Ime akta

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib

Šifra občine

123

Faza postopka

Osnutek

Številka verzije

1

Številka in datum dopisa

2021-01-BC z dne 19. 5. 2021

Seznam posredovanih gradiv na podatkovnem nosilcu
123_OPA_oppn_11-01_del_pijavski_hrib_o
1_tekstualni_del (besedilo OPPN)
11_odlok (besedilo OPPN)
12_naslovnice (naslovni in vmesni listi)
→ 12a_naslovnica (naslovnica mape OPPN)
→ 12b_podatki_o_izdelovalcu (podatki o izdelovalcu OPPN)
→ 12c_vsebina (vsebina OPPN)
→ 12d_vmesni_list_odlok (vmesni list k besedilu OPPN)
→ 12e_vmesni_list_grafike ( vmesni list h grafičnemu delu OPPN)
→ 12f_vmesni_list_priloge (vmesni list k prilogam OPPN)
2_graficni_del (kartografski del OPPN)
→ 21_izsek_opn (grafični načrt 1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega
načrta občine Škofljica s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju)
→ 22_obmocje_oppn (grafični načrt 2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem)
→ 23_vplivi_povezave (grafični načrt 3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji)
→ 24_zazidalna_situacija (grafični načrt 4. Zazidalna situacija)
→ 25_prometna_ureditev (grafični načrt 5.1. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – zasnova prometnih ureditev)
→ 26_gji (grafični načrt 5.2. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – zasnova komunalne in energetske infrastrukture)
→ 27_parcelacija (grafični načrt 8. Načrt parcelacije)
3_priloge (obvezne priloge OPPN)
31_izvl (izvleček iz hierarhično višjega akta)
32_sta_pro (prikaz stanja prostora)
33_str_pod (strokovne podlage)
→ 33_seznam_strokovnih_podlag (seznam strokovnih podlag)
331_zas_ured_oppn (Strokovna podlaga za OPPN 11-01 Pijava Gorica; Projektant d.o.o., september 2019 –
enotna zasnova urbanistične ureditve in komunalnega urejanja za celotno območje urejanja 11-01 Pijavski
hrib)
→ 01_PIJAVA GORICA_PIJAVSKI HRIB_SHEMA KOM.VODOV.pdf
→ 02_PIJAVA GORICA_PIJAVSKI HRIB_SHEMA URBANIZMA.pdf
332_geo_porocilo (Preliminarno geološko geomehansko poročilo in preliminarno hidrogeološko poročilo;
TerraLike - Miha Lubi s.p., geotehnični in okoljski inženiring, št. projekta GM+HG 2302-2021-03-19, maj 2021)
→ IG 2302_2021_03_19 (GM+HG) - merged - signed.pdf
333_elaborat_ekonomike
→ 3331_elaborat_ekonomike_oppn_pijava_gorica.pdf
→ 3332_zbirni_prikaz_gji.pdf
→ 3333_vodovodno_omrezje.pdf
→ 3334_kanalizacijsko_omrezje.pdf
→ 3335_elektro_omrezje_in_jr.pdf
→ 3336_telekomunikacijsko_omrezje.pdf
34_sm_mn (smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora)

341_sm (konkretne smernice nosilcev urejanja prostora ter mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana
na okolje)
→ 341_smernice_drsv (smernice Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode št.
35020-14/2020-3 z dne 12.3.2020)
→ 341_smernice_elektro_ljubljana (smernice Elektra Ljubljana d.d. št. 2767 z dne 13. 3. 2020)
→341_smernice_energetika_ljubljana (smernice Energetike Ljubljana d.d. št. JPE-302-010/2020-004 z dne 12.
3. 2020)
→341_smernice_mk (smernice Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino št. 35012-21/2020/4 z
dne 10. 3. 2020)
→341_smernice_mz (mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-13/2020-4 z dne 20.3.2020)
→341_smernice_mz_priloga (priloga k mnenju Ministrstva za zdravje)
→341_smernice_obcina_skofljica (smernice Občine Škofljica št. 3505-05/2019 z dne 30. 4. 2020)
→341_smernice_telekom (smernice Telekoma Slovenije d.d. št. 17610201-00111202002130001 z dne 19. 2.
2020)
→341_smernice_urszr (smernice Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 350-25/2020-3DGZR z dne 24. 2. 2020)
→341_smernice_vokasnaga_kanalizacija (smernice VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. – kanalizacija št.
SM-4/20K z dne 3. 3. 2020)
→341_smernice_vokasnaga_odpadki (smernice VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. – odpadki št. VOK341-135/2020-008 z dne 20. 2. 2020)
→341_smernice_vokasnaga_vodovod (smernice VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. – vodovod št. SM4/20V z dne 20. 2. 2020)
→341_smernice_vokasnaga_vodovod_priloga_1 (priloga 1 k smernicam smernice VODOVOD KANALIZACIJA
SNAGA d.o.o. – vodovod)
→341_smernice_vokasnaga_vodovod_priloga_2 (priloga 2 k smernicam smernice VODOVOD KANALIZACIJA
SNAGA d.o.o. – vodovod)
→341_smernice_zrsvn (mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana št. 3-III-170/2-O-20/HT,KG z dne 2.
3. 2020)
35_ obr (obrazložitev)
36_pov_jav (povzetek za javnost in povzetek glavnih tehničnih značilnosti)
→ 36_pov_jav (povzetek za javnost)
→ 36_povzetek_teh_znac (povzetek glavnih tehničnih značilnosti)
37_por_okolj (okoljsko poročilo)
→ 37_odlocba_cpvo (odločba št. 35409-40/2020/5 z dne 9. 4. 2020, s katero je ministrstvo, pristojno za okolje,
odločilo, da v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje)
39_izjava (izjava odgovornega prostorskega načrtovalca)
op.: pri pripravi gradiv so bili smiselno upoštevani osnutek Tehničnih pravil za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki z dne
6.10.2008

Številka in datum sprejema akta

/

Objava

/

Datum uveljavitve

/

Ime izdelovalca

PROJEKTANT d.o.o., Lavrica, Dolenjska cesta 324A, 1291 Škofljica

Ime partnerja

Prostorsko, urbanistično in arhitekturno projektiranje, Petra Pogačar s.p.,
Homec, Bolkova ulica 13, 1235 Radomlje

Ime pripravljavca

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

