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dopolnjeni osnutek

Na podlagi 58., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –
odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP
9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17, 66/17 in 24/19),
Sklepa o izdelavi sprememb Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za
funkcionalno enoto F23 (Uradni list RS, št. __/20) ter 7. in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet na _. redni seji dne __. __. 2021 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJI UREJANJA VP9/1 IN VO9/2
ZA FUNKCIONALNE ENOTO F23
(dopolnjeni osnutek)
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)
S tem Odlokom se v skladu s Sklepom o izdelavi sprememb Odloka o zazidalnem načrtu za območji
urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 (Uradni list RS, št. 143/20) sprejmejo spremembe
in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št.
99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17, , 66/17-UPB in 24/19) (v nadaljnjem besedilu: SD
ZN) za celotno ureditveno območje ZN in posebej za funkcionalno enoto F23, ki določajo:
- območje sprememb ZN,
- dopustne prostorske ureditve in pogoje za njihovo izvedbo.
2. člen
(območje SD ZN)
Območje SD ZN za F23 zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi št.:
št. 737/63, 737/9, 737/352 – del, 737/353 – del, 750/20 – del, 750/21 – del, 750/19 – del vse k. o. 1697
Lanišče.
Velikost funkcionalne enote, ki so predmet spremembe ZN, je cca. 9,25 ha.
3. člen
(način priprave)
Spremembe in dopolnitve ZN so pripravljene kot občinski podrobni prostorski načrt skladno z Zakonom
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 –
ZUreP-2).
4. člen
(sestavni deli SD ZN)
SD ZN vsebujejo tekstualni del (besedilo odloka), grafični del in priloge.
Grafični del SD ZN obsega naslednje grafične načrte:
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1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta

M 1:5000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi funkcionalnimi enotami

M 1:2500

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN

M 1:500

3.2 Prikaz prostorski enot in enot urejanja prostora

M 1:500

3.3 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč
in gradbenih mej

M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorske
ureditve
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerezi

M 1:500

4.2 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz
ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami

M 1:500

4.3.1 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav

M 1:500

SD ZN imajo naslednje priloge:
- izvleček iz OPN občine Škofljica,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev SD ZN,
- povzetek za javnost.
II.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN

5. člen
V 1. členu se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica za
funkcionalno enoto F23, ki jih je izdelal GENIUS LOCI d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana, pod številko
projekta 520-20 v oktobru 2020«.
6. člen
V 3. členu se za zadnjim odstavkom tega člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za morfološko enoto F23 veljajo naslednji spremenjeni grafični prikazi:
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1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta

M 1:5000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi funkcionalnimi enotami

M 1:2500

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN

M 1:500

3.2 Prikaz prostorski enot in enot urejanja prostora

M 1:500

3.3 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč
in gradbenih mej

M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorske
ureditve
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerezi

M 1:500

4.2 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz
ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami

M 1:500

4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav

M 1:500

Navedeni grafični prikazi so sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN za
funkcionalno enoto F23 pod številko projekta 520-20, GENIUS LOCI d.o.o., _____2021 (Ur.list RS
št. xx/2021)«.
7. člen
V 7. členu določila za gradnjo v F9, F12 do F23 spremenijo tako, da se glasi:
 »gradnja obrtno, servisnih, poslovnih, proizvodnih ter skladiščnih objektov v obsegu
drobnega gospodarstva, gradnja skladiščnih objektov – hladilnice, gradnja trgovskih, gostinskih,
servisnih objektov ter objektov za spremljajoče dejavnosti, ki so vezane na osnovno obrtno, poslovno
ali proizvodno dejavnost (gradbena enota A1 do A46, B1 do B5, C1 do C4, D1 do D3);«.
8. člen
V 8. členu se prvi stavek v določilih za Vertikalne gabarite objektov spremenijo tako, da se glasi:
»V funkcionalnih enotah F1, F5 do F10 in F22 so vertikalni gabariti objektov omejeni z višino
zaključnega venca, ki je 8,0«.
9. člen
V 8. členu se na koncu besedila v določilih za Vertikalne gabarite objektov doda nov zadnji odstavek,
ki se glasi:
»V funkcionalni enoti F23 je vertikalni gabarit objektov omejeni z višino zaključnega venca,
ki je 13 m. Možna toleranca je + 0,5 m.«
10. člen
V 8. členu se v določilih za Oblikovanje objektov doda drugi odstavek, ki se glasi:
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»V funkcionalni enoti F23 so dopustni barvni poudarki na severni in južni fasadi in lahko
zasedajo največ 30% fasadne površine vsake fasade. «.
11. člen
V 8. členu se v določilih za Oblikovanje objektov besedilo drugega odstavka nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»V funkcionalnih enotah F23 in F24 je strehe objektov dopustno izvesti kot dvokapnice z
naklonom do 35 stopinj. Strehe se obvezno izvede brez napuščev.«
12. člen
V 8. členu se na koncu besedila v določilih za Oblikovanje objektov doda nov odstavek, ki se glasi:
»V funkcionalni enoti F23 so dopustne postavitve zunanjih odprtih stopnišč in nadstreškov 1,5
m izven GL (gradbena linija) in postavitev tehničnih naprav (npr. diesel agregat, hladilni agregat) ob
objektu izven GL. Predvideti je potrebno vizualno in protihrupno zaščito tehničnih naprav. «
13. člen
V 8. členu se besedilo v določilih za Zunanje ureditve za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se
glasi:
»Za funkcionalno enoto F23 je prikazana ozelenitev in zasaditev dreves v grafičnem prikazu : 4.1
Arhitekturna zazidalna situacija in prerezi. «
14. člen
V 8. členu se besedilo v določilih za Zunanje ureditve za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se
glasi:
»V funkcionalni enoti F23 je možna postavitev ograje 0,5 od parcelne meje, oziroma na parcelno mejo
ob soglasju soseda.«
15. člen
V 8. členu se besedilo v določilih za Zunanje ureditve za zadnjim odstavkom dodata dva nova odstavka,
ki se glasita:
»Idejna višinska kota površin na dovozu za tovorna vozila na severni strani funkcionalne enote
F23 je minimalno 292,10 m/n.v.
Idejna višinska regulacija za F23 je prikazana v grafičnem prikazu : 4.2 Prometno-tehnična
situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.«
16. člen
V 9. členu se na koncu določil za Cestna omrežja in dostopi, doda odstavek:
»Dovoz s tovornimi in osebnimi vozili do funkcionalne F23 mora potekati krožno v smeri dovoza
iz Poti ob hrastih in preko novega izvoza na Obrtno cesto. «
17. člen
V 10. členu se na koncu doda odstavek, ki se v glasi:

V F 23 je predvidena priključitev fekalne kanalizacije preko obstoječega priključka PVC 200
do GRP 250. Meteorne vode iz strehe dela objekta bodo priključene na obstoječi priključek
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PVC 200 do kanala GRP 800. Meteorna voda iz utrjenih površin bo preko lovilca olj in skupaj
s preostalo meteorno vodo iz strehe preko zadrževalnika priključena na meteorno kanalizacijo
GRP 800, ki poteka po Obrtni cesti.
18. člen
V 12. členu se na koncu doda odstavek, ki se v glasi:
»Za oskrbo objekta v F23 je predviden priključek na obstoječo TP postajo.«
19. člen
V 13. členu se na koncu doda odstavek, ki se v glasi:
»V F 23 je za oskrbo objektov kot vir za ogrevanje, tehnološke potrebe in pripravo sanitarne vode
dovoljena uporaba toplote iz hladilniških naprav in priključitev ni obvezna.«
20. člen
V 20. členu se v tretjem odstavku doda stavek, ki se glasi:
»V F 23 ni treba izvesti pregleda.«
21. člen
V 22. členu se na koncu doda odstavek, ki se glasi:
»Za območje F 23 je bila izdelana Hidrološko hidravlična presoja (URBIKOM, hidrološke-hidravlične
študije, št. Proj. H4-1-2021). Obravnavano območje se deloma nahaja na območju razreda majhne in
preostale poplavne nevarnosti. Koto pritličja je treba izvesti na koti +292,95 ali višje, to je Q100+0,50
m varnostnega nadvišanja. «
III.

KONČNE DOLOČBE

22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. __
Škofljica, dne __.__ 2021
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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B. GRAFIČNI DEL SD ZN

1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta

M 1:5000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi funkcionalnimi enotami

M 1:2500

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN

M 1:500

3.2 Prikaz prostorski enot in enot urejanja prostora

M 1:500

3.3 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč in gradbenih mej

M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorske ureditve
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerezi

M 1:500

4.2 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev,
potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
4.3.Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav

Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana

M 1:500
M 1:500

SD ZN VP 9/1 VO 9/2 F23
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vir: Prostorski informacijski sistem občin, marec 2021

MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN - F23
(9.243 m²)
DOPOLNJENI OSNUTEK

IZSEK IZ OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA

Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunajska 158, Ljubljana
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C. PRILOGE
C.1 Prikaz stanja prostora (priloga v posebni mapi)
C.2 Izvleček iz občinskega prostorskega načrta
C.3 Strokovne podlage – posebni elaborati (priloga v posebni mapi)
C.4

Smernice nosilcev urejanja prostora

C.5

Obrazložitev in utemeljitev OPPN

C.6

Povzetek za javnost

C.7

Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana

SD ZN VP 9/1 VO 9/2 F23

ŠT. PROJ. 520-20

DOPOLNJENI OSNUTEK

C.2 IZVLEČEK IZ OPN MOL ID
1.

VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA

1.1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica

Območje se ureja na podlagi določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19, 44/19, 78/19) in
Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2
(Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17, 66/17 – UPB, 24/19).
Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za
njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10)
Območje leži v enoti urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) ŠK-18, za katero veljajo določila OPN
Škofljica, ki uvrščajo obravnavano zemljišče v območje gospodarske cone (IG).
OPN – IZSEK - NAMENSKA RABA PROSTORA
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Legenda
OPN - Namenska raba
S - Območja stanovanj (SS, SB, SK, SP, SC, SV)
C - Območja centralnih dejavnosti (CU, CD)
I - Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK)
B - Posebna območja (BT, BD, BC)
Z - Območja zelenih površin (ZS, ZP, ZV, ZD, ZK)
P - Območja prometne infr. (PC, PŽ, PL, PO, PH, PP, PR)
Območja ostale infrastrukture (T, E, O)
A - Površine razpršene poselitve
Kmetijska zemljišča (K1, K2)
Gozdna zemljišča
Površinske vode (VC, VM)
VI - Območja vodne infrastrukture
L - Območja mineralnih surovin (LN, LP)
f - Območja za potrebe obrambe zunaj naselij
Območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

oznaka

SS

DOPOLNITEV ZN VP9/1 in VO9/2 – stanje pred spremembo
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C.3 STROKOVNE PODLAGE (PRILOGA V POSEBNI MAPI)

POSEBNI ELABORATI

ELABORAT LASTNIŠTVA

:

Genius loci d.o.o.

št. proj. 520/20

VPLIVI NA OKOLJE

:

GIGA-R Margita Žaberl s.p.

št. proj. 124/2020

GEODEZIJA

:

GEOSVET Marija Zajc s.p.

št. proj.

HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA PRESOJA

:

Matej Hozjan s.p.

št. proj. H4-1-2021
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C.4 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Številka: 35034-94/2020/2/10922-02
Datum izdaje: 16. 12. 2020


RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000
številka: 350-201/2020-3 _ DGZR
datum izdaje: 26. 11. 2020

 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
Številka: 350-187/2011-6
Datum izdaje: 20. 11. 2020


RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
Langusova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
številka: 350-28/2020/169-02621786
datum izdaje: 13. 01. 2021



RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice,
Kopitarjeva ulica 5, 2000 MARIBOR
številka: 350-1/2020/309 (02731606)
datum izdaje: 14. 12. 2020



RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za upravljanje cest,
Trdinova 8, 1000 LJUBLJANA
številka: 37167-211/2021/4 (1502)
datum izdaje: 10. 02. 2021

 Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Številka: 350-161/2020-4
Datum izdaje: 21. 12. 2020
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Številka: 354-295/2020-2 (256)
Datum izdaje: 18. 12. 2020
 Zavod republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva c. 10, 1000 Ljubljana
Številka: 3-III-1165/2-O-20/KG
Datum izdaje: 14. 12. 2020
 Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Številka: 35012-182/2020/4
Datum izdaje: 9. 12. 2020


RS, MOP, Direkcija RS za vode, Vojkova 52, Ljubljana;
številka: 35020-24/2020-3
datum izdaje: 30. 11. 2020
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Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana;
Vodovod
št. dokumenta: VOK-350-074/2020-002
datum izdaje: 3.12.2020



Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana;
Kanalizacija
št. dokumenta: VOK-350-075/2020-002
datum izdaje: 9. 12. 2020

 Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana
številka: VOK-341-131/2020-102
datum izdaje: 1. 12. 2020

 Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Znak: 3500-20/2020
Datum izdaje: 17. 12. 2020

 Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrežja, Opreativa TKO osrednja Slovenija,
Stegne 19, 1000 Ljubljana;
mnenje št.: 17610201-00112202011170080
datum izdaje: 20. 11. 2020
 Telemach, d.o.o.,
Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče;
mnenje št.: genius07/20-DK
datum izdaje: 18. 11. 2020

 Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo el. energije, d.d., Slovenska c.58, Ljubljana;
mnenje št. 2738
datum izdaje: 17. 12. 2020

 Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, Oskrba s plinom
znak: JPE-302-022/2020-002
datum izdaje: 16. 12. 2020
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

GENIUS LOCI d.o.o.
Dunajska cesta 158
1000 Ljubljana
janez.kuzman@genius-loci.si

Številka:
Datum:

35034-94/2020/2/10922-02
16. 12. 2020

Zadeva:

Vloga za pridobitev mnenja in konkretnih smernic za pripravo osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP9/1 in
VO9/2 za funkcionalno enoto F23 (ID: 2058)
Vaš dopis z dne 12. 11. 2020

Zveza:

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 40. in 119. člena v povezavi s petim odstavkom 110.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2)
izdaja

KONKRETNE SMERNICE
ZA PRIPRAVO OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA
OBMOČJE UREJANJA VP9/1 IN VO9/2 ZA FUNKCIONALNO ENOTO F23

1. Vloga pripravljavca prostorskega akta
Podjetje Genius Loci d.o.o., Dunajskaa 158, Ljubljana, je po pooblastilu Župana Občine
Škofljica z dopisom z dne 12. 11. 2019 na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), posredovalo vlogo za pridobitev
mnenja in konkretnih smernic za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 (v nadaljnjem besedilu: SD
ZN).
S predvidenimi SD ZN želi investitor določiti nove pogoje za gradnjo skladiščnega objekta –
hladilnice s spremljajočimi poslovnimi prostori na zemljiščih s parc. št. 737/63, 737/9, 737/352del, 737/353-del, 750/20-del, 750/21-del, 750/19-del, vse k.o. Lanišče. Območje je z veljavnim
prostorskim aktom, to je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19, 44/19, 78/19; OPN Škofljica)
opredeljeno kot območje, ki je namenjeno za gospodarske cone. Predvidene spremembe
veljavnega zazidalnega načrta v funkcionalni enoti F23 so večinoma skladne z izvedbenim
delom OPN Škofljica, odstopajo pa v prometni ureditvi in v višini objekta.

2. Pravna podlaga
Postopek priprave OPPN je določen v 118. in 119. členu ZUreP-2. Iz 118. člena ZUreP-2 izhaja,
da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za
pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN,
ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej
podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108.
člena ZUreP-2. Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki
veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.
Postopek priprave SD ZN, ki poteka skladno z določili ZUreP-2, se je začel s »Sklepom o
pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in
VO9/2 za funkcionalno enoto F23«, ki je bil sprejet dne 8. 10. 2020 in objavljen v Uradnem listu
RS št. 143/20
ZUreP-2 v 38. točki 3. člena določa podajo splošnih ter konkretnih smernic NUP. Splošne
smernice pripravijo nosilci urejanja prostora vnaprej in so del državnega prostorskega reda,
konkretne smernice pa se izdajo na zaprosilo pripravljavca prostorskega akta, kadar ta presodi,
da mu splošne smernice ne zadoščajo, ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske
ureditve ali območja urejanja.
Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega nosilca urejanja prostora za
področje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja
prostora skrbi za upoštevanje:
- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti;
- racionalne rabe prostora;
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij;
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru;
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine.
Navedene vsebine so vsebovane v splošnih smernicah s področja razvoja poselitve in v
veljavnih predpisih s področja urejanja prostora. Do objave splošnih smernic na podlagi ZUreP2 se smiselno uporabljajo Splošne smernice s področja razvoja poselitve št. 35001-14/2013/1 z
dne 29. 1. 2013, objavljene na spletni strani ministrstva na naslovu:
»http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_
poselitve.pdf«.
Navodila ministrstva za postopek OPPN so objavljena na spletni strani na naslovu:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/Us
meritve_priprava_OPPN.pdf
3. Konkretne smernice za pripravo SD ZN
3.1. Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2
ZUreP-2 določa temeljna pravila urejanja prostora. Pri pripravi osnutka SD ZN je treba
upoštevati usmeritve temeljnih pravil urejanja prostora, še posebej glede racionalne rabe
prostora ( 20. člen), prepoznavnosti naselij in krajine (21. člen), urejanja prostora na območjih z
omejitvami (22. člen) in gospodarske javne infrastrukture (33. člen).
V gradivu osnutka naj bodo podane osnovne utemeljitve glede upoštevanja navedenih temeljnih
pravil.
3.2. Upoštevanje pravil PRS
V skladu z 266. členom ZUreP-2 je po njegovi uveljavitvi ostala v veljavi Uredba o prostorskem
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: PRS). V
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skladu z 2. členom PRS se pravila za urejanje prostora uporabljajo med drugim tudi za pripravo
poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov. Glede na namen SD ZN ministrstvo
meni, da so za njegovo pripravo relevantna predvsem naslednja pravila:
- pravila za načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti (33. člen PRS);
- pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture (39. člen PRS);
- pravila za načrtovanje grajene strukture (87.- 94. člen PRS);
- pravila za načrtovanje območij zelenih površin (95. člen PRS);
- pravila za načrtovanje površin za mirujoči promet (97. člen PRS);
- pravila za opremljanje zemljišč za gradnjo (100. člen PRS);
Pripravljavec naj pri pripravi strokovnih podlag in osnutka SD ZN upošteva navedena pravila. V
obrazložitvi in utemeljitvi prostorskega akta, ki je del spremljajočega gradiva, je treba odločitve
glede predvidenega urejanja območja obrazložiti in utemeljiti v skladu z navedenimi členi PRS.
3.3. Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)
Vsak OPPN, pa tudi njegove spremembe in dopolnitve, mora biti izdelan skladno z zakonom in
podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki določa vsebino, obliko in način priprave OPPN v
skladu z ZUreP-2 še ni sprejet. Iz 301. člena ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do
uveljavitve novega podzakonskega akta kot predpis iz tretjega odstavka 48. člena ZUreP-2
uporabljajo določbe Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu:
pravilnik). Ta v 3. členu določa obvezno vsebino OPPN, v 17. členu vsebino tekstualnega dela
OPPN in v 17. členu vsebino grafičnega dela OPPN.
Ministrstvo bo pri pregledu gradiva osnutka SD ZN preverilo, ali je bil pravilnik ustrezno
upoštevan.
3.4. Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti
V skladu s petim odstavkom 49. člena ZUreP-2 mora biti OPPN skladen z OPN. Pri pripravi
osnutka SD ZN mora občina navesti, kako spremembe sledijo določilom veljavnega OPN.
Ministrstvo bo pri pregledu gradiva osnutka SD ZN preverilo, ali je osnutek SD ZN skladen s
hierarhično nadrejenim prostorskim aktom, v konkretnem primeru z OPN Škofljica.
3.5. Elaborat ekonomike kot obvezna strokovna podlaga za pripravo prostorskih aktov in
spremljajoče gradivo prostorskega akta
V 62. členu ZUreP-2 so določene obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov. Kot
obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN in OPPN se izdela elaborat ekonomike. V
Uradnem list RS, št. 45/19, je bil objavljen Pravilnik o elaboratu ekonomike, ki podrobneje
določa vsebino in obliko elaborata ekonomike. V primerih OPPN, kjer niso načrtovane
prostorske ureditve ali posegi, ki bi imeli vpliv na družbeno in gospodarsko javno infrastrukturo,
elaborata ekonomike ni treba izdelati
V skladu z 52. členom ZUreP-2 mora vsak prostorski izvedbeni akt imeti tudi spremljajoče
gradivo prostorskega izvedbenega akta. To vsebuje:
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
- izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar zakon zahteva njihovo
pripravo;
- podatke iz prikaza stanja prostora in druge podatke, na katerih temeljijo rešitve akta;
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta;
- konkretne smernice in mnenja, če so bila podana;
- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
3

-

povzetek za javnost;
okoljsko poročilo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je bilo izdelano.

4. Usmeritve za nadaljevanje postopka
Ministrstvo predlaga, naj pripravljavec v nadaljevanju postopka pripravi SD ZN tako, da bodo
upoštevana pravila PRS, določbe pravilnika o OPPN, skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti
in skladnost z ZUreP-2. Ministrstvo pripravljavcu akta nadalje predlaga, da v preambulo Odloka
o SD ZN doda sklic na drugo alinejo četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki določa, da se do
začetka uporabe storitev elektronskega poslovanja, ne glede na prvi odstavek 119. člena, v
postopku priprave OPPN ne uporabljajo določbe 115. člena ZUreP-2, temveč občina sprejme
OPPN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko ministrstvo, pristojno
za okolje ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi.

Ana Vidmar
VODJA SEKTORJA
ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Pripravil:
mag. Mojmir Prelog
sekretar

Poslati (elektronsko):
-

naslovniku
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Številka:
Datum:

350-201/2020-3 - DGZR
26. 11. 2020

Na podlagi vloge Genius Loci, Dunajska cesta 158, Ljubljana, ki po pooblastilu zastopa Občino
Škofljica, Šmarska 3, Škofljica (v nadaljevanju vlagatelj), z dne 12. 11. 2020, izdaja Ministrstvo
za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s petim
odstavkom 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17) ter na podlagi trinajste
alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

SMERNICE
za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
območje urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23

Vlagatelj je z vlogo, z dne 12. 11. 2020, ki smo jo prejeli 17. 11. 2020, pozval Ministrstvo za
obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda smernice za
izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 za
funkcionalno enoto F23. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil osnutek občinskega podrobnega
prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).
Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
Po pregledu veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 za
funkcionalno enoto F23 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17, 6617-UPB, 24/19) ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, vendar je treba vsebino spremeniti in
dopolniti. Zaradi navedenega vam posredujemo naslednje smernice:
- besedilo 21. člena je treba dopolniti z vsebino glede zagotovitve potrebnih odmikov od
meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve
širjenja požara na sosednje objekte:
- besedilo zadnjega odstavka 21. člena, ki se na nanaša na izdelavo študije oziroma
zasnove požarne varnosti, se lahko črta. Obrazložitev: požarno manj zahtevne in zahtevne
objekte ter izdelavo študije oziroma zasnove požarne varnosti določa Pravilnik o zasnovi in
študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13, 61/17-GZ), ki je na podlagi 122.
člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) prenehal veljati,
uporablja se do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi Gradbenega zakona.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Hkrati vas obveščamo, da Uprava RS za zaščito in reševanje ni državni nosilec urejanja
prostora, ki bi sodeloval pri celoviti presoji vplivov na okolje in na podlagi Zakona o varstvu pred
naravnim in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10) in Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) ni pristojna za izdajo mnenj o
verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Genius Loci, Dunajska cesta 158, Ljubljana (janez.kuzman@genius-loci.si).

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunajska 158,
1000 Ljubljana
E-pošta: janez.kuzman@genius-loci.si

Številka: 350-161/2020-4
Datum: 21. 12. 2020
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in smernice
za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja VP9/1 in
VO9/2 za funkcionalno enoto F23, Občina Škofljica
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na
okolje in smernice za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje
urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23, Občina Škofljica, s stališča
pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Ministrstvo za zdravje soglaša z mnenjem in smernicami.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- mnenje in smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-295/2020-2 (256)
z dne 18. 12. 2020.

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Genius loci d.o.o.
janez.kuzman@genius-loci.si

Številka:
Datum:

35012-182/2020/4
9. 12. 2020

Na podlagi poziva podjetja Genius loci d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Genius loci d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA VP9/1
IN VO9/2 ZA FUNKCIONALNO ENOTO F23

1. Podatki o vlogi
Podjetje Genius loci d.o.o. je z vlogo z dne 12. 11. 2020, prejeto dne 17. 11. 2020, pozvalo
Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in
konkretne smernice za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja VP9/1
in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 (v nadaljevanju: SD ZN za območje urejanja VP9/1 in
VO9/2 za funkcionalno enoto F23).
Vlogi je bilo priloženo:
- Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in
VO9/2 za funkcionalno enoto F23, osnutek za smernice, izdelal Genius loci d.o.o., št.
proj. 520-20, oktober 2020
- Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za Spremembe in dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto

F23, izdelal Gigar, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., št. naloge
124/2020, november 2020.

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana. Na območju urejanja ter v
območju vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne
dediščine:
ESD
IME
REŽIM
PODREŽIM
11819

Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje dediščina

9368

Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko arheološko najdišče
barje

kulturna krajina

Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje
dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da je verjetnost
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register
nepremične kulturne dediščine, majhna. Presoja vplivov na kulturno dediščino in njeno
varstvo bo zagotovljeno v postopku prostorskega načrtovanja prostorskega akta.

3. Konkretne smernice
3.1. Podatki o kulturni dediščini
Na območju urejanja se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
ESD

IME

REŽIM

11819

Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje dediščina

9368

Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko arheološko najdišče
barje

PODREŽIM
kulturna krajina

Za potrebe priprave prostorskega akta je treba uporabiti ažurne podatke o kulturni dediščini.
Podatki relevantni za pripravo prostorskega akta so za pregledovanje dostopni na spletnem
pregledovalniku Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd).
Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) v aktivni obliki (shp
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI):
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd

3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do načrtovanih prostorskih
ureditev
Veljavni 20. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja VP9/1 in VO9/2, ki je bil korigiran s 17. členom v sklopu zadnjih sprememb in
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dopolnitev (Ur. List RS, št. 24/2019), je ustrezen ter ga je potrebno upoštevati tudi za
funkcionalno enoto F23. Navedeni 20. člen odloka določa:
»Območje obrtno podjetniške cone se nahaja v območju naslednjih enot kulturne dediščine:
- EŠD 9368 Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje,
- EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje.
Pri vseh posegih na območju je treba upoštevati varstveni režim, ki ga za registrirano kulturno
dediščino določa veljavni Občinski prostorski načrt Občine Škofljica.
Poleg ostalih določil tega odloka je zaradi varstva in ohranjanja kulturne dediščine treba
upoštevati še naslednje ukrepe za varstvo dediščine:
- s trojnimi testnimi jarki je treba pregledati 3% območja, kjer se bodo izvajali posegi.
Lokacijo testnih sond se določi v dogovoru s pristojnim arheologom konservatorjem;
- robove obrtno podjetniške cone in parkirišče je treba obsaditi z avtohtono drevesno in
grmovno vegetacijo.
Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.«
Lep pozdrav,

Pripravila:
Helena Štih
sekretarka

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Ljubljana, tajnistvo.lj@zvkds.si
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Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Genius loci d.o.o.
janez.kuzman@genius-loci.si

Številka:
Datum:

35012-182/2020/7
4. 2. 2021

Na podlagi poziva podjetja Genius loci d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Genius loci d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1)

DOPOLNITEV KONKRETNIH SMERNIC ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA VP9/1
IN VO9/2 ZA FUNKCIONALNO ENOTO F23

1. Podatki o vlogi
Podjetje Genius loci d.o.o. je z vlogo po elektronski pošti dne 20. 1. 2021 pozvalo Ministrstvo,
da dopolni konkretne smernice za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje
urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 (v nadaljevanju: SD ZN za območje
urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23) glede na naknadne ugotovitve ob
arheološkem konservatorskem nadzoru decembra 2020 in januarja 2021.

3. Dopolnitev konkretnih smernic
Na območju urejanja se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
ESD

IME

REŽIM

11819

Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje dediščina

9368

Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko arheološko najdišče
barje

PODREŽIM
kulturna krajina

Za predmetni prostorski akt je Ministrstvo izdalo konkretne smernice in stališče o verjetnosti
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino z dopisom št. 35012-182/2020/4 z
dne 9.12.2020. V točki 3. 2. Predlogi rešitev in ukrepi za varstvo ter opredelitev do načrtovanih
prostorskih ureditev je bilo zapisano, da je veljavni 20. člen Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2, ki je bil korigiran
s 17. členom v sklopu zadnjih sprememb in dopolnitev (Ur. List RS, št. 24/2019), ustrezen ter ga
je potrebno upoštevati tudi za funkcionalno enoto F23.
Naknadno se je ugotovilo, da za konkretno območje PAR niso potrebne, ker se je v fazi urejanja
okolice in postavitve ograje izvajal arheološki konservatorski nadzor s strani ZVKDS OE
Ljubljana (pristojna konservatorka dr. Maja Bricelj), pri katerem ni bilo odkritih arheoloških
ostalin, niti drobnih arheoloških najdb.
Navedeno pomeni, da za funkcionalno enoto F23, besedilo obstoječega 20. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 ni
potrebno upoštevati.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Mlakar
sekretarka

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Ljubljana, tajnistvo.lj@zvkds.si
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DOPOLNJENI OSNUTEK

C.5 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJI UREJANJA
VP9/1 IN VO9/2 ZA FUNKCIONALNO ENOTO F23
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
1.1 Obstoječe stanje
Obravnavano območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN VP9/1 in VO9/2 (sdZN) za funkcionalno enoto
F23 se nahaja v obrtno-podjetniški coni Škofljica. Območje je trapezne oblike in je nepozidano. Širše območje je
obdano z obvoznimi cestami. Na jugozahodni strani je skladiščni objekt Mesarstva Blatnik, na jugovzhodni strani
je stanovanjski objekt s pomožnimi objekti. Severna stran do ceste je nepozidana. Na vzhod in zahod območje
meji na cesto.
1.2 Predvideno stanje
Investitor namerava v območju funkcionalne enote F23 zgraditi skladiščni objekt - hladilnico in spremljajoče
poslovne in skladiščne prostore. Predvideni objekt bo v tlorisnih gabaritih v okviru dovoljenega iz obstoječega
veljavnega ZN. Predvidena večja sprememba od veljavnega ZN je le sprememba višine objekta z 8,00 m na
13,00 m, dodatni izvoz iz območja F23 na Obrtno cesto in komunalna ureditev.
1.3 Strokovne podlage
Strokovne podlage so kot posebni elaborati priloga OPPN v posebni mapi in zajemajo naslednje vsebine:
ELABORAT LASTNIŠTVA

:

Genius loci d.o.o.

št. proj. 520/20

VPLIVI NA OKOLJE

:

GIGA-R Margita Žaberl s.p.

št. proj. 124/2020

GEODEZIJA

:

GEOSVET Marija Zajc s.p.

št. proj.

HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA PRESOJA

:

Matej Hozjan s.p.

št. proj. H4-1-2021

1.4 Pravni temelj za pripravo SD ZN




Zakon o urejanju prostora 2 (Uradni list RS, št. 61/17),
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16,
74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19, 44/19, 78/19)
Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12,
58/13, 54/15, 50/16, 50/17, 66/17 – UPB, 24/19).

1.5 Elaborat ekonomike
Za območje F23 so primarni komunalni vodi že zgrajeni. Za potrebe objektov v F23 je potrebno izvesti samo
priključke in zato elaborat ekonomike ni potreben.

Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana

SD ZN VP 9/1 VO 9/2 F23

ŠT. PROJ. 520-20

DOPOLNJENI OSNUTEK

2. OBMOČJE SD ZN
Območje obdelave meri cca 9250 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
737/63, 737/9, 737/352 - del, 737/353 - del,750/20 – del, 750/21 – del in 750/19 -del
vse k.o. 1697 Lanišče.
Investitor KOBAL SERVIS d.o.o. in Občina Škofljica sta lastnika vseh parcel, ki so v območju F23.
3. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI FUNKCIONALNIMI ENOTAMI
Območje funkcionalne enote F23 se nahaja znotraj, ki se ureja z ZN in se nahaja na južnem delu.
Območje ZN je razdeljeno v dve območji urejanja, ki imata naslednje funkcije:
 VP 9/1 je obrtno podjetniška cona, namenjena gradnji obrtno, servisnih, poslovnih in proizvodnih ter
skladiščnih dejavnosti, drobnemu gospodarstvu, trgovini vezani na obrtne, poslovne in proizvodne dejavnosti,
gostinstvu ter spremljajočim dejavnostim;
 VO 9/2 je namenjeno osrednjim dejavnostim (servisi, trgovina, storitvene dejavnosti, družbene
dejavnosti), športno rekreacijskim dejavnostim in stanovanjski gradnji z javnim programom v pritličju. Del območja
je namenjen razvoju obstoječe kmetije (F30).
Celotno območje je razdeljeno v 32 funkcionalnih enot (F), na območju katerih so določene gradbene enote
(max. velikosti stavbišč):
 gradbene enote z oznakami A1 do A65, B1 do B6, C1 do C4, D1 do D3, E1 do E8, G1 in G3, so zemljišča
različnih velikosti, namenjene gradnji obrtno podjetniškega dela območja;
 gradbene enote z oznakami od 1 do 22 so zemljišča namenjena gradnji poslovno proizvodnih, skladiščnih
in trgovskih dejavnosti z definiranimi programi;
 gradbene enote z oznakami OS1 do OS6 so zemljišča namenjena ureditvi odprtih ali pokritih skladišč;
 gradbeni enoti z oznakama K1 in K2 sta namenjeni razvoju obstoječe kmetije,
 gradbena enota z oznako Š1, ki je namenjena postavitvi skladiščnega šotora.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in
povezave s sosednjimi funkcionalnimi enotami«.
4. OPIS PREDVIDENIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN
Vse predvidene spremembe in dopolnitve so razvidne iz Odloka o SD ZN in čistopisa Odloka o ZN z označenimi
spremembami ter iz grafičnih načrtov za F23.
Opis in obrazložitev predvidenih sprememb in dopolnitev sta zaradi lažje preglednosti navedena pod enakimi
naslovi, kot so določena v veljavnem odloku o ZN.

II. MEJE OBMOČIJ UREJANJA
Spremembe niso predvidene.

III. FUNKCIJA OBMOČIJ UREJANJA IN POGOJI ZA IZRABO
Spremembe niso predvidene.

IV. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO UREJANJE OBMOČIJ
V okviru določil za predvidene posege, je za F9, F12 do F23 dodano : gradnja skladiščnih objektov –
hladilnice.

Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana

SD ZN VP 9/1 VO 9/2 F23

ŠT. PROJ. 520-20

DOPOLNJENI OSNUTEK

V. MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
V okviru obravnavanih SD ZN je predvidena dopolnitev določila odloka, ki se nanašajo na:
Vertikalni gabariti objektov.
V funkcionalni enoti F23 je vertikalni gabarit objektov omejeni z višino zaključnega venca, ki je 13m
(namesto sedanjih 8 m). Možna toleranca je + 0,5 m.
Oblikovanje objektov.
V funkcionalni enoti F23 so dopustni barvni poudarki na severni in južni fasadi in lahko zasedajo največ
30% fasadne površine vsake fasade.
V funkcionalnih enotah F23 in F24 je strehe objektov dopustno izvesti kot dvokapnice z naklonom do 35
stopinj. Strehe se obvezno izvede brez napuščev.
V funkcionalni enoti F23 so dopustne postavitve zunanjih odprtih stopnišč in nadstreškov 1,5 m izven GL
(gradbena linija) in postavitev tehničnih naprav (npr. diesel agregat, hladilni agregat) ob objektu izven GL.
Predvideti je potrebno vizualno in protihrupno zaščito tehničnih naprav.
Zunanje ureditve
Za funkcionalno enoto F23 je prikazana ozelenitev in zasaditev dreves v grafičnem prikazu : 4.1
Arhitekturna zazidalna situacija in prerezi.
V funkcionalni enoti F23 je možna postavitev ograje 0,5 od parcelne meje, oziroma na parcelno mejo ob
soglasju soseda.
Idejna višinska kota površin na dovozu za tovorna vozila na severni strani funkcionalne enote F23 je
minimalno 292,10 m/n.v.
Idejna višinska regulacija za F23 je prikazana v grafičnem prikazu : 4.2 Prometno-tehnična situacija,
idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«
Druge spremembe niso predvidene.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE OBMOČJA
V okviru obravnavanih SD ZN je predvidena dopolnitev določila odloka, ki se nanašajo na:
Cestna mreža in dostopi
Dovoz s tovornimi in osebnimi vozili do funkcionalne F23 mora potekati krožno v smeri dovoza iz Poti ob
hrastih in preko novega izvoza na Obrtno cesto.
VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
V okviru obravnavanih SD ZN je predvidena dopolnitev določila odloka, ki se nanašajo na:
Kanalizacija
V F 23 je predvidena priključitev fekalne kanalizacije preko obstoječega priključka PVC 200 do GRP 250.
Meteorne vode iz strehe dela objekta bodo priključene na obstoječi priključek PVC 200 do kanala GRP
800. Meteorna voda iz utrjenih površin bo preko lovilca olj in skupaj s preostalo meteorno vodo iz strehe
preko zadrževalnika priključena na meteorno kanalizacijo GRP 800, ki poteka po Obrtni cesti.
Električno omrežje
Za oskrbo objekta v F23 je predviden priključek na obstoječo TP postajo.
Plinovodno omrežje
V F 23 je za oskrbo objektov kot vir za ogrevanje, tehnološke potrebe in pripravo sanitarne vode
dovoljena uporaba toplote iz hladilniških naprav in priključitev ni obvezna.
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VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
Spremembe niso predvidene.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

Zaščita pred požarom
Spremembe niso predvidene.
Zaščita pred poplavami
V okviru obravnavanih SD ZN je predvidena dopolnitev določila odloka, da se doda na koncu 22. člena:
Za območje F 23 je bila izdelana Hidrološko hidravlična presoja (URBIKOM, hidrološke-hidravlične študije,
št. Proj. H4-1-2021). Obravnavano območje se deloma nahaja na območju razreda majhne in preostale
poplavne nevarnosti. Koto pritličja je treba izvesti na koti +292,95 ali višje, to je Q100+0,50 m varnostnega
nadvišanja.
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C. 6 POVZETEK ZA JAVNOST
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJI UREJANJA
VP9/1 IN VO9/2 ZA FUNKCIONALNO ENOTO F23
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
1.1 Obstoječe stanje
Obravnavano območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN VP9/1 in VO9/2 (sdZN) za funkcionalno enoto
F23 se nahaja v obrtno-podjetniški coni Škofljica. Območje je trapezne oblike in je nepozidano. Širše območje je
obdano z obvoznimi cestami. Na jugozahodni strani je skladiščni objekt Mesarstva Blatnik, na jugovzhodni strani
je stanovanjski objekt s pomožnimi objekti. Severna stran do ceste je nepozidana. Na vzhod in zahod območje
meji na cesto.
1.2 Predvideno stanje
Investitor namerava v območju funkcionalne enote F23 zgraditi skladiščni objekt - hladilnico in spremljajoče
poslovne in skladiščne prostore. Predvideni objekt bo v tlorisnih gabaritih v okviru dovoljenega iz obstoječega
veljavnega ZN. Predvidena večja sprememba od veljavnega ZN je le sprememba višine objekta z 8,00 m na
13,00 m, dodatni izvoz iz območja F23 na Obrtno cesto in komunalna ureditev.
2. OBMOČJE SD ZN
Območje obdelave meri cca 9250 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
737/63, 737/9, 737/352 - del, 737/353 - del,750/20 – del, 750/21 – del in 750/19 -del
vse k.o. 1697 Lanišče.
Investitor KOBAL SERVIS d.o.o. in Občina Škofljica sta lastnika vseh parcel, ki so v območju F23.

Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana

SD ZN VP 9/1 VO 9/2 F23

ŠT. PROJ. 520-20

DOPOLNJENI OSNUTEK

C.7 SPIS POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN
ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJI UREJANJA VP9/1 in
VO9/2 ZA FUNKCIONALNO ENOTO F23
 15.10.2018

SKLEP O IZDELAVI SPREMEMB ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU (SD ZN)

Na podlagi pobude lastnika zemljišča je Občina Škofljica s Sklepom o izdelavi sprememb Odloka
o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 (Uradni list
RS, št. 143/20) pristopila k izdelavi SD ZN. (priloga 7.1)
 oktober 2020

IZDELAVA OSNUTKA ZA SMERNICE SD ZN

 november 2020 - februar 2021 PRIDOBITEV SMERNIC PRISTOJNIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
 februar - marec 2021

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SD ZN

SEZNAM PRILOG K SPISU POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMANJA SD ZN:
7.1

Sklep o izdelavi sprememb SP ZN
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OBČINE
ŠKOFLJICA
2538.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu za območji
urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto
F23

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 9. in
27. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, št. 47/19) je
župan Občine Škofljica dne 8. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka
o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1
in VO9/2 za funkcionalno enoto F23
1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje funkcionalne enote F23 se
ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območji urejanja
VP9/1 in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13,
54/15, 50/16, 50/17, 66/17 – UPB, 24/19), v nadaljevanju sdZN.
Območje je v veljavnem OPN Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18,
24/19, 44/19, 78/19; v nadaljevanju OPN) opredeljeno v EUP
ŠK18, ki se ureja skladno s tipom gradbene enote varovanja
meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov.
(2) Investitor želi z izdelavo sdZN določiti nove pogoje
gradnje na zemljiščih s parcelnimi št. 737/63, 737/9, 737/352
– del, 737/353 – del, 750/20 – del, 750/21 – del, 750/19 – del
vse k. o. 1697 Lanišče. Za potrebe gradnje infrastrukturnih
objektov, funkcioniranja enote F23 in lastništva zemljišč je v
postopku sdZN dovoljena natančnejša geodetska uskladitev
oziroma določitev popravka meje funkcionalne enote F23.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo sdZN so Zakon o urejanju
prostora 2 (Uradni list RS, št. 61/17), Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15,
102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19, 44/19,
78/19) in Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1
in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15,
50/16, 50/17, 66/17 – UPB, 24/19).
3. člen
Območje sdZN
(1) Območje izdelave sdZN obsega zemljišča s parcelnimi
št. 737/63, 737/9, 737/352 – del, 737/353 – del, 750/20 – del,
750/21 – del, 750/19 – del vse k. o. 1697 Lanišče. Približna
velikost ureditvenega območja je 9.500 m2.
(2) Na osnovi izdelanih izhodišč ter izraženih interesov
pripravljavca sdZN in lastnikov zemljišč se območje sdZN lahko
tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite
urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti
izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se
poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na
kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni
posegi ne vplivajo negativno na celovitost prostorske ureditve.
Strokovne rešitve se uskladi s smernicami in mnenji nosilcev
urejanja prostora.
5. člen
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave sdZN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev gradnje objektov in funkcionalnost enote

F23 skladno z dopustnimi dejavnostmi trenutno veljavnega
podrobnega izvedbenega akta.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– pripravljena Izhodišča št. 3500-20/2020, ki predvidevajo
minimalne spremembe prostorsko izvedbenih pogojev v funkcionalni enoti F23. Izhodišča so sestavni del oziroma priloga
tega Sklepa.
– upošteva se namenska raba prostora, določena z veljavnim OPN,
– upošteva se obstoječe stanje in lega v prostoru ter prostorske omejitve, ki iz tega izhajajo,
– upošteva se prometne ureditve območja in predvidene
navezave območja na javno cestno omrežje,
– upošteva se mnenja in smernice, ki jih izdajo nosilci
urejanja prostora.
6. člen
Vrsta postopka:
Postopek priprave sdZN poteka skladno z določbami od
118. do 121. ter 123. člena ZUreP-2.
7. člen
Okvirni plan za pripravo sdZN
Roki za pripravo sdZN in njegovih posameznih faz so
opredeljeni v 7. točki Izhodišč – priloga tega Sklepa. Roki so
okvirni in se lahko zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora ali
izdelave CPVO tudi podaljšajo.
8. člen
Navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora
(1) Občina pripravi osnutek sdZN na podlagi stanja v
prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek sdZN Ministrstvu za okolje in
prostor RS. Ministrstvo v 30 dneh občini pisno sporoči, če je
v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek sdZN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni, podajo mnenja. Če mnenja v
predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da ga nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo
mnenj so navedeni v pripravljenih Izhodiščih – priloga tega
Sklepa.
(a) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso zavedeni v
Izhodiščih, se jih v postopek vključi naknadno.
9. člen
Načrt vključevanja javnosti
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili
112. člena ZUreP-2.
10. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih
in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je zasebni investitor, ki zagotavlja
sredstva za izdelavo sdZN.
(3) Dodatne strokovne podlage se izdelajo, v kolikor bodo
zahtevani s strani nosilcev urejanja prostora.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 007-10/2020
Škofljica, dne 8. oktobra 2020
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan
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ZN VP 9/1, VO 9/2
Izhodišča za spremembe in dopolnitve za pripravo sprememb in dopolnitev za ZN VP 9/1 in VO 9/2
– funkcionalna enota F23

Datum: 18. 09. 2020

PROSTORSKI AKT: ZN (zazidalni načrt) VP 9/1, VO 9/2
GRADIVO: Izhodišča za pripravo sd (sprememb in dopolnitev) ZN VP 9/1, VO 9/2
INVESTITOR: KOBAL TRANSPORTI, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
IZDELOVALEC: Genius loci d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana
VODJA PROJEKTA: Janez Kuzman u.d.i.a.
PRIPRAVLJAVEC: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
DATUM: avgust 2020
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UVOD
NAMEN IN POTREBA PO SD ZN VP 9/1, VO 9/2
PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE Z OPISOM IN PRIKAZOM UMESTITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV V
PROSTOR
IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA SPREMEMBO PIP V ENOTI F23
SKLADNOST Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI
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UVOD
Spremembe in dopolnitve ZN VP 9/1, VO 9/2 se pripravljajo na pobudo zasebnega investitorja. Občina bo z njim sklenila
dogovor in pogodbo o medsebojnih obveznostih, zlasti glede finančnih in rokovnih vidikov priprave ZN. Stroške izdelave
sprememb in dopolnitev ZN so na strani investitorja.
Ker gre za manjše spremembe PIP (prostorski izvedbeni pogoji) obstoječega zazidalnega načrta, ki so skladne z namenom
obstoječega ZN, gradnja nove javne komunalne opreme pa ne bo potrebna, se izhodišča pripravi kot (za namen) predhodne
programske naloge, na podlagi katere se sprejme sklep o začetku priprave sd ZN. Sodelovanje z javnostjo se zagotovi tekom
postopka sd ZN skladno s 119. členom ZUREP-2. Predhodna mnenja NUP zaradi majhnih sprememb ZN niso potrebna.
1. NAMEN IN POTREBA PO sd ZN VP 9/1, VO 9/2
Zagotoviti podrobne izvedbene pogoje, ki bodo omogočali namero investitorja po gradni v enoti F23.
2. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE Z OPISOM IN PRIKAZOM UMESTITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV V
PROSTOR
- Namen in cilj investicijske namere
Investitor namerava v območju funkcionalne enote F23 zgraditi skladiščni objekt - hladilnico in spremljajoče poslovne in
skladiščne prostore. Predvideni objekt bo v tlorisnih gabaritih v okviru dovoljenega iz obstoječega veljavnega ZN. Predvidena je
sprememba višine objekta z 8,00 m na 13,00 m.
Predvidena pozidava in zunanja ureditev sta prikazani v grafični prilogi: »4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerez«.
- Obstoječe in predvideno stanje komunalne opreme
Obstoječa komunalna opremljenost zemljišča omogoča priključitev objekta na vodovodno, kanalizacijsko, elektro in plinovodno
omrežje.
Objekt bo priključen na vodovod NL DN 150, ki poteka po cesti Pot ob hrastih, na zahodni strani. Priključek na fekalno
kanalizacijo PVC 200 in priključek na meteorno kanalizacijo PVC 200 sta že izvedena in sta na parceli funkcionalne enote F23.
Elektro priključek bo izveden direktno na TP, ki se nahaja na zahodni strani ob cesti. Za ogrevanje poslovnih prostorov je
predvideno izkoriščanje odvečne tehnološke toplote iz hladilnice.
Obstoječi komunalni vodi so prikazani v grafični prilogi: »4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
- Predvidena in obstoječa prometna ureditev
Na vzhodni strani funkcionalne enote F23, je že izveden cestni priključek na cesto Pot ob hrastih, ki ustreza za dovoz do
predvidenega objekta. Izvoz iz funcionalne enote je predviden na zahodni strani na Obrtno cesto v križišču s Potjo ob hrastih, ki
še ni izveden.
Parkirišča za osebna vozila bodo izvedena na severni strani F23, kot je že predvideno v veljavnem ZN.
- Prostorski prikaz nove zasnove območja F23
grafična priloga: 4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerez M 1:500
3. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA SPREMEMBO PIP V ENOTI F23
- Skladnost s cilji prostorskega razvoja občine (strateški del OPN)
Ključni cilji prostorskega razvoja Občine Škofljica so zagotavljati dobre pogoje za bivanje, ohraniti kakovosti naravnega okolja in
izboljšati pogoje za razvoj družbenih dejavnosti ter urejenost javne gospodarske infrastrukture. Predvidena gradnja v funcionalni
enote F23 je v skladu z načrtovanimi posegi v okviru ZN VP 9/1 in VP 9/2. Načrtovani posegi morajo biti tudi v skladu z vsemi
omejitvami v prostoru glede območij varovanja.
Obrtne in servisne dejavnosti se prvenstveno izvajajo na Škofljici, ter na območju naselja Reber pri Škofljici.
Prednostna območja za razvoj proizvodnih dejavnosti se ohranja v okvirih obstoječih površin poslovno-obrtne cone Škofljica, ki
še ni v celoti izrabljena. Nezazidane površine bodo predvidoma v prihodnjem srednjeročnem obdobju v celoti izkoriščene.
Predvidena gradnja je bila načrtovana v ZN in bo s pozidavo izkoristila nepozidane površine.
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4. SKLADNOST Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI
- Skladnost z izvedbenim delom OPN in obstoječim ZN
Funkcionalna enota F23 se nahaja v območju, ki je namenjeno za gospodarske cone (IG). Predvidene spremembe ZN v
funcionalni enoti F23 so skladne z izvedbenim delom OPN, odstopajo pa od obstoječega ZN v prometni ureditvi – nov izvoz na
Obrtno cesto in v višini objekta. Ker tlorisni gabariti objekta ostanejo nespremenjeni, se tudi faktor zazidanosti parcele (FZ) ne
spreminja.

5. OMEJITVE V PROSTORU IN SODELOVANJE Z NOSILCI UREJANJA PROSTORA
- Navedba vrst območij varovanja (EPO, Natura, VVO, …)
 Predviden je predhodni postopek glede presoje vplivov na okolje.
 Zemljišče na katerem je predvidena postavitev objekta se nahaja v območju poplavne vode 500-letne pogostosti.
Na južni strani ob meji z F24 se nahaja struga nestalnega vodotoka 2. reda. Priobalno zemljišče sega 5,0 m od
vodnega zemljišča.
 Zemljišče je na območju enot kulturne dediščine in je vpisano v Registru nepremičnine kulturne dediščine kot:
Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko Barje (EŠD9368) in Ljubljana – kulturna krajina Ljubljansko barje
(EŠD 11819), ki sta varovani z varstvenim režomom za arheološko dediščino in kulturno krajino.
 Zemljišče za gradnjo se nahaja v območju Nature 2000, Ljubljansko barje.
 Zemljišče se nahaja v ekološko pomembnem območju Ljubljansko barje ID 31400
- Navedba predvidenih nosilcev urejanja prostora


RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice,
Kopitarjeva ulica 5, 2000 MARIBOR



RS Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, 1000 LJUBLJANA



RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 LJUBLJANA



RS, MOP, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana;



Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
Tržaška 4, Ljubljana



RS, MOP, Direkcija RS za vode, Sektor za območja srednje Save, Vojkova 52, Ljubljana;



Promet - Občina Škofljica, Oddelek za investicije in komunalo, Šmarska cesta 3, Škofljica;



Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana;
Vodovod



Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana;
Kanalizacija

 Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo el. energije, d.d., Slovenska c.58, Ljubljana;


Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, Oskrba s toploto;



Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova 62, Ljubljana, Oskrba s plinom;



Javna razsvetljava - Občina Škofljica, Oddelek za investicije in komunalo, Šmarska cesta 3, Škofljica;



Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, Ljubljana;



Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
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SNAGA, Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana;



RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 LJUBLJANA

Stran

6197

Pripravljalec bo upošteval splošne smernice nosilcev urejanja prostora.

6. SODELOVANJE Z JAVNOSTJO
Sodelovanje z javnostjo se zagotovi tekom postopka sd ZN skladno s 119. členom ZUREP-2, saj gre za manjše spremembe
prostorsko izvedbenih pogojev.
Z začetkom postopka se seznani Občinski svet in matično telo komisije za prostor.
7. OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO sd ZN VP 9/1, VO 9/2
FAZE V POSTOPKU
Priprava osnutka po podpisu pogodbe in prejemu vseh podlag
Priprava osnutka za pridobitev smernic
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Priprava dopolnjenega osnutka
Priprava gradiva za prvo obravnavo na OS
Obravnava gradiva na seji OS
Popravki gradiva glede na pripombe OS
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave
Priprava predloga sd ZN za pridobitev mnenj
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
Priprava usklajenega predloga za obravnavo na občinskem svetu
Obravnava in sprejem sd ZN na občinskem svetu
Priprava končnega predloga po sprejemu akta na občinskem svetu

30 dni
15 dni po potrditvi osnutka s
strani občinske uprave
30 dni
15 dni po pridobitvi vseh
smernic
15 dni po potrditvi gradiva s
strani občinske uprave
Rok določi naknadno občinska
uprava
7 dni po prejemu pripomb, v
kolikor pripomb ni, se rok ne
upošteva
7 dni pred javno obravnavo
30 dni
15 dni po zaključeni javni
razgrnitvi in obravnavi
15 dni po sprejemu stališč do
pripomb
cca 30 dni
20 dni po pridobitvi vseh mnenj
Rok odvisen od terminskega
plana zasedanja OS
10 dni po sprejemu na
občinskem svetu

Roki so okvirni in se lahko zaradi zahtev NUP ali izdelave CPVO tudi podaljšajo.

8. GRAFIČNE PRILOGE

3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN

M 1:500

4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerez

M 1:500

4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav

M 1:500

4.4 3D prikazi

