situacija
za nove industrijske površine problematična. Občina novega prostora za industrijo nima. Znotraj območij pa so
opredeljene manjše gospodarske cone.
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pobudnik:

št. pripombe: 284 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

a.) Pripomba vlagatelja: Park Ride – na kakšen način bi zadeva lahko zaţivela? Ali se na ta način odrekamo obvoznici?
Čemu se odrekamo ali P&R ali obvoznici?
b.) Športni objekti, rekreacija, kaj pa vrtec, šola, zdravstveni dom?

Stališče do pripombe:

a.) V operativnem programskem delu Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije je ţe skoraj
desetletje predvideno urejanje lokacij P&R v primestnih naseljih in na vstopnih lokacijah mesta. Urejanje tovrstne
prometne infrastrukture je le eden izmed ukrepov, ki se kaţejo kot potrebni ali celo nujni za blaţitev prometnih in ne
nazadnje okoljskih tegob mesta. Urejanje obvoznic na najbolj kritičnih prometnih odsekih skozi naselja pa je prav
tako nujen in vzdrţni prometni politiki komplementaren ukrep. Zato se v občini Škofljica ni bojazni, da bi Škofljica in
Lavrica ostali brez obvoznice, ker bi se uredila lokacija P&R. Pri obvladovanju prometnih zagat in z njimi povezanih
okoljskih teţav z vplivom na naravo, zdravje ter varnost ljudi (hrup, prah, onesnaţenje zraka, prometna varnost) je
pomembno, da v reševanju le teh tvorno sodelujejo drţava, regija in lokalna skupnost ter da je vseskozi interes
skupnosti pomembnejši od interesa posameznika. Zagotovo se bodo prometne in bivalne razmere na Lavrici in
Škofljici bistveno izboljšale ob sodelovanju in čimprejšnji ter usklajeni realizaciji s strani navedenih akterjev – pri
obvoznice Škofljica (drţava), pri P&R in razvoju javnega potniškega prometa (regija) in pri urejanju prometnih
površin lokalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez, javnih parkirnih mest, avtobusnih postajališč, ţelezniških prehodov,
…idr. (občina v sodelovanju z DRSC, SŢ, LPP in drugimi). Pri tem je vredno poudariti, da je ob zglednem sodelovanju
navedenih akterjev, za uspešnost in hitrost uresničevanja projektov pogosto odločilnega pomena doseganje
druţbenega konsenz. Okolje katerega značilnost je vzdušje tolerantnega in ustvarjalnega dialoga o ključnih razvojnih
vprašanjih, sposobnost doseganja dogovora o projektih ter zavedanje o odvisnosti in vpetosti v širši prostor, je
praviloma uspešnejše od drugih.
b.) Eden strateški razvojnih ciljev OPN je zagotovo krepitev javne druţbene infrastrukture (šola, vrtec, zdravstvo, šport
in rekreacija, ipd.). Po OPN je vse te dejavnosti moţno izvajati na območjih centralnih dejavnosti. Zanje je v
središčnih delih Škofljice, Lavrice in tudi Pijave Gorice opredeljen zadovoljiv obseg površin. Za vsak konkreten projekt
pa bo potrebno znotraj moţnosti, ki jih opredeljuje OPN določiti konkretno zemljišče za gradnja. Izbira tega
konkretnega zemljišča je prepuščena investitorju.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 285 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Vlagatelj ugotavlja, da ima OPN poudarek na večjih naseljih (Lavrica, Škofljica…). Sprašuje kakšen je strateški razvoj manjših
naselij, kako je s komunalno opremljenostjo teh manjših naselij? Kaj je bil odločilni faktor pri zazidljivosti parcel (kmetijske v
stavbna in obratno)?

Stališče do pripombe:

Pri pripravi vsebin OPN, vključno s strokovnimi podlagami, so bila za usmerjanje razvoja poselitve upoštevana zakonska
določila (Zakon o prostorskem načrtovanju, ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10
popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 ), podzakonski predpisi – Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij, Ur.l. RS, št. 99/07); Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS št. 76/04); Uredba o prostorskem redu
Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04). V teh dokumentih so podane zavezujoče usmeritve glede razvrščanja poselitvenih enot v
skladu z vlogo in pomenom ter hierarhijo naselij v širšem prostoru. Med ključnimi usmeritvami je posebej poudarjena potreba
po sanaciji območij razpršene gradnje, ki je tudi v Občini Škofljica pogost negativen pojav v prostoru. Sanacija je potrebna
zlasti z vidika komunalne ureditve, še posebej gradnje kanalizacije in ureditve javnega prostora (ceste, varnost v prometu….).
Ob tem se poselitvene enote na območju razpršene poselitve (namenska raba A) v razvoju omejene le na lastne potrebe. Tudi
podeţelska naselja (namenska raba SK) se lahko širijo z novimi stavbnimi zemljišči na podlagi utemeljenih razvojnih potreb, ki
izhajajo iz naselja samega (obstoječe kmetije, dopolnilne dejavnosti, storitve, obrt, prostori za druţbene potrebe, gradnja
infrastrukture …). Tudi za bivanje so širitve dopustne v okviru lastnih potreb naselja, kadar je to utemeljeno iz demografskih
kazalcev rasti prebivalstva posameznega naselja. Pri tem pa morajo biti v prvi vrsti izrabljene notranje rezerve, kot so
nezazidana in slabo izkoriščena zazidana stavbna zemljišča, degradirane površine ipd. Vsem poselitvenim enotam, ne glede na
to kje se nahajajo, je potrebno zagotoviti priključitev na omreţja in naprave gospodarske javne infrastrukture v zahtevanem
standardu: priključek na javno cesto, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranje in odvoz odpadkov,
oskrba z električno energijo. Največ pomanjkljivosti je pri odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih vod. To je
tudi poglavitna ovira pri razvoju in širitvi naselij. Gradnja kanalizacijskih sistemov v skladu z operativnim programom odvajanja
in čiščenja odpadnih vod, ki ga bo še potrebno pripraviti, bo v prihodnjih letih ena od prioritetnih komunalnih in
okoljevarstvenih nalog v občini.
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pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 286 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Pripombe vlagatelja: Študija izbire variant Park Ride? Ali se da dobiti to študijo v digitalni obliki? Kakšne so variante obvozne
ceste Škofljice?

Stališče do pripombe:

Za P&R je predviden OPPN, kjer bodo objekti točno določeni. Za potrebe umestitve v prostor je bila izdelana študija izbire
variant za P&R. V oktobru 2012 pa je bila izvedena tudi javna razgrnitev variant obvozne ceste, ki jo je organiziralo pristojno
ministrstvo.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 287 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Vlagatelj ugotavlja, da bo P&R umeščen med dve vasi – po kateri vasi bo vzeto ime?

Stališče do pripombe:

Po končnem izboru bo lokacija za P & R poimenovana po najbliţjem naselju.

pobudnik:

št. pripombe: 288 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vlagatelj ugotavlja, da je za P&R vzet najlepši kmetijski del in meni, da bi morali najti drugo rešitev. Na področju, kjer je
predviden P&R bo prizadeto kmetijstvo?

Stališče do pripombe:

Stališče je enako kot je stališče pri pripombi št. 17.

pobudnik:

št. pripombe:289 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Pripomba vlagatelja: Veliko je con za centralne dejavnosti. Kdo lahko zagotovi, da tam ne bo stanovanj? Izpostavljen je
problem na Pijavškem hribu, kjer ni nobene ceste opredeljene pa so zazidljive parcele).

Stališče do pripombe:

Novih stavbnih zemljišč je v OPN, glede na obstoječi plan, opredeljenih razmeroma malo. Površine za centralne dejavnosti ne
morejo biti izključno stanovanjske. Prav tako ni moţna pozidava zelenih rekreacijskih površin. Z organizirano gradnjo na
podlagi predhodno izdelane podrobne urbanistične ureditve določene z OPPN bo dana tudi priloţnost za ureditev komunalne
opreme in še zlasti notranje prometne mreţe ter navezav na glavno cesto.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 290 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Vlagatelj sprašuje kje so prostori za rekreacijske površine? Ugotavlja, da predlagan prostor ni bil upoštevan.

Stališče do pripombe:

Pri opredeljevanju zelenih površin za šport in rekreacijo v več naseljih v občini je pripravljavec v kar največji moţni meri
upošteval dane predloge. Vendar posameznih predlaganih lokacij za rekreacijske površine ni bilo moţno uskladiti z nekaterimi
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nosilci urejanja prostora. Tako jih v OPN ni mogoče uveljaviti iz različnih varstvenih razlogov ( najboljša kmetijska zemljišča,
poplavna območja, zavarovana območja narave ….). Za dopolnitev rešitev p je potrebno izkoristiti spremembe OPN v
naslednjem postopku.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 291(zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Vlagatelj sprašuje ali je na Škofljici opredeljen prostor za gasilski dom? Pobude leta 2003 in 2007 so bile za novo lokacijo? Ali
je to predvideno? Sedanja lokacija za to dejavnost je problematična, trenutno ni moţno ne izvoza niti širitve?

Stališče do pripombe:

Lokacija gasilskega doma Škofljica je bila posebej obravnavana, preverjene so bile različne moţnosti. V splošnem velja, da je
lokacija GD moţna na katerikoli lokaciji z opredeljeno namensko rabo za centralne dejavnosti (CU). Zaradi varstvenih zahtev v
usklajevanjih z nosilci urejanja ustrezne spremembe namenske rabe na nekaterih primernih lokacijah ni bilo moţno opredeliti.
Konkretne rešitve lokacije gasilnega doma je torej potrebno poiskati znotraj namenske rabe CU v smislu zagotovitve lastništva
parcele.

pobudnik:

št. pripombe: 292 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vlagatelj sprašuje čemu so namenjene zelene površine?

Stališče do pripombe:

Zelene površine v naseljih se načrtujejo iz vrste razlogov, predvsem pa kot eden najpomembnejših elementov kakovosti
bivanja z vidika svoje funkcije (šport in rekreacija, parkovne zelene ureditve, ohranjanje odprtega nepozidanega prostora) in
ne nazadnje z vidika oblikovanja identitete naselja v širšem prostoru. Pogosto, zlasti v urbanih naseljih pripomorejo k
uravnavanju gostote pozidave. V sociološkem pogledu imajo velik vpliv na dobro počutje in zdravje ljudi. Tako javni zeleni
prostori skupaj z urejenimi zelene površinami v zasebni lasti tvorijo zeleni sistem naselja, ki odraţa kakovost in kulturo bivanja
v nekem naselju.

pobudnik:

št. pripombe: 293 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vlagatelj sprašuje kako je z dovozno potjo na staro Dolenjko, cesta ob potoku?

Stališče do pripombe:

Škofljica kot naselje sicer potrebuje notranjo mestno cesto, med drugim tudi za razbremenjevanje prometnih zamaškov – zlasti
v primerih nesreč. Vendar pa bo eventualna njena umestitev pogojena z vrsto omejitvenih faktorjev.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 294(zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Vprašanje vlagatelja pripombe je ali naj se v Pijavi Gorici umesti igrišče za mladino? Ugotavlja, da so tam kjer je sedaj
predvideno najboljša kmetijska zemljišča.

Stališče do pripombe:

V OPN so zelene površine namenjene tudi igriščem za otroke in mladino umeščene ob rob naselja v območju kjer je predviden
OPPN 11-02. S sprejemom OPPN bo lahko na podlagi celovite in podrobne urbanistično arhitektonske zasnove opredeljena tudi
drugačna rešitev. S predlogi pri pripravi OPPN bo mogoče najti optimalno rešitev, skladno z interesi vseh deleţnikov v prostoru.
Sprememba mikro lokacije zelenih površin znotraj stavbnih zemljišč je z OPPN na podlagi ZPNačrt dopustna.

129

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 295 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Vlagatelj sprašuje zakaj nobena njegova parcela ni zazidljiva?

Stališče do pripombe:

Vsebinske obrazloţitve z navedbo razlogov za (ne)upoštevanje predlogov za spremembo namembnosti zemljišč so zajete v
obrazloţitvah posameznih pobud in dodatno še v stališčih do pripomb podanih v javni razgrnitvi.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 296 (zapisnik iz javne obravnave,
22.10.2012)
št. pobude:

Vlagatelj sprašuje kje je lokacija začasne čistilne enote Gradišče?

Stališče do pripombe:

Komunalni objekti in med njimi tudi ČN, ki so gospodarska infrastruktura javnega značaja se lahko v prostoru gradijo tako na
stavbnih kot tudi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Lokacija začasne čistilne naprave za Gradišče je v občini okvirno
določena, vendar v OPN ni posebej opredeljena kot površina okoljske infrastrukture.

pobudnik:

št. pripombe: 297 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Prebivalce moti obvoznica mimo šole na Lanovem. Ni jasno ali bo tam nasip ali drugačna rešitev glede na to, da je tam je
poplavno območje. del, ker je Lanovo nasuto? Izpostavljeno je vprašanje zazidljivosti parcele na začetku obvoznice.

Stališče do pripombe:

Pobuda za cesto je podalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ( DRSC), realizacija ceste bo zato predmet drţavne ceste,
določitev prometnega reţima pa bo v pristojnosti občine.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 298 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Vprašanje ali je na vpogled študija za P&R?

Stališče do pripombe:

Študija je bila na vpogled z gradivom v javni razgrnitvi.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 299 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Vprašanje predlagatelja: Kakšni so bili kriteriji za renaturacijo?

Stališče do pripombe:

OPN je povsem nov planski dokument v katerem se določi namenska raba prostora na izhodiščih obstoječe rabe prostora, z
uporabo strokovnih meril in ob upoštevanju vseh vrst omejitev iz zakonskih predpisov, usmeritev nosilcev urejanja prostora in
okoljskega poročila ter ne nazadnje z upoštevanjem razvojnih pobud. Renaturacije so predlagane predvsem v primerih
fenomena razpršene gradnje, neracionalno opredeljenih stavbnih zemljišč in v primerih, kjer je ugotovljeno, da je širitev
poselitve določenega dela naselja v tej razvojni fazi izrazito škodljiva. Prav tako pa so med spremembe namembnosti iz
stavbnega zemljišča nazaj v kmetijsko ali gozdno zemljišče uvrščena nekatera območja zaradi različnih omejitev. V posameznih
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primerih so bili za to podani predlogi zaradi neprimernosti terena, prevelikega obsega še nezazidanih stavbnih zemljišč glede
na prostorske potrebe za poselitev, ki izhajajo iz demografskih kazalcev naselja ob upoštevanju vloge in pomen naselja v
širšem prostoru. Vendar pa je v fazi priprave dopolnjenega osnutka velika večina renaturacij stavbnih zemljišč na zahtev
občine izločena.

pobudnik:

št. pripombe: 300 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vprašanje predlagatelja: Kakšni so bili kriteriji za renaturacijo?

Stališče do pripombe:

Odgovor je enak kot pri pripombi št. 299.

pobudnik:

št. pripombe: 301 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka opozarja na območje, ki ga prečka elektroenergetski daljnovod in ga ni mogoče pozidati.

Stališče do pripombe:

Glede varovanja koridorjev daljnovodov in varovanja pred elektromagnetnim sevanjem so v odloku podana določila, s katerimi
se zagotavlja ustrezno varstvo v skladu z okoljskim poročilom in smernicami upravljavcev daljnovodov. V primerih, ko
elektroenergetski vodi potekajo preko območja za katera bo izdelan OPPN, bo odmik gradenj od daljnovoda ali morebitno
pokablitev ali prestavitev podrobneje opredeljena pri njegovi pripravi. Pripomba se sprejme v smislu opredelitev usmeritev za
OPPN.

pobudnik:

št. pripombe: 302 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan sprašuje na čem temelji ocena za potrebnih 1100 PM za &R? Kdaj je bila narejena hidrološka študija?
Ugotavlja, da bo na podlagi našega stališča občinski svet sprejel stališče. Na makrourbanistični ravni je potrebno za namen
P&R najboljšo rešitev.

Stališče do pripombe:

Za predlagano lokacijo P&R je projektno zgolj preverjana maksimalna zmogljivost lokacije. Gradivo ne opredeljuje števila z
vidika ocenjenih potreb, saj je to predmet nadaljnje strokovne obdelave in priprave projekta (izhodišča iz regionalnega
razvojnega programa Ljubljanske urbane regije). Hidrološka študija je bila izdelana v letu 2010 in dopolnjena 2011.

pobudnik:

št. pripombe: 303 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude: 304 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)

Povzetek pripombe:

Vlagatelj sprašuje na kakšen način bo pripravljeno stališče do pripomb in kdo potrjuje upoštevanje ali ne?

Stališče do pripombe:

V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju je za pripravo predloga stališč do pripomb in predlogov k OPN podanih v
javni razgrnitvi pristojen izdelovalec OPN. Potrdi pa jih pristojen organ občine.

pobudnik:

št. pripombe: 305 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
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Povzetek pripombe:

št. pobude:

Vlagatelj ugotavlja, da je lokaciji pri TUŠ-u spremenjeno zazidljivo zemljišče v prometno površino (PC). Zanima ga kdo je podal
takšno pobudo?

Stališče do pripombe:

Predlog takšne rešitve je pripravil izdelovalec OPN na podlagi takrat (v fazi priprave dopolnjenega osnutka OPN) znane ocene
oziroma moţnostih gradnje na tem zemljišču.

pobudnik:

št. pripombe: 306 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan ugotavlja, da je na območju v središču Lavrice, kjer je sedaj predvideno zaklonišče, predvidena priprava OPPN. S tem
predlogom se ne strinja in predlaga opredelitev reţima, ki bo dopuščal gradnjo stanovanjske hiše na podlagi PIP v OPN.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot pri pripombi št. 82.

pobudnik:

št. pripombe: 307 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vprašanje občana: Zakaj se naselje ob potoku in Dolenjski cesti spreminja za namen centralnih dejavnosti (CU)?

Stališče do pripombe:

Območje ob Dolenjski cesti je v veliki meri ţe spremenilo svoj značaj. Ostaja in razvija se kot mešano območje bivanja in
centralnih dejavnosti, kjer slednje glede na lokacijo upravičeno pridobivajo na pomenu.
Z opredelitvijo namenske rabe za centralne dejavnosti (CU) stanovanjskim objektom niso odvzete pravice in moţnosti
ohranjanja in razvijanja izključno bivalnih površin. Razvoj teh dejavnosti ob bivanju zagotavlja tudi višjo stopnjo urbanosti z
ureditvijo prometne, komunalne in druge infrastrukture ter boljšo dostopnost do vseh vrst storitev. V danem primeru se
obstoječi ZN 4/4 razveljavi.

pobudnik:

št. pripombe: 308 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občanka sprašuje zakaj ni upoštevan predlog za zazidljivost območja, glede na to, da je bilo občini dano dovoljenje za gradnjo
kanalizacije po zemljišču občanke, z obljubo, da bo njeni ţelji ugodeno.

Stališče do pripombe:

Predlog ni bil sprejemljiv z vidika varovanj. Za konkreten primer se v okviru moţnosti še nadalje iščejo sprejemljive rešitve.

pobudnik:

št. pripombe: 310 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan sprašuje zakaj so različni kartografski prikazi namenske rabe? Po mnenju občana je preveč OPPN, čemu potem sluţi
OPN. Zakaj ni povsod dopustno uveljaviti smernic modernega arhitekturnega oblikovanja?

Stališče do pripombe:

Gre za razliko v kartografskem delu OPN in urbanističnega načrta, ker je UN dokument strateške narave in predstavlja
strokovno podlago usmerjanju prihodnjega razvoja naselij. Sodobno arhitekturno oblikovanje je v naseljih povsod dopustno,
vendar pa so kakovost in sodobnost arhitekturnega oblikovanja očitno lahko zelo različno razumljeni pojmi. Vsekakor sodobna
kakovostna praksa na tem področju absolutno izpostavlja znanje in veščine, predvsem pa kreativni potencial, ki zagotavljajo
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upoštevanje konteksta prostora, v katerega se novo umešča. Tem premisam, ki k sreči vse bolj tudi v slovenskem prostoru
postajajo strokovni standard, je podrejen celoten koncept akta – ali obratno – Avtor dobre arhitekture bo praviloma v prostoru
prepoznal podobna ali ista merila prostorskega konteksta kot izhodišča svoje kreacije kot jih določa akt. Če bi vsi akterji (še
posebej arhitekti) znali ravnati zgolj na etični in moralni ravni v odnosu do prostora, potem bi bil akt lahko zelo preprost
(formalna pravila pravzaprav ne bi bila niti potrebna – primer iz zgodovine je urbanistični red iz časa Marije Terezije na nekaj
straneh).

pobudnik:

št. pripombe: 311 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude: 9-30

Povzetek pripombe:

Na območju Šeparjevega hriba je opredeljen zeleni pas, kljub temu, da je občan pridobil mnenje Zavoda za gozdove, da tam
ohranitev gozda ni potrebna. Za območje treh parcel ţeli spremembo namembnosti z moţnostjo pozidave.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot je stališče pri pripombi št. 177.

pobudnik:

št. pripombe: 312 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan sprašuje ali je predvidena ureditev ţelezniškega prehoda kot izvennivojskega ali bo ta nivojski. V OPN bi bilo potrebno
načrtovati tudi povezavo Lavrice z obvoznico Škofljica.

Stališče do pripombe:

Opredelitev prometnih površin za potrebno ureditev ţelezniškega prehoda omogoča eno ali drugo moţnost. Vendar pa se na
ravni OPN ne opredeljuje kakšen bo ţelezniški prehod, ker bo to predmet konkretnega načrta in usklajevanja s SŢ. Glede na to,
da traso obvoznice Škofljica določa drţava in je njeno umeščanje v prostor domena DPN, je tudi morebitno navezava Lavrice
nanjo predmet določanja z DPN. Tovrstna presoja in morebitno zahteva bo lahko pripravljena kot zadeva usklajevanja
interesov med občino in drţavo.

pobudnik:

št. pripombe: 313 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude: 18-16

Povzetek pripombe:

Podana je zahteva za upoštevanje predloga št. 18-16.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako kot stališče pri pripombi št. 23.

pobudnik:

št. pripombe: 314 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vprašanja občana: Kako bo omogočena seznanitev z odgovori na podane pripombe? V kakšnem času je mogoče pripraviti
OPPN? Kje so opredeljene moţnosti za širitev kmetijskega gospodarstva?

Stališče do pripombe:

Občina bo po potrditvi stališč do pripomb le-te javno objavila na spletu, v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Ob prvi pripravi OPN, kjer se obravnava celoten prostor občine, lastnikov zemljišč, ki so na dokument v javni razgrnitvi dali
nanj pripombe, ni potrebno posebej pisno obveščati. Rok za pripravo OPPN je odvisen od velikosti območja in zahtevnosti
problematike oziroma ciljev ki jih rešuje akt (optimalen rok je eno leto, za manj zahtevna območja je lahko bistveno krajši,
vendar ne manj kot pol leta), vendar je ob morebitnih zapletih in usklajevanjih ta lahko tudi daljši. V podeţelskih naseljih (z
namensko rabo SK) je razvoj kmetij vključno z dopolnilnimi dejavnostmi omogočen v okviru vseh stavbnih zemljišč. Ob tem pa
so na podeţelju dopustne tudi vse druge vrste dejavnosti, vendar v okvirih zmogljivosti prostora in omejitev glede varstva
okolja, zdravja ljudi in razpoloţljive infrastrukture.
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pobudnik:

št. pripombe: 315 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Vlagatelj ugotavlja, da so pri zadnji spremembi plana v letu 2004 bila opredeljena nekatera stavbna zemljišča in sprašuje zakaj
so sedaj izpadla (predlogi za renaturacije)?

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 23.

pobudnik:

št. pripombe: 316 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Podana je pripomba za opredelitev moţnosti gradnje večstanovanjskega objekta v primeru, kjer te moţnosti OPN ne
predvideva, dejansko pa takšen objekt ţe obstaja.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 90.

pobudnik:

št. pripombe: 317 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan je opozoril na probleme pri zemljiščih opredeljenih kot zelene površine (namenska raba ZD, ZS ..), ki so z vrednotenjem
GURS na novo ocenjene z razmeroma visoko vrednostjo. Ta pa ni realna, saj na njih zazidava ni mogoča, občan pa mora zanje
plačevati davke. Ob tem je izpostavil vprašanje zasebnega lastništva na površinah s funkcijo javnega dobra.

Stališče do pripombe:

Pripomba se delno upošteva v smislu, da se z vidika potreb preveri primernost oziroma nujnost opredelitev zelenih površin
naselja in le te zmanjša, ko te za izboljšanje bivalne kakovosti naselja niso neizogibno potrebne. Vprašanje lastništva na
površinah z opredeljeno namensko rabo za javne potrebe oziroma javno dobro je potrebno reševati v sklopu urejanja pravno
lastniških razmerij za obstoječe in načrtovano stanje javnih površin oziroma javnega dobra.

pobudnik:

št. pripombe: 318 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan je opozoril na problem javne rabe na zasebni površini in zahteval, da se ta ureja z odkupom takšnih površin, saj ljudje
še plačujejo davke za kmetijsko zemljišče, ki to več ni.

Stališče do pripombe:

Vprašanje lastništva na površinah z opredeljeno namensko rabo za javne potrebe oziroma javno dobro je potrebno reševati v
sklopu urejanja pravno lastniških razmerij za obstoječe in načrtovano stanje javnih površin oziroma javnega dobra.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 319 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Vlagatelj sprašuje kakšna so bila merila za določitev namenske rabe IK?
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Stališče do pripombe:

Namenska raba IK je opredeljena v primeru, da gre za zagotavljanje površin za preselitev kmetije ali za industrijski način
kmetovanja (večje sodobno urejene kmetije), praviloma na robu naselja ali izjemoma, če to ni moţno v odprtem prostoru.

pobudnik:

št. pripombe: 320 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan je pred leti sam vodil postopek za agromelioracijo. Ima vsa soglasja, sluţnost in pogodbo z drţavo za dostop. Ker je na
delu njegovih parcel predviden OPPN 11-02, postavlja vprašanje, ali je pri določitvi OPPN upoštevano dejstvo, da ima za
ureditev dostopa - priključka na glavno cesto vsa potrebno dovoljenja. Ali bo povezovalna pot ali bo to ukinjena napajalne
ceste?

Stališče do pripombe:

Enako kot stališče 2 pri pripombi št. 219. Glede priprave OPPN se pripomba upošteva tako, da se v usmeritvah za pripravo
OPPN upošteva moţnost izvedbe priključka v skladu s predpisi in soglasji pristojnih nosilcev urejanja prostora.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 321 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Občana zanima ali lahko krajevna skupnost vlaga pripombe?

Stališče do pripombe:

Podan je bil odgovor, da tudi KS lahko poda pripombe. V zvezi z morebitno izpostavljeno problematiko občina organizira
sestanek v KS.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 322 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Vlagatelj sprašuje kako potekajo postopki v zvezi z ureditvijo lastništva na površinah cest, ki so v zasebni lasti? Gre za
površine, ki so določene kot površine cest (PC), kar je potrebno rešiti na ravni občine.

Stališče do pripombe:

Pripomba se ne nanaša na vsebino OPN in je predmet upravnih in pravnih postopkov, ki jih glede urejanja lastniških razmerij
vodi občina v skladu s predpisi.

pobudnik:

št. pripombe: 323 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Povzetek pripombe:

Občan je večkrat predlagal zazidljivost svojega zemljišča saj z dveh strani meji na stavbno zemljišče, vendar je bilo vselej
zavrnjeno, čeprav je bilo nekoč v dolgoročnem planu Ljubljane predvideno za pozidavo (naselje Orle).

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 52.

pobudnik:

št. pripombe: 324 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
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Povzetek pripombe:

št. pobude: 5-33

Občanka sprašuje zakaj parcela št. 183/5 , k.o. Gradišče, ni zazidljiva ? Občanka predlaga, da se ga uvrsti med stavbna
zemljišča.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 45.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 325 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude:

Podan je bil predlog za določitev stavbnega zemljišča za parcele 366/2, 371/4, 366/7, k.o. Gradišče, predlog je upravičen glede
na to, da so v neposredni bliţini ţe zgrajene hiše.

Stališče do pripombe:

V skladu s 30. in 31. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 99/2007 z dne 30.10.2007) ter ob
upoštevanju 5. priporočil in pojasnil v zvezi z izvajanjem določb ZPNačrt (Ministrstvo za okolje in prostor, 11.07.2008), je na
predmetnih parcelah prepoznan pojav razpršene gradnje, kjer sanacija s širitvijo naselja ni sprejemljiva. Vsi objekti z izdanimi
gradbenimi dovoljenji ohranjajo pridobljene pravice. Pripomba se ne sprejme.

pobudnik:

Povzetek pripombe:

št. pripombe: 326 (zapisnik iz javne obravnave,
14.11.2012)
št. pobude: 5-34

Občan ima ţe leta 1985 zgrajeno hišo na parceli št. 180/12 k.o. Gradišče in zanjo plačuje vse dajatve. Vse od takrat zaman
vlaga pobude za spremembo namembnosti, da bi lahko legaliziral gradnjo. Pripravljavcem in v preteklosti sodelujočim v
postopkih priprave plana očita pristranskost pri reševanju njegove vloge,in krivičnost do njegove druţine, ker ji ni omogočena
komunalna priključitev.

Stališče do pripombe:

Stališče do pripombe je enako, kot je stališče pri pripombi št. 11.
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