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1 UVODNE OBRAZLOŽITVE
1.1 INVESTICIJSKA NAMERA, OCENA STANJA IN NAMEN ZA PRIPRAVO OPPN
Z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15 in
naslednji; v nadaljevanju tudi OPN) je v naselju Smrjene, na območju razpršene gradnje
Smrjene Peščenke in Ceroje predvideno bivanje v individualnih hišah in razvoj centralnih
dejavnosti ter izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta: OPPN 14-06: Sanacija
območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Peščenke in Ceroje.
Občina Škofljica na podlagi pobude zunanjih investitorjev, ki je bila podana avgusta 2019,
vodi postopek za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja 14-06 Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Peščenke in Ceroje (v
nadaljevanju OPPN). Pobudniki priprave OPPN so lastniki zemljišč znotraj območij EUP SM08
in SM20.
Območje OPPN, v velikosti okoli 6,8 ha, zajema dve enoti urejanja prostora, in sicer EUP SM
20 (severni del), v velikosti približno 4,4 ha in EUP SM 08 (vzhodni del), v velikosti približno 2,4
ha. Nahaja se med glavno cesto Škofljica – Rašica, ki poteka v neposredni bližini zahodno od
območja ter izvornim naseljem Smrjene na vzhodu. Predstavlja stanovanjsko pozidavo
severnega in vzhodnega dela krajine Kopanke južno nad lokalno cesto LC 404031 Pijava
Gorica - Smrjene. Na severu in zahodu je območje obdano gozdom, na vzhodu pozidava
prehaja v naravno krajino strukturno obdelanih travniških površin ter gozda. Na jugu se
stanovanjska pozidava Smrjen nadaljuje v stanovanjsko pozidavo Gabrovca in Gradišča.
Namen priprave OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo
za namen stanovanjske gradnje in centralnih dejavnosti, parcelacije območja ter ureditve
prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za
funkcioniranje predmetnega območja.
Postopek priprave je bil pričet s sprejetjem Sklepa o začetku priprave OPPN (Uradni list RS,
št. 4/20 dne 24.1.2020).
V decembru 2020 je bila na strokovne podlage s strani MOP dodeljena ID številka v zbirki
prostorskih aktov: 2193
Rezultat izdelanih strokovnih podlag je tudi odločitev, da se OPPN izdela za celotno
območje in ne samo za del SM08 kot je bilo to prvotno predvideno s strani
pobudnikov.

1.2 NAMEN IN PREDMET STROKOVNIH PODLAG
Strokovne podlage se izdelajo na podlagi 60. in 61. člena Zakon o urejanju prostora (ZureP2), Uradni list RS, št. 61/17 z namenom podati celovite urbanistične in arhitekturne rešitve,
rešitve v zvezi z infrastrukturnimi ter ostalimi potrebnimi ureditvami, vključno z navezavo
infrastrukturnega omrežja na sosednja območja.
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Strokovne podlage se pripravijo v obsegu, vsebini in obliki, ki ustreza zahtevnosti
obravnavane problematike, omogoča usklajevanje razvojnih in varstvenih interesov ter
zagotavlja transparentne strokovne rešitve. S strokovnimi podlagami se:
- ugotovijo in analizirajo podatki iz prikaza stanja prostora ter drugi podatki, ki so
pomembni za pripravo prostorskega akta, problemi, razvojne možnosti, stanje glede
fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, ranljivost prostora, pričakovani vplivi itn;
- pripravijo strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev ter
- opravi vrednotenje in primerjava ali utemeljitev rešitve.
Pri pridobivanju podatkov za izdelavo predmetnih strokovnih podlag je bilo ugotovljeno, da
na obravnavanem območju prihaja do zamika vhodnih podatkov (DOF, ZKP, Geodetski načrt),
kar je potrebno upoštevati pri pregledu grafičnih prilog. Predlog strokovne rešitve je izdelan
na podlagi zemljiškega katastra, nanj je napeta meja OPPN, pri čemer pa se ostale vsebine /
podlage niso usklajevale.

1.3 ZAKONODAJA IN STROKOVNE PODLAGE
Zakonska podlaga za pripravo OPPN sta Zakon o urejanju prostora (ZureP-2), Uradni list RS,
št. 61/17 in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri pripravi OPPN se upošteva veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že
izdelane strokovne podlage in sicer:
• Občinski prostorski načrt Občine Škofljica, Uradni list RS, št. 56/15 in naslednji;
• Strokovne podlage za poselitev – integralne analize Škofljica, Lavrica, Pijava gorica in
Gradišče s Smrjenami, Struktura d.o.o., Mirna Peč, november 2014;
• Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode za obdobje 2017 – 2021, Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, december 2016
• Lokalni energetski koncept Občine Škofljica, Envirodual d.o.o., Grosuplje, oktober
2011;
• Odlok o občinskih cestah, Uradni list RS, št. 47/1999;
• Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, 91/05;
• Pravilnik o kolesarskih površinah, Uradni list RS, 36/18;
• druge predpisi, ki se nanašajo na predmetne ureditve;
• podatke o varovanih območjih;
• podatke o obstoječem stanju: naravnih lastnostih prostora, grajeni strukturi (obstoječi
objekti), infrastrukturnih vodih in napravah;
• podatke o programu investitorja;
• podatke o lastništvu;
• druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne
ureditve ipd.).

2 OPREDELITEV OBMOČJA V STRATEŠKIH PROSTORSKIH AKTIH
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2.1 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠKOFLJICA
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica je območje obdelave OPPN 1406: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Peščenke in Ceroje, ki se nahaja
znotraj urbanističnega načrta Lavrica, Pijava Gorice in Gradišče s Smrjenami, opredeljeno z
oznakama enot urejanja prostora (EUP): SM08 in SM20.
Območje obravnave zajema sledečo podrobno namensko:
• SM08: območja stanovanj – urbana pozidava (SS), osrednja območja centralnih
dejavnosti (CU) in površine cest (PC).
• SM20: območja stanovanj – urbana pozidava (SS) in površine cest (PC).
V prostorskem aktu so upoštevana izhodišča in usmeritve iz Strategije prostorskega
razvoja Slovenije ter iz Prostorskega reda Slovenije.

Prikaz podrobne namenske rabe na območju SP (OPPN 14-06), vir: PISO

V nadaljevanju so navedeni izvlečki OPN, ki predstavljajo izhodišča in usmeritve za
načrtovanje predmetnega območja:
A/ Strateški del OPN
IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
7. člen (stanje in težnje dosedanjega prostorskega razvoja v občini):
(4) Na območju Vrha nad Želimljami, Smrjen in Gradišča se je v procesu stihijske urbanizacije
med nekaterimi izvornimi poselitvenimi enotami (vasmi, osamelimi domačijami) vzpostavila
specifična naselbinska struktura pretežno individualnih stanovanjskih hiš z nekonsistentnimi
notranjimi urbanimi strukturami in razmerji do naravnega/nepozidanega prostora ter s slabo
komunalno opremljenostjo in nekakovostnim javnim prostorom.
Strokovne podlage za OPPN SORG Smrjene Peščenke in Ceroje
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(8) Možnosti za poselitev je potrebno reševati prvenstveno z obstoječimi resursi – s celostno
prenovo in zgostitvijo pozidave v središčnih delih naselij Lavrice, Škofljice, Pijave Gorice in
Gradišča s Smrjenami, kjer se ob klasični prostorski rasti naselij in preobrazbi središčnih delov,
razvijajo predvsem centralne dejavnosti z bivanjem.
8. člen (cilji in prioritete prostorskega razvoja):
(1) 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. Med ostalim so ključni cilji tudi:
– sanirati ugotovljene prostorske probleme v urbanem in ruralnem prostoru s poudarkom na
sanaciji razpršene gradnje,
– zagotoviti kakovostne pogoje za bivanje ter komunalno opremljanje naselij.
ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
10. člen (prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Razvoj poselitve za potrebe bivanja se usmerja v obstoječa naselja, med njimi prvenstveno
v centralna naselja, ki se urejajo z urbanističnim načrtom (Škofljica z naselji Lanišče, Zalog,
Reber in Glinek, Lavrica, Pijava Gorica ter Gradišče s Smrjenami).
11. člen (omrežja naselij z vlogo in funkcijo)
(2) S hitrim razvojem individualne stanovanjske gradnje se je močno povečalo prebivalstvo
posameznih naselij v južnem delu občine – v Pijavi Gorici, Smrjenah in Gradišču. Vendar se je
poselitev razvijala z nepopolno komunalno infrastrukturo ter hkrati brez potrebnih funkcij
oskrbe in storitev za občane. V tem delu občine, kjer živi več kot tretjina prebivalstva občine,
je izrazito pomanjkanje družbene infrastrukture, saj je deloma opremljeno le naselje Pijava
Gorica. Slabša kot v severnem delu občine pa je tudi dostopnost do sredstev javnega
potniškega prometa.
(3) Zaradi zagotavljanja možnosti za razvoj oskrbnih, storitvenih, izobraževalnih, zdravstvenih,
socialnih, kulturnih in športno rekreativnih dejavnosti za zadovoljevanje potreb lastnega in
zalednega prebivalstva naj se naselja Pijava Gorica in Gradišče s Smrjenami v prihodnje
razvijajo v lokalno središče.
14. člen (urbana središča za katera se izdela urbanistični načrt)
Urbanistični načrt se izdela za urbano naselje Škofljica z naselji Lanišče, Zalog pri Škofljici,
Reber pri Škofljici in Glinek, ter za naselja Lavrica, Pijava Gorica in Gradišče s Smrjenami.
ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA IN GRAJENEGA
JAVNEGA DOBRA
15. člen (zasnova GJI in javnega dobra)
(10)… Izgradnje TP se načrtujejo na območju naselij: Škofljica, Lavrica, Gorenje Blato, Gradišče
nad Pijavo Gorico, Smrjene in Želimlje. Izgradnja novih TP se načrtuje na podlagi predvidenih
povečanih obremenitev. Pri pripravi podrobnejših prostorskih načrtov se na podlagi
ocenjenih potreb predvidi gradnjo novih transformatorskih postaj.
(16) Oskrba z vodo je za Smrjene in ostala naselja zasnovana na vodovodnem sistemu
Brezova noga–Pijava Gorica–Smrjene–Gradišče–Vrh nad Želimljami…
(17) Rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini je
zasnovana glede na obstoječo stanje komunalne infrastrukture ter v skladu z Operativnim
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode….Na JZ delu
naselja Smrjene je predvideno odvajanje komunalnih odpadnih vod na predvideno čistilno
napravo Smrjene. Načrtovana je še začasna ČN Gradišče.
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(18) Na območjih, kjer kanalizacija še ni zgrajena, se odpadna komunalna voda zbira v
nepretočni greznici ali čisti v mali ČN, do poteka roka za prilagoditev odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, določene v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(20) Na območju naselij Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica in Gradišča s Smrjenami ter Želimlje se
v okviru ureditev javne gospodarske infrastrukture in prenove posameznih delov naselij
zagotavljajo javne površine pešca in tlakovane površine trgov, parkovne zelene površine,
otroška igrišča, avtobusna postajališča javnega potniškega prometa, javna razsvetljava in
urbana oprema kot sestavina celovite prostorske ureditve za širše potrebe prebivalstva
občine…
OKVIRNA OBMOČJA NASELIJ, VKLJUČNO Z OBMOČJI RAZPRŠENE GRADNJE, KI SO Z NJIMI
POVEZANA
17. člen (naselja, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo)
(1) Območja naselij, ki vključujejo razpršeno gradnjo, katero se sanira, so Lavrica, Škofljica,
Lanišče, Dole pri Škofljici, Smrjene (Ceroje, Gradišnica, Smrjene-Gradišče), Gradišče (Brzek,
Štibrnica), Vrh nad Želimljami. V navedenih naseljih so opredeljena območja sanacije
razpršene gradnje, ki se sanirajo na podlagi OPPN oziroma s priključitvijo k obstoječim
naseljem…
(2) Območja razpršene gradnje je potrebno sanirati tako, da objekti na identiteto naravnega
prostora, okolje in kulturno krajino ne bodo imeli kvarnega vpliva. Za vsa območja razpršene
gradnje se določijo pogoji sanacije glede oblikovanja in komunalne ureditve.
USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ OBČINE
23. člen (usmeritve za razvoj dejavnosti v naseljih)
(1) …Centralne dejavnosti se spodbuja v središčnih območjih naselij Škofljica, Lavrica, Pijava
Gorica, Glinek in Želimlje, ter kot razvoj drugega območja centralnih dejavnosti na Selah, na
južnem delu Želimelj in na Gradišču s Smrjenami….
(2) …V območjih, določenih za centralne dejavnosti, kjer se prepletajo trgovske, oskrbne,
storitvene, družbene in upravne z bivanjem, se razvoj dejavnosti uskladi s potrebnimi pogoji
za bivanje.
(3) Dejavnosti naj se v naseljih umeščajo tako, da v stanovanjskih soseskah in v bližini šolskih,
športnih, kulturnih in drugih družbenih objektov ter nakupovalnih središč ne bodo generirale
povečanega prometa….
(4) Dejavnosti je v prostoru potrebno razmeščati tako, da z njihovim izvajanjem in s posegi v
okolje ne bo prihajalo do negativnih vplivov s povzročanjem hrupa na območja stanovanj.
24. člen (usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)
(3) Na območju središčnih naselij občine, ki se urejajo z UN naj se načrtuje sklenjeno omrežje
kolesarskih poti in stez ter pločnikov za pešce. Povsod kjer je to možno, je traso za kolesarje
in pešce potrebno voditi ločeno od cest za motorni promet.
28. člen (usmeritve za določitev območij OPPN)
OPPN so opredeljeni kot načini celovitega urejanja prostora povsod tam, kjer niso izpolnjeni
osnovni pogoji za urejanje s PIP in kjer ni mogoče doseči prostorskih ciljev razvoja brez
načrtovanja celovitega razvoja posameznih zaključenih območij. Pri opredeljevanju OPPN so
posebej pomembni uveljavljanje javnega interesa oziroma prostora, usklajevanje različnih
funkcij in rabe prostora ter realizacija smiselnih parcelacij. Za posamezno območje, ki se ureja
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z OPPN se opredelijo ključne usmeritve kot okvir za uresničevanje ciljev prostorskega razvoja
na ravni poselitvene enote in občine.
RAZVOJ CENTRALNIH NASELIJ NA PODLAGI URBANSTIČNEGA NAČRTA
29. člen (koncept razvoja centralnih dejavnosti)
Urbanistični načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja za navedena naselja, ki se
upoštevajo pri načrtovanju novih posegov v prostor in njegove rabe.
Gradišče s Smrjenami
(16) Obstoječa prometna mreža ureditvenega območja je vzpostavljena brez jasnega
koncepta, vse ceste nimajo ustreznih tehničnih elementov glede na obstoječe, še posebej pa
na novo vlogo v prostoru. Osrednja prometna os, na katero se območje sicer navezuje je
magistralna cesta Ljubljana Kočevje. Predviden je nov koncept prometne mreže, in sicer s
krožno povezavo znotraj območja UN, ki povezuje vse posamezne poselitvene enote. Za
načrtovanje razvoja nove in sanacijo obstoječe cestne mreže je potrebno izdelati posebne
strokovne podlage – prometno študijo, ki naj bo podlaga za načrtovanje razvoja naselij ob
spremembah in dopolnitvah OPN. Cestni odseki v slabšem gradbeno tehničnem stanju naj se
sanirajo, uredijo v ustrezne prečne profile, na območju poselitvenih jeder naj se vzpostavi
ustrezen prostor za pešca. Na območju širitev naj se vzpostavi nova prometna mreža,
obstoječe poti naj se skladno z razvojem poselitve preuredijo v ustrezno ulično mrežo. V
prometne površine kot površine grajenega javnega dobra se umeščajo vodi komunalne,
komunikacijske in energetske javne infrastrukture.
(17) Linije javnega primestnega potniškega prometa se od Škofljice podaljšajo do Smrjen in
Gradišča tako, da se te približajo uporabnikom in zagotovijo dostopnost čim večjemu številu
prebivalstva. Po ureditvi povezovalnih cest s katerimi bo omogočena uvedba krožnih linij s
čemer se bo dostopnost do storitev in oskrbe v občinskem središču ter Ljubljani še dodatno
izboljšala.
(18) Urbanistični načrt obravnava razvojni prostor območja Gradišče - Smrjene kot lokalno
središče. V prostorskem smislu naj se razvije v urbano strukturo z dvema sistemoma urbanih
središč – primarni sistem na območju Gradišča z Gabrovcem in Lazi ter sekundarni sistem na
območju Kopank. V funkcionalnem smislu naj dejavnosti terciarnega sektorja pokrivajo
predvsem potrebe prebivalcev Gradišča in Smrjen ter njunega vplivnega območja.
(19) Koncept zelenega sistema v UN Gradišče-Smrjene temelji predvsem na razmerju med
naravnimi elementi in grajeno strukturo ter ohranjanju kakovostnih kmetijskih in gozdnih
površin. Zaradi močnih poselitvenih pritiskov na ta območja je pomembno, da se zelene
cezure in krajinsko pomembne zelene površine ohranijo zelene. Dolgoročno se sicer vse
obstoječe zelene površine (tako gozdne kot kmetijske) med posameznimi soseskami
predvidijo kot urbane zelene površine s posameznimi parkovnimi elementi. Zaradi relativno
visoke gostote prebivalstva v teh naseljih je zagotavljanje zelenih površin nujno.
(20) Celotno območje je pokrito s telekomunikacijskim omrežjem ter električnim omrežjem,
prostozračna omrežja pa naj se v celoti nadomestijo z omrežjem v kabelski izvedbi. V
Smrjenah se preveri možnosti izvedbe načrtovanega sistema daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso. Z izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja naj se na območju urbanističnega
načrta izboljšajo bivalne razmere, ter se obvarujejo naravne vrednote, viri pitne vode ter
ostale kvalitete prostora. Prioritetno naj se kanalizacijsko omrežje gradi na območju tretjega
varstvenega pasu pitne vode in nato na ostalem območju. Izgradi naj se čistilna naprava na
katero se bo navezovala kanalizacija. Na JZ delu naselja Smrjene je predvideno odvajanje
komunalnih odpadnih vod na predvideno čistilno napravo Smrjene. Načrtovana je še začasna
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ČN Gradišče. Vodovodno omrežje, ki pokriva celotno območje je poddimenzinrano in
dotrajano, zato naj se postopoma zamenjuje z novim omrežjem, prioritetno na gosteje
poseljenih območjih. Na območju je urejeno zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov,
uredi pa naj se ločeno zbiranje odpadkov z ekološkimi otoki in možnostjo ureditve zbirnega
centra za ravnanje z odpadki.
(21) V novo opredeljenih središčih v Gradišču, Kopankah, Gabrovcu in Lazih se območje
nameni razvoju terciarnih in kvartarnih dejavnosti z možnostjo mešanja stanovanjske funkcije.
V teh središčih je opredeljena namenska raba območja centralnih dejavnosti, ki jih
dopolnjujejo druge zelene površine. V območju centralnih dejavnosti je izjemoma dovoljeno
samo bivanje, vendar mora oblikovanje objektov omogočati eventuelno kasnejše javne
vsebine. Kvartarne dejavnosti naj se razvijajo predvsem v primarnem središču Gradišče. Ostala
stavbna zemljišča, ki so namenjena stanovanjski pozidavi imajo opredeljeno namensko rabo
območja stanovanj. Dolgoročno se območje centralnih dejavnosti in s tem povečanje središča
opredeli v Gradišču (območje med Gradiščem in enoto Lazi), vzhodno od središča v enoti
Kopanke (z bolj športno-rekreativno obarvanimi vsebinami) in severno ter južno od središča
Lazi. Večje območje zelenih površin na dolgoročni ravni se opredeli na južnem pobočju Brzka,
ki predstavlja zeleno bariero med Gradiščem in Gabrovcem. V manjšem obsegu se zelene
površine predvidijo še v sklopu središča Kopanke (na vzhodu in zahodu) ter južno od središča
Gradišče. V minimalnem obsegu se dolgoročno predvidijo tudi območja namenjena
stanovanjski gradnji.
A/ Izvedbeni del OPN
NAČIN UREJANJA NA OBMOČJIH Z DOLOČENIMI OPPN
36. člen (usmeritve za OPPN)
(1) Na območjih, za katere je predvidena priprava podrobnejšega načrta (OPPN), bo možno
po sprejetju OPPN poseg izvesti le v skladu z določili, ki jih bo opredelil tak načrt. Grafične
opredelitve in usmeritve, ki so v tem OPN določene za vsak posamezni OPPN, so pri njegovi
izdelavi obvezne vsebine glede namena, obsega, načrtovanih zmogljivosti in koncepta
ureditve.
(5) Pred pričetkom priprave je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage – na vsaj taki
ravni poglobljenosti in takih metodoloških izhodišč, kot so pripravljene za OPN. Pri tem je
potrebno morebitna odstopanja od obstoječih strokovnih podlag pokazati in utemeljiti kot
spremenjena stališča – upoštevajoč merila znanstveno raziskovalnega dela.
(6) V primeru, da se izdeluje OPPN le za del predvidenega območja, morata biti novo
območje in ostanek funkcionalno zaokroženi, ostanek pa ne sme biti manjši od 5000 m2.
Poleg tega morajo biti dopolnilne strokovne podlage izdelane za celotno območje v OPN
predvidenega OPPN. Prav tako morata biti za celotno območje izdelana tudi rešitev
prometne in gospodarske javne infrastrukture. Meja območja OPPN se lahko spremeni tudi
tako, da se razširi z vključitvijo sosednjih območij na podlagi izkazanih razvojnih potreb in
zaradi funkcionalne povezanosti prostora.
(8) Poteki javnih cest in drugih vodov in naprav GJI na območju OPPN, ki so prikazani v
grafičnem delu tega akta, se v fazi priprave OPPN lahko prilagodijo razmeram na terenu na
podlagi optimiziranih rešitev iz strokovnih podlag. Prav tako se lahko glede na podlagi
utemeljenih razvojnih potreb spremeni podrobna namenska raba prostora v okvirih zakonsko
dopustnih možnosti.
SPECIFIKACIJA EUP IN POOBMOČIJ KGV S POSEBNIMI PIP
88. člen (specifikacija EUP) – Priloga 1
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SM08 ppn (SS, PC, CE) GE varovanje pogojev izvedbe OPPN
SM20 ppn (SS, PC) GE varovanje pogojev izvedbe OPPN
OPPN 14-06: SORG Smrjene Peščenke in Ceroje. Obstoječa gradbena enote naj se do
sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hp ali .tm. V območju osrednjega javnega
prostora glavne ceste je mogoča vzpostavitev nadstrešnice za avtobus EUP leži v območju
arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni
režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje OPPN je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na
GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje
se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim,
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
91. člen (usmeritve za izdelavo OPPN) – Priloga 2
OPPN-14-06: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Smrjene Peščenke in Ceroje
– velikost območja OPPN: 6,86 ha
– nova podrobna namenska raba: SS, CU, PC
a – Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje razpršene gradnje individualnih stanovanjskih hiš leži jugozahodno od razmeroma
obsežne, notranje slabo strukturirane stanovanjske pozidave naselja Smrjene. Ambient je na
jugozahodni strani, proti državni cesti kamor je nagnjen, zaprt z gozdom. Severovzhodni del
naselja Smrjene ob lokalno pomembnem potencialnem središčnem prostoru in strukturni osi,
ob kateri je večje območje nepozidanih stavbnih zemljišč. V naravi košen travnik.
b – Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Degradirano območje razpršene gradnje naj se sanira z zgoščanjem pozidave. Sanacija
obstoječega stanja javnega prostora v območju posamičnih, bolj ali manj stihijsko
vzpostavljenih stavbnih kubusov je pogoj za nadaljnji kvalitetnejši razvoj. Sanacija območja
razpršene gradnje naj bo v skladu s 28. členom Pravilnika - priključitev k naselju. Aktiviranje
obstoječih stavbnih zemljišč ter redefinicija zahodne meje naselja s smiselno zaključitvijo v
strnjeno pozidavo.
c – Dejavnosti
Bivanje v individualnih hišah in centralne dejavnosti. V vzhodnem delu (SM08) naj bo pretežni
del (vsaj 2/3) površin namenjenih programom centralnih dejavnosti – predvsem storitvam in
oskrbi občanov.
d – Urbanistično oblikovanje – prostorski koncept, dopustna izraba prostora
Vzpostavi naj se struktura načeloma eno stanovanjskih, linearno nanizanih stavb drobnega
merila z enotnim konceptom orientacije. Stavbna struktura naj ima enovito krajino streh
(višina stavb, barve kritine, naklon …) tako, da omogoča kvalitetno dopolnitev k obstoječega
dela naselja. Glavne stavbe naj bodo vzpostavljene na poenoteni gradbeni liniji. Območje naj
se napaja iz vzhodne strani preko sanirane dostopne ceste in dopolnjene mreže notranjih
poti. Javni prostor naj bo čim bolj pretočen (načeloma brez slepih ulic). Stavbni kubusi
drobnega merila naj bodo orientirani v smeri plastnic in naj bo v razmerju do notranjega
javnega prostora načeloma umeščena na enotnih gradbenih linijah, tako da ga kvalitetno
sooblikuje. OPPN naj se izdela na podlagi celovitih strokovnih podlag celotnega območja UN
Gradišče s Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne infrastrukture.
e – Druge usmeritve glede PIP
Strokovne podlage za OPPN SORG Smrjene Peščenke in Ceroje

15

Topos, d.o.o., junij 2020; dopolnitev: oktober 2020

02/19 - OPPN

Obstoječe GE na EUP SM20 naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm, na
EUP SM08 pa z merili tipa GE hp ali tm. Kanalizacija se načrtuje skladno z operativnim
programom občine za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod v
občini. Sanira se obstoječa cestna mreža. Zagotovi naj se komunalna opremljenost območja
skladno z 19. točko, 56. člena odloka.

2.2 URBANISTIČNI NAČRT ZA OBMOČJE ŠKOFLJICA, LAVRICA, PIJAVA GORICA IN
GRADIŠČE S SMRJENAMI
Strokovne podlage za poselitev – integralne analize naselij Škofljica, Lavrica, Pijava
Gorica in Gradišče s Smrjenami - povzetek
Širše območje naselij Smrjene in Gradišče nad Pijavo Gorico se nahaja na zahodnem robu
Dolenjskega podolja. Širša kulturna krajina naselij Smrjene, Gradišče je razvita v enem
ambientu, z več naselbinskimi sklopi, ki imajo zelo različne kontekstne razvoje. Glavna kriterija
za določitev širšega območja sta vizualni in neposredni funkcionalni vpliv naselbinske
strukture, kot naselja na krajino. Ambient Smrjene, Gradišče sestavljajo naslednji mikroambienti: Smrjene, Kopanke, Gabrovec, Kopanke jug, KMSK Gradišče sever.
Območje, ki je predmet strokovnih podlag (OPPN 14-06) se nahaja v mikroambientu
Kopanke oziroma v vzhodnem delu KMSK Kopanke, vzhodno od regionalne ceste
Škofljica – Kočevje in zahodno od naselbinskega telesa (izvorno naselje) Smrjene.
Območje je razpoznavno kot razpršena gradnja, zaradi svoje neenovitosti, stihijske gradnje in
težke berljivosti in ni prepoznavno kot kvalitetno. Največji problem v območju predstavlja
ravno stihijska razpršena gradnja, ki degradira območje.
Vzhodno od območja obravnave se nahajajo krajinsko pomembni travniki v vrtači, ki
predstavljajo izrazit členitveni element med poselitvenima enotama Kopanke in izvornega
naselja Smrjene. Po zahodnem robu poteka Kopijski gozd, ki predstavlja pomembne površine
med reliefnim robom in glavno prometnico Kočevje – Ljubljana in predstavlja jasno ločnico
med ravnino (Ljubljansko barje) in gričevnatim svetom Grosupeljske kotline. Gozdne površine
na severu in jugu zaobjamejo območje pozidave KMSK Kopanke.
Na tem območju sta bila v času Franciscejskega katastra (1825) izpostavljena dva izvorna
lokusa naselbinskih teles manjšega obsega – Smrjene in Gradische.
Prostorska enota (PE) KMSK Kopanke nima avtohtone izvorne lokalitete in se je pričela
intenzivneje razvijati v 70-ih letih, v času urbanizacije. Postopen razvoj stavbne strukture je
potekal v različnih relativno dislociranih gručah, ki se postopoma povezujejo. Naselje nima
jasno izoblikovanih meja, na obrobju je je zaznati več pojavov razpršene gradnje. Območje
spada v značilno suburbano zaledje Ljubljane, za katerega je bilo značilno priseljevanje
prebivalstva iz mesta na širše obrobje. Naselje je postopoma preraščalo v območje stalnih
bivališč, ki se je stihijsko razraščal in zapolnjevalo nepozidane vrzeli z nedefiniranimi mejami
stavbne strukture.
Znotraj naselja je mogoče opaziti relativno urejene sklope stanovanjske pozidave 70-ih in 90ih let, med katerimi pa je zaznati območja z razpršenim vzorcem pozidave.
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Prikaz naselbinskih enot znotraj UN. KMSK Kopanke seže v RPE Smrjene in RPE Gradišče

Stavbno strukturo tvorijo gradnje različnih tipov, obdobij, meril, med njimi tudi počitniška
bivališča in dvojčki. Med pozidano strukturo so večje površine neizkoriščenih zemljišč.
Območje se na zahodu navezuje na regionalno cesto Škofljica – Kočevje ter na vzhodu na
naselbinsko telo Smrjene. Primarni potencialni središčni prostor ima le funkcionalno –
prometno vlogo, kjer se pahljačasto združujejo napajalne osi naselja.
Naselje nima izoblikovanega javnega prostora, potencialne možnosti so ob središčem
prostoru, kjer se nahaja večje območje slabo izkoriščenega prostora. Prometna ureditev je
zelo slabo urejena. Osrednja os poteka od regionalne ceste proti naselbinskemu telesu
Smrjene. Na severnem in južnem delu območja se je razvij sistem ulic, ki med seboj niso
prečno povezane in se slepo končujejo na robovih naselja. Ceste v naselju so širine za
enosmerni promet in služijo vsem vrstam prometa (motornemu, kolesarskemu in peš
prometu ter dostopu intervencijskih vozil). Površine za pešce niso ločene od površin za
motorni promet. Možnost obračališč na javnem prostoru so majhne.
Znotraj območja ni javnih zelenih površin, ga pa obdajajo kvalitetni naravni ambienti
travnikov in gozdnih rokavov.
Usmeritve za razvoj KMSK Kopanke:
Promet je ena poglavitnih težav predmetnega prostora, ki je prometno nepovezan, glede na
načrtovano krožno zasnovo. Smrjene. Cestni odseki v slabšem gradbeno tehničnem stanju naj
se sanirajo, uredijo v ustrezne prečne profile, na območju poselitvenih jeder naj se vzpostavi
ustrezen prostor za pešca. Težavo predstavlja tudi odsotnost naselbinskih središč in javnega
prostora. Poleg bivanja v podeželskem okolju je možno v manjšem obsegu razvijati tudi
različne oblike predvsem terciarnih/kvartarnih dejavnosti,
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Obstoječe prostorske rezerve naj se zapolnjuje s tipološko skladno stanovanjsko gradnjo in
tako ustvari notranjo homogenost naselja, ter kvalitetne meje stavbne strukture, predvsem v
odnosu do zalednih nepozidanih površin. Zapolnitve na zalednih nepozidanih površinah naj
bodo po arhitekturnem oblikovanju neizrazite in enostavne, izhajajoč iz elementov lokalne
arhitekture.
V prvi vrsti je potrebno sanirati obstoječ javni prostor in vzpostaviti ustrezno prometno in
komunalno infrastrukturo. Preprečevati je potrebno nadaljnje širjenje razpršene gradnje in
obstoječo sanirati z vključitvijo v naselje.

2.3 USMERITVE ZA NAČRTOVANJE POVZETE IZ VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV
OPPN naj se izdela na podlagi celovitih strokovnih podlag celotnega območja UN Gradišče s
Smrjenami, tudi na segmentu prometne in komunalne infrastrukture.
Ustvariti homogenost naselja s sanacijo tipološko skladne stanovanjske gradnje, ki ne bo
negativno vplivala na identiteto naravnega prostora, okolje in kulturno krajino:
• vzpostavi naj se struktura načeloma eno stanovanjskih, linearno nanizanih stavb
drobnega merila z enotnim konceptom orientacije.
• stavbna struktura naj ima enovito krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon …)
• glavne stavbe naj bodo vzpostavljene na poenoteni gradbeni liniji.
• območje naj se napaja iz vzhodne strani preko sanirane dostopne ceste in dopolnjene
mreže notranjih poti.
Poleg bivanja v podeželskem okolju naj se v manjšem obsegu razvijajo tudi različne oblike
predvsem terciarnih/kvartarnih dejavnosti. V vzhodnem delu (SM08) naj bo pretežni del (vsaj
2/3) površin namenjenih programom centralnih dejavnosti – predvsem storitvam in oskrbi
občanov.
Sanira se obstoječ javni prostor in vzpostavi ustrezna prometna in komunalno infrastruktura.
Javni prostor naj bo čim bolj pretočen (načeloma brez slepih ulic). Na območju se v okviru
ureditev javne gospodarske infrastrukture in prenove posameznih delov naselij zagotavljajo
javne površine pešca in tlakovane površine trgov, parkovne zelene površine, otroška igrišča,
avtobusna postajališča javnega potniškega prometa, javna razsvetljava in urbana oprema kot
sestavina celovite prostorske ureditve …
Predvidi se nov krožen koncept prometne mreže, ki povezuje vse posamezne poselitvene
enote. Cestni odseki v slabšem gradbeno tehničnem stanju naj se sanirajo, uredijo v ustrezne
prečne profile, na območju poselitvenih jeder naj se vzpostavi ustrezen prostor za pešca. Na
območju širitev naj se vzpostavi nova prometna mreža, obstoječe poti naj se skladno z
razvojem poselitve preuredijo v ustrezno ulično mrežo.
Sanacija in dograditev komunalne, energetske in ostale javne infrastrukture, ki se umeščajo v
prometne površine kot površine grajenega javnega dobra:
• prostozračna omrežja naj se v celoti nadomestijo z omrežjem v kabelski izvedbi;
• preveri naj se možnosti izvedbe načrtovanega sistema daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso;
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izgradnja novih TP se načrtuje na podlagi predvidenih povečanih obremenitev;
oskrba z vodo je za Smrjene in ostala naselja zasnovana na vodovodnem sistemu
Brezova noga–Pijava Gorica–Smrjene–Gradišče–Vrh nad Želimljami;
Na območjih, kjer kanalizacija še ni zgrajena, se odpadna komunalna voda zbira v
nepretočni greznici ali čisti v mali ČN;
na JZ delu naselja Smrjene je predvideno odvajanje komunalnih odpadnih vod na
predvideno čistilno napravo Smrjene na katero se priključi novo kanalizacijsko
omrežje;
vodovodno omrežje, ki pokriva celotno območje je poddimenzinrano in dotrajano,
zato naj se postopoma zamenjuje z novim omrežjem, prioritetno na gosteje
poseljenih območjih;
uredi pa naj se ločeno zbiranje odpadkov z ekološkimi otoki in možnostjo ureditve
zbirnega centra za ravnanje z odpadki.

3 PRIKAZ STANJA PROSTORA
3.1 UMESTITEV OBMOČJA UREJANJA V PROSTOR
3.1.1 Makrolokacija
Območje obravnave se nahaja v jugovzhodnem delu Občine Škofljica, v naselju Smrjene,
jugovzhodno od avtoceste Ljubljana (Malence) – Šmarje Sap (v nadaljevanju avtocesta) in
približno 2,5 km južno od naselja Pijava Gorica.
Občina Škofljica je primestna občina z močno navezavo na Ljubljano z vidika gospodarstva,
kulturne in družbenega življenja. Poselitveni prostor Škofljice je posebno privlačen za
priseljevanje v bližino Ljubljane, zaradi bližine delovnih mest ter hkratne težnje prebivalstva
po preselitvi na mestno obrobje, zaradi višje kakovosti bivanja in dostopnejših zemljišč za
gradnjo, tako je za občino značilna hitra rast prebivalstva in dnevna migracija delovno
aktivnega prebivalstva v smeri Ljubljane.
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Umestitev območja SP na območje Občine Škofljicar SP - makrolokacija

Za poselitev občine je značilna intenzivna in prostorsko slabo načrtovana urbanizacija,
predvsem na območju nekdanjih majhnih ruralnih naselij, ki so prerasla v središčna naselja
Strokovne podlage za OPPN SORG Smrjene Peščenke in Ceroje
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pretežno namenjena bivanju, kjer se razvijajo tudi servisne, storitvene in oskrbne dejavnosti
ter v manjši meri proizvodna obrt in industrija.
Prometni tokovi dnevnih migracij iz smeri Ribnice in Kočevja po glavni cesti, zagotavljajo
pomembno povezanost z zaledjem dolenjskih občin južno od Škofljice. Lokalne povezave
sežejo še na zahodni strani do Iga in na vzhodu do Grosupljega. Dostop na avtocesto pa je iz
priključka Šmarje – Sap.
Naravni prostor občine zaznamuje izjemno kakovost kulturne krajine s posebej zavarovanim
Krajinskim parkom Ljubljansko barje in velika vodnatost. Na zahodni strani prevladuje krajina
z ravninskimi barjanskimi travniki, na vzhodu ter jugu pa gričevnati svet v prepletu gozdov in
kmetijskih zemljišč. V Občini Škofljica se nahaja kar nekaj kulturnih spomenikov, nekateri so
razglašeni za spomenike državnega ali lokalnega pomena.
3.1.2 Mikrolokacija
Območje SP (OPPN -14-06), v velikosti okoli 6,8 ha, zajema dve enoti urejanja prostora, in
sicer EUP SM 20 (severni del), v velikosti približno 4,4 ha in EUP SM 08 (vzhodni del), v
velikosti približno 2,4 ha. Nahaja se med glavno cesto Škofljica – Rašica, ki poteka v
neposredni bližini zahodno od območja ter izvornim naseljem Smrjene na vzhodu. Predstavlja
stanovanjsko pozidavo severnega in vzhodnega dela krajine Kopanke južno nad lokalno cesto
LC 404031 Pijava Gorica - Smrjene. Na severu in zahodu je območje obdano gozdom, na
vzhodu pozidava prehaja v naravno krajino strukturno obdelanih travniških površin ter gozda.
Na jugu se stanovanjska pozidava Smrjen nadaljuje v stanovanjsko pozidavo Gabrovca in
Gradišča.
Teren pada od severa proti jugu in od vzhoda proti zahodu. Glavna dostopa na območje sta z
lokalne ceste Pijava Gorica – Smrjene, in sicer z zahodne strani preko glavne ceste in z
vzhodne smeri preko križišča lokalne ceste in javne poti.

NASELBINSKO TELO
SMRJENE

KOPANKE /
SMRJENE

GRADIŠČE

GLAVNA
CESTA

Prikaz območja SP - mikrolokacija, vir: PISO
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Območje SM08, jugovzhodni del območja, vir: google maps

3.2 DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ
Območje obstoječe pozidave, ki je opredeljeno kot pozidano in sorodno zemljišče (3000) je
neenakomerno porazdeljeno po obodu in delno v notranjosti celotnega območja SP. Med
nesklenjenim pozidanim zemljiščem, večinoma v notranjosti območja, se nahajajo površine,
opredeljene kot trajni travnik (1300) ter gozd (2000). Območje SP obkrožajo gozdne površine
na severu in zahodu, trajni travniki na vzhodu in pozidano zemljišče na jugu.

Prikaz dejanske rabe zemljišč na območju SP, vir: PISO
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3.3 OBMOČJA S POSEBNIM VARSTVENIM REŽIMOM
3.3.1 Varstvo narave
Celotno območje SP se nahaja znotraj ekološko pomembnega območja (EPO) – Osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri.

Prikaz območja naravne vrednote na območju SP, vir: PISO

3.3.2 Varstvo kulturne dediščine
Jugovzhodni del območja SP poseže na območje kulturne dediščine - Arheološko najdišče
Gradišče nad Pijavo Gorico (EŠT: 16739). Gre za veliko prazgodovinsko gradišče z obrambnimi
nasipi, jarki in terasami iz obdobja pozne bronaste in starejše železne dobe. Odkriti sta tudi
pripadajoči grobišči, gomilno z okoli 40. gomilami in plano, ki je verjetno še starejše. Gradišče
leži na vzpetini Brzek, grobišči pa južno in vzhodno od njega. Zahodno od območja SP oz.
glavne ceste se nahaja kulturna krajina – Želimeljska dolina.

Prikaz območja kulturne dediščine na območju SP, vir: PISO
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3.3.3 Naravna ogroženost (gozdovi, poplave, erozije)
Območje SP v celoti posega na tretje vodovarstveno območje Brezova noga 2, kjer prevladuje
pasast in zrnat dolomit. Območje ne posega na območje poplav in erozije.
3.3.4 Gospodarska javna infrastruktura (GJI)
Promet: Območje obravnave je dostopno preko lokalne ceste LC 404031 Pijava Gorica Smrjene, ki se na zahodu priključuje na glavno cesto G2 0261 Škofljica - Rašica. Na vzhodu se
LC Pijava Gorica – Smrjene nadaljuje proti severu kot javna pot JP 904821, ki se zaključi kot
slepa cesta. Z zahodne strani potekata še dve javni poti in sicer JP 904831 ter 904233. Ostale
dostopne ceste znotraj območja so nekategorizirane. Prometna mreža nima jasnega
koncepta, ceste pa večinoma nimajo ustreznih tehničnih elementov.

Prikaz prometnic na območju SP

Električno omrežje: Območje se z električno energijo napaja iz TP Smrjene Levec 20/04,
moči od 100 kVA do vključno 200 kVA, ki se nahaja približno 50m južno od LC Pijava Gorica –
Smrjene. Na njo se priključuje 20 kV prostozračni, nadzemni vod, ki poteka južno vzdolž
lokalne ceste. Notranjost območja je prepredena s podzemnimi 0,4 kV kabelskimi vodi. V
cestnem telesu lokalne ceste poteka javna razsvetljava.
Telekomunikacijsko omrežje: Znotraj območja, večinoma v cestnem svetu, poteka
telekomunikacijsko omrežje s priključki do objektov.
Strokovne podlage za OPPN SORG Smrjene Peščenke in Ceroje
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Vodovodno omrežje: Jugovzhodno od območja poteka v lokalni cesti trasa primarnega
vodovoda (v smeri jug – severovzhod). Znotraj območja, večinoma v cestnem svetu, poteka
sekundarno omrežje vodovoda.
Kanalizacijsko omrežje: Na območju ni urejenega javnega kanalizacijskega omrežja. Na
jugovzhodnem delu območja je bila v sklopu novogradenj izvedena trasa gravitacijskega
meteornega voda.

Prikaz obstoječe GJI (rdeče – elektro) na območju SP, vir: Piso

4 PROSTORSKE ANALIZE IN USMERITVE
4.1 MORFOLOŠKA ANALIZA POZIDANE STRUKTURE IN NAMEMBNOST OBMOČJA
Prostorska enota Kopanke, kamor se umešča stanovanjska pozidava Smrjene, se nahaja
zahodno od naselbinskega telesa Smrjene, ki se je širilo proti severu in zahodu in nima
avtohtono izvorne lokalitete. Razvila se je v času urbanizacije in se proti jugu nadaljuje v
pozidavo naselja Gradišče.
Na širšem območju obravnave lahko opredelimo nekatere značilne morfološke strukture, kot
so podeželska in suburbana stanovanjska pozidave, posamična tradicionalna poselitevdomačije in strnjeni deli naselja ob lokalni cesti. Na območju in v njegovi neposredni bližini
prevladuje manjša točkovna struktura pozidave, ki se mestoma združuje v gručo, mestoma pa
je nanizana linearno.
Strokovne podlage za OPPN SORG Smrjene Peščenke in Ceroje
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Znotraj območja obdelave je opaziti sklope stanovanjskih gradenj 70-ih in 90-ih let, med
katerimi je nepravilno razpršena najnovejša gradnja, znotraj katere ni zaznati izrazitih
gradbenih linij. Drobno točkovne stavbno strukturo tvorijo gradnje različnih tipov
stanovanjskih stavb. Med najnovejšimi gradnjami je niz enakih stanovanjskih stavb zgrajenih
okoli leta 2010.

1, 2: enodružinska hiša; 3: dvojček ob JZ delu SP

V glavnem gre za enostanovanjske hiše, izven območja obdelave, v sklopu naselja, je zaslediti
tudi dvostanovanjske stavbe (dvojček). Stavbe so večinoma podobnih tlorisnih gabaritov
(kvadrat, pravokotnik), etažnosti P+1+M ali P+M ali P+1. Objekti oblikovno niso poenoteni,
fasade so različnih barv in materialov, praviloma s simetrično dvokapno streho naklona
približno 35° – 45°. Smer slemen je različna, praviloma pa v smeri daljše stranice. Na strehah
je zaslediti frčade in čope. Kritine so v temnih tonih (rjave, opečne in sive). Ravnih streh na
območju ni. Ob stanovanjskih hišah se na parcelah nahajajo tudi pomožni (kmetijskogospodarski objekti, lope, ute, drvarnice, garaže ipd.).

Morfologija in namembnost objektov (rumena – stanovanjski namembnost, zelena – kmetijski objekt), vir: Piso
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Usmeritve:
Območje se nameni v glavnem stanovanjski pozidavi, centralne dejavnosti se vzpostavijo
skladno z določili OPN in izhodišči Občine ter se opredelijo v več podenot, pri čemer se del
centralnih dejavnosti nameni tudi izključno za vzgojno izobraževalni program. Zapolnitev
obstoječe pozidave naj nadaljuje točkovno tipologijo stavb drobnega merila, ki se jih sistemsko
umešča v prostor glede na predvideno parcelacijo ob smiselnem upoštevanju gradbenih linij
obstoječe pozidave. Manjšo tipologijo stavb zajemajo praviloma enodružinske hiše, pri čemer so
večji gabariti predvideni na območju za centralne dejavnosti na jugo-vzhodnem delu območja
ob lokalni cesti. Stavbe se na teren umešča praviloma vzporedno s plastnicami. Pri oblikovanju
se upoštevajo določila OPN, po potrebi z manjšimi odstopanji, pri čemer je potrebno zagotoviti,
da končni izgled stavbe ne izstopa iz okolice.

4.2 MORFOLOŠKA ANALIZA NEPOZIDANIH POVRŠIN
Stavbna struktura se je razvila na razgibanem terenu z vrtačami. Na južnem in severnem delu
je poselitvena enota obdana z vzpenjajočim gozdnatim površjem. Gozdno pobočje
predstavlja kvaliteten krajinski, vizualni in ekološki ambient v bližini stanovanjskega naselja
Smrjene. Severovzhodno poselitvena struktura prehaja v obsežno območje travniških površin
na tipično kraškem razgibanem reliefu. Travniške površine predstavljajo pomemben členitveni
element (zelena cezura) med dvema poselitvenima enotam.

1: obdelovalne in travniške površine (SM08); 2: travniške površine (SM20); 3: ZD-zelene površine po OPN ob območju

Nepozidane dele znotraj območja obdelave v večji meri tvorijo zaplate kmetijskih površin
(travniki, obdelovalne površine) in gozdnih površin. Mestoma, v manjših gručah, rastejo
visokorasla drevesa. Znotraj posameznih gradbenih parcel so urejene zelenice. Teren
načeloma raste od juga proti severu in pada od vzhoda proti zahodu.
Južno od obravnavanega območja (OPPN 14-06) se v njegovi neposredni bližini, nahajajo
zelene površine, v velikosti cca 6000 m2, ki so po OPN opredeljene kot ZD – druge zelene
površine namenjene za rekreacijo in prosti čas.
Usmeritve:
Za ohranjanje kakovostnega razmerja med pozidanim in zelenim je potrebno upoštevati
predpisan faktor zazidanosti ter minimalni faktor zelenih površin znotraj gradbenih parcel. Kot
javne zelene površine se za potrebe soseske predvidijo površine, ki se nahajajo tik ob območju
strokovnih podlag (jugovzhodni del) in so po OPN predvidene kot druge zelene površine. Le-te
se opremijo z igrali za otroke ter ostalo urbano opremo (klopi, luči, koši za smeti).
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Prikaz zelenih površin in morfologije terena (zelen obris - prikaz ZD po OPN), vir: Piso

4.3 ANALIZA PARCELNE STRUKTURE IN JAVNIH POVRŠIN
Na območju je zaznati razdrobljeno parcelno strukturo nepravilnih oblik. Analiza lastništva
pokaže, da so znotraj območja lastniki zemljišč privatne osebe, pri čemer je v privatni lasti
tudi večina prometnic.

Prikaz parcelacije in parcel v lasti pravnih oseb in Lastništvo, vir: Piso
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Usmeritve:
Izhodišče za načrtovanje gradbenih parcel sta lastniška struktura, relief in dejavnost. Na
razmeroma ravnem terenu se predvidijo parcele v minimalni velikosti 500 m², na zahtevnejšem
terenu pa v velikosti okoli 700 m². Večje parcele, okoli 900 m², se predvidijo na območju, ki je
predvideno izključno za centralne dejavnosti. Parcele se lahko združujejo ali delijo do
minimalno zahtevane velikosti glede na konkretno pozidavo in dejavnosti.

4.4 ANALIZA PROMETNEGA OMREŽJA
Dostop na območje je z lokalne ceste, in sicer z zahodne smeri preko priključka z glavne ceste
ter z vzhodne smeri iz vasi (naselbinskega telesa) Smrjene.

1: priključek lokalne na glavno cesto (zahod); 2: razcep LC in javne poti (pogled proti zahodu); 3: dostop na območje
po LC z vzhodne smeri

1: javna pot (vzhodna stran); 2: nekategorizirana cesta (zahodni del); 3: lokalna cesta po jugu območja (pogled proti
zahodu)

Obstoječa prometna mreža je bila izvedena stihijsko, glede na trenutne potrebe posameznih
gradenj in nima celostnega koncepta. Prometni sistem, ki nima ustreznega profila (izveden
za enosmerne promet), predstavljajo predvsem slepe ulice, ki napajajo manjše število hiš in
medsebojno niso krožno povezane. Prometnice so v slabšem gradbeno-tehničnem stanju in
izvedene v neustreznem profilu (od 3,5 m do 4,0 m), mestoma (zahodni del) so povezave tudi
v makadamski izvedbi.
Ustrezen cestni odsek predstavlja le dostopna cesta do niza novogradenj (2010) na
jugozahodu območja, s širino cestnega sveta približno 5,7 m. Posamezne prazne površine
znotraj območja SP, ki so predvidene za gradnjo, so prometno slabo dostopne.
Usmeritve:
Promet znotraj območja se racionalno in funkcionalno poveže. Za obstoječe ceste, z
neustreznim profilom, se predvidi izboljšava (razširitev) skladno z izhodišči Občine. Cestno
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omrežje z razširitvami se predvidi na še nezazidanih zemljiščih. Na osrednji prometnici, lokalni
cesti, skozi Smrjene se predvidi koridor za pešca in kolesarja. V EUP SM08 se območje za
stanovanjske hiše napaja z novim dostopom z vzhodne strani preko javne poti. Novi priključki z
lokalne ceste so predvideni le za stavbe, v katerih so načrtovane centralne dejavnosti. V EUP
SM20 se za dostope do načrtovanih objektov predvidijo notranje dostopne ceste.

4.5 ANALIZA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
Območje je infrastrukturno urejeno. Znotraj območja in v neposredni bližini potekajo vodovod,
električno omrežje (z obstoječo TP južno od območja) in telekomunikacije. Zbiranje odpadkov
je individualno. Zabojniki so nameščeni na posameznih lastniških parcel. Ločeno zbiranje
odpadkov je urejeno na jugovzhodni in jugozahodni strani območja.

1: mesto za ločeno zbiranje odpadkov na jugo-vzhodu; 2: lokacija predvidene ČN (vzhodno od območja SP); 3:
lokacija TP (južno od območja SP)

Območje ni opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, razen na jugovzhodnem delu območja,
kjer je bila v sklopu novogradenj izvedena trasa gravitacijskega meteornega voda. Fekalne
vode se odvajajo individualno v nepretočne greznice oz. male čistilne naprave. Čistilna
naprava za naselji Smrjene in Gradišče je predvidena vzhodno od območja OPPN, ob lokalni
cesti.
Usmeritve:
Vsi predvideni objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko infrastrukturno
omrežje. Glede na potrebe nove pozidave ter zahteve upravljavca posamezne infrastrukture se
vzpostavi novo omrežje, obstoječe pa se dogradi, zamenja ali prestavi. Prestavitve, priključitev
se izvede skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Trase
oziroma lokacije objektov in naprav GJI, predvsem kanalizacije s ČN in črpališča, se lahko z
mnenjem upravljavca tudi naknadno spremenijo. V sklopu zaključenih funkcionalnih celot mora
biti sočasno zagotovljena vsa pripadajoča javna in ostala infrastruktura, ki je potrebna za
uporabo posameznih stavb.

4.6 ZAZNAVA PROSTORA
Obravnavano območje je slabo strukturirano (stihijsko), vsebinsko (programsko) podhranjeno
in težko berljivo (slaba orientacija v prostoru), zaradi svoje ne-enovitosti ni prepoznano kot
zelo kakovostno. Kakovost območju daje neposreden stik z naravno krajino.
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Pomembnejši osi v prostoru sta glavna cesta zahodno od območja, v smeri sever-jug in
lokalna cesta južno od območja, v smeri vzhod-zahod. Tretja os (javna pot) vzpostavlja
severovzhodni rob območja. Prometne osi znotraj območja niso krožno povezane, ceste se
zaključujejo kot slepe. Novogradnje v zahodnem delu območja zaznamo kot jakost pojava,
kjer gre za ponavljajoč ritem stanovanjskih hiš. Na vzhodni strani, pred dostopom v naselje se
prostor zoži, kar zaznamo kot pozitiven aspekt lijaka, ki se v nadaljevanju razširi in usmeri
poglede na potencialno urejen javni prostor, ki bo predstavlja pomembno točko v naselju.

1: vstop na območje z vzhodne strani (prostorski poudarek); 2: jakost pojava stanovanjskih hiš; 3: naravni rob na
vzhodni strani

Usmeritve:
Zapolnitev obstoječe, v večji meri razpršene, gradnje naj se umešča skladno z upoštevanjem
obstoječe morfologije, regulacijskih elementov ter tako pripomore k racionalni zazidanosti
območja in vzpostavi večji red v prostoru. Vzpostavitev centra naselja se predvidi ob lokalni
cesti na vzhodni strani naselja in se kot vstopna točka uredi kot javni predprostor, ki bo služil
celotnemu naselju in širše.

4.7 SPLOŠNE USMERITVE ZA NAČRTOVANJE
Pri načrtovanju obravnavanega območja je potrebno upoštevati sledeča izhodišča:
• Pri načrtovanju strokovnih podlag in kasnejših faz se poleg določil OPN upoštevajo
tudi obvezna izhodišča Občine, podana v avgustu in septembru 2020;
• Podajo se rešitve za celotno območje, pri čemer je treba predvideti fazno izvedbo
posameznih zaključenih celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu.
Temu je potrebno prilagoditi tudi izgradnjo javne infrastrukture;
• Območje se bo urejalo in dograjevalo postopno glede na interes lastnikov. Površine,
ki se v določeni fazi ne bodo izkoristile, ostajajo ozelenjene (v sedanji rabi) in se kot
takšne vzdržujejo;
• Promet znotraj območja se reši racionalno in funkcionalno s povezavo in sanacijo
obstoječih cest;
• Predlagane cestne povezave, ki so v strokovnih podlagah označene kot možnost, se
preverijo v kasnejših fazah ob sočasnem dogovoru z lastniki tangiranih zemljišč;
• Pri prometni organizaciji in umeščanju objektov je potrebno upoštevati relief,
krajinske in naravne danosti prostora ter v čim večji meri tudi lastništvo in potrebe
investitorjev;
• Pri oblikovanju objektov se upošteva morfologija in tipologija obstoječe stavbne
strukture, oblikovno pa se lahko predvidi tudi modernejši pristop;
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• Ob lokalni cesti, na vzhodni strani naselja, se območje nameni javnemu programu
centralnih dejavnosti, pri čemer se del površin (cca 2800 m²) nameni za vzgojno
izobraževalni program. Prostor se uredi kot vstopna točka v naselje;
• Pri načrtovanju je potrebno upoštevati prisotnost obstoječe prometne in komunalno –
energetske infrastrukture ter hkrati tudi povečano potrebo, zaradi priključitev
predvidene pozidave na GJI.

5 PREDLOG STROKOVNE REŠITVE S POGOJI ZA UMEŠČANJE ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO UREJANJE
5.1 ZASNOVA OBMOČJA
5.1.1 Koncept ureditev
Obravnavano območje je namenjeno pretežno bivanju v individualnih enotah (v
stanovanjskih stavbah so v pritličjih dopustne tudi druge dejavnosti, pri čemer mora biti
pretežni del stavbe namenjen bivanju). Jugovzhodni del (ob lokalni cesti in križišču lokalne
ceste ter javne poti) pa se v skladu z merili bivanja stanovanjske soseske nameni centralnim
dejavnostim, in sicer v velikosti kot je določeno v grafiki OPN z minimalnim odstopanjem v
primeru racionalnejše rabe prostora pri predvideni parcelaciji).
Izhodišče za načrtovanje območja je mirna stanovanjska soseska s centralnimi dejavnostmi ob
lokalni cesti, ki niso moteče za bivanje. Predvidena ureditev stanovanjske soseske nadaljuje
obstoječo grajeno strukturo z zapolnitvijo nepozidanih vrzeli. Zelene površine se ohranjajo v
sklopu posameznih gradbenih parcel. Za javne zelene površine se lahko nameni območje
vstopnega prostora ob lokalni cesti, kot večje površine za šport in rekreacijo pa se uporabijo
zelene površine, predvidene po OPN (ZD – druge urejene zelene površine), ki so načrtovane
južno od območja. Obstoječa pozidava, lastniška struktura ter razgibanost terena
predstavljajo izhodišče pri organizaciji prostora. V vzhodnem delu se vzpostavi osrednji
vstopni prostor - center naselja z javnim programom. Oblikovanje stavb izhaja iz predvidene
vsebine, pri stanovanjskih stavbah pa se upošteva predvsem tipologija obstoječe pozidave
(horizontalni in vertikalni gabariti, tip streh, smer slemen itn.) z možnostjo sodobnejšega
pristopa k oblikovanju.
Naselje je dostopno z zahodne smeri z glavne ceste ter z vzhodne smeri, iz vasi Smrjene. Na
obravnavanem območju se zagotovi krožna prometna povezanost celotnega območja s
sanacijo prometnih površin in izvede manjkajoča infrastruktura glede na kapaciteto
predvidenih objektov.
Predmet obravnave strokovnih podlag je določitev:
• Razporeditev podrobne namenske rabe prostora za stanovanja in centralne dejavnosti
ter določitev podenot centralnih dejavnosti;
• osrednjega vstopnega prostora ter javnega programa;
• parcel za gradnjo;
• površin za prometne ureditve;
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površin komunalne, energetske in ostale infrastrukture;
urbanistično-arhitekturnih pogojev in vseh ostalih pogojev, ki jih bodo morali
investitorji upoštevati pri umestitvi novih objektov v prostor.

Območje urejanja je razdeljeno na prostorske enote in podenote urejanja:
• SSo - območje obstoječe stanovanjske pozidave;
◦ SSo-a: obstoječa pozidava,
◦ SSo-b: možne zapolnitve.
• SSn - novo območje za gradnjo stanovanjskih stavb;
• CU - območje za umeščanje centralnih dejavnosti:
◦ CU-a: vstopni prostor (izključno centralne dejavnosti in/ali urbane ureditve: zelene
površine, otroško igrišče ipd.)
◦ CU-b: izključno centralne dejavnosti - vzgojno izobraževalni program;
◦ CU-c: območje centralnih dejavnosti z možnostjo bivanja;
◦ CU-d: območje centralnih dejavnosti in/ali stanovanj.
• Območje prometnic in ostale infrastrukture.
5.1.2 Opis prostorskih enot in podenot
Območje stanovanjske pozidave
SSo - območje obstoječe stanovanjske pozidave zajema južni in skrajno severni del območja
EUP SM20 ter predstavlja točkovno grajeno strukturo manjšega merila, ki je stihijsko, brez
pravega reda, umeščena v prostor. Ob stanovanjskih hišah se nahajajo pomožni objekti,
okolica objektov pa zajemajo travniki, vrtički in manipulativne površine. Obstoječi objekti so
dostopni iz notranjih cest, ki so delno v privatni lasti. Znotraj grajene strukture se nahajajo
posamezne nepozidane gradbene parcele (SSo-b), ki predstavljajo možne zapolnitve, kjer se
načrtuje pozidava skladno z OPPN.
SSn - novo območje za gradnjo stanovanjskih stavb se nahaja v EUP SM08 in SM20 ter
zajema večje nepozidane zaplate travnikov, njiv ali gozdnih površin znotraj območja OPPN.
Območja so slabše dostopna in jih je potrebno opremiti z dostopnimi cestami na način, da se
obstoječe cestno omrežje sanira (rekonstruira na ustrezno širino) in krožno poveže. Na teh
območjih se glede na dostopne ceste predvidi parcelacija, pri čemer se na strmejšem terenu
zagotavlja večje parcele (okoli 700 m) kot na ravnini (minimalno 500 m). Na ravninskem delu
so predvidene parcele. Nova pozidava se v sklopu posamezne funkcionalne enote predvidi
Območje za centralne dejavnosti
Osrednje območje centralnih dejavnosti (CU) predstavlja novo jedro naselja Smrjene in
zajema vzhodni del EUP SM08, ob lokalni cesti. Namen ureditve tega dela je, da se na novo
vzpostavi centralno jedro javnega prostora, kjer se prepletajo pretežno trgovske, oskrbne,
storitvene, upravne, socialne, vzgojno – izobraževalne, kulturne, verske in podobne dejavnosti
ter bivanje.
CUo - Obstoječo pozidavo na območju centralnih dejavnosti predstavlja točkovno razpršeno
gradnjo stanovanjskih hiš in pomožnih objektov z manjšimi vmesnimi nepozidanimi prostori
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na skrajnem vzhodnem delu območja CU. V tem delu so zapolnitve možne s stanovanjskimi
hišami in/ali stavbami za centralne dejavnosti.
CUn – novo območje za umeščanje centralnih dejavnosti se deli na:
- CUn-a: vstopni prostor, ki se oblikuje kot javni prostor in se nameni izključno za
centralne dejavnosti in/ali urbane ureditve: zelene površine, otroško igrišče ipd..
Posebno pozornost se nameni oblikovanju zunanjih ureditev, ki mejijo na javni prostor
prometnic.
- CUn-b: območje, kamor se umešča vzgojno izobraževalni program – vrtec s
spremljajočimi ureditvami (zelene površine, parkirna mesta ipd.)
- CUn-c: območje centralnih dejavnosti z možnostjo bivanja, pri čemer pa morajo
pritličja, ki mejijo na javni prostor lokalne ceste, nameniti javnemu programu
centralnih dejavnosti v najmanj 50%.

5.2 DOLOČILA ZA UMEŠČANJE IN OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5.2.1 Vrste gradenj
Znotraj območje so dovoljene gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov, redna in
investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter
odstranitve objektov. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela ali celotnih objektov
znotraj dopustnih dejavnosti. Dovoljena je gradnja komunalne in prometne infrastrukture.
5.2.2 Vrste objektov
Na območju urejanja so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po Uredbi o razvrščanju
objektov Uradni list RS, št. 37/18).
Območje za gradnjo stanovanjskih stavb (SSo in SSn):
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe:
• 111 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš in praviloma dvojčkov),
• 112 Večstanovanjske stavbe, le 1121 Dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš in
dvojčkov).
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
• 211 Ceste, le 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
• 242 Drugi gradbeni inženirski objekti, le 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje.
3 / Drugi gradbeni posegi.
Območje za umeščanje centralnih dejavnosti (CU):
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe, le v območju CU-c in CU-d:
• 111 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš in praviloma dvojčkov),
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112 Večstanovanjske stavbe, le 1121 Dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš in
dvojčkov).
12 / Nestanovanjske stavbe:
• 121 Gostinske stavbe,
• 122 Poslovne in upravne stavbe,
• 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
• 125 Industrijske stavbe, le pekarne in tiskarne,
• 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
• 127 Druge nestanovanjske stavbe; le 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
• 211 Ceste, le 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
• 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, le 24122 otroška in druga javna igrišča,
parki, trgi ipd,
• 242 Drugi gradbeni inženirski objekti, le 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje.
3 / Drugi gradbeni posegi.
•

Območje prometnic in ostale infrastrukture (P):
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
• 211 Ceste, le 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
• 242 Drugi gradbeni inženirski objekti, le 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje.
3 / Drugi gradbeni posegi.
Poleg majnzahtevnih ali zahtevnih stavb so za namen predvidenih posegov na celotnem
območju urejanja, kjer je dovolj razpoložljivega prostora, dovoljene gradnje nezahtevnih in
enostavnih objektov na osnovi zakonskih in podzakonskih aktov v povezavi z določili o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje skladno z opredeljeno namensko rabo oz.
vsebino območja oz. če so namenjene/i dejavnostim v območju:
• majhne stavbe (garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes,
zimski vrt, lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, vetrolov
ipd.);
• ograje, škarpe in podporni zidovi;
• mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet;
• priključek za objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja;
• samostojno parkirišče;
• kolesarska pot, pešpot ipd.;
• vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (zajem pitne in tehnološke
vode, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, okrasni bazen, grajen ribnik ipd.);
• objekt za oglaševanje (v skladu s predpisom občine);
• pomožni komunalni objekti.

Strokovne podlage za OPPN SORG Smrjene Peščenke in Ceroje

35

Topos, d.o.o., junij 2020; dopolnitev: oktober 2020

02/19 - OPPN

5.2.3 Vrste dejavnosti
Območje SS je namenjeno bivanju (več kot 50% BTP) v mirnem okolju, dopolnilno pa se lahko
vzpostavijo tudi dejavnosti, vendar le tiste, ki po značaju in/ali obsegu nase ne vežejo
dodatnega prometa z osebnimi vozili ter nikakršnega tovornega prometa. Dopustne
dopolnilne dejavnosti so sledeče:
• (G) TRGOVINA, le: 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
• (I) GOSTINSTVO, le: Dejavnost strežbe jedi in pijač;
• (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJKSE DEJAVNOSTI;
• (K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI;
• (L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI;
• (M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI;
• (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI;
• (P) IZOBRAŽEVANJE, le: 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
• (Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, le: 86 Zdravstvo (vse razen 86.1 Bolnišnična
zdravstvena dejavnost), 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
• (S) DRUGE DEJAVNOSTI, le: 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 96
Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna dejavnost);
• (T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM.
Območje CU je namenjeno centralnim dejavnostim ter drobni obrti (ne sme presegati 50%
BTP stavbe):
- (G) TRGOVINA;
- (I) GOSTINSTVO;
- (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJKSE DEJAVNOSTI;
- (K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI;
- (L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI;
- (M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI;
- (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI;
- (P) IZOBRAŽEVANJE;
- Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO;
- S) DRUGE DEJAVNOSTI;
- T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM.
Pri čemer:
CUn-b: le (P) IZOBRAŽEVANJE.
V nekaterih podenotah CU je dovoljeno tudi pretežno ali v celoti bivanje, in sicer:
- CUo - obstoječa pozidava na območju centralnih dejavnosti: zgoraj opredeljene
centralne dejavnosti in/ali bivanje;
- CUn-c: območje centralnih dejavnosti z možnostjo bivanja: v pritličnih etažah se poleg
obveznega dela (več kot 50%) opredeljenih centralnih dejavnosti lahko višje etaže
namenijo le bivanju.
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5.2.4 Merila in pogoji za oblikovanje
5.2.4.1 Območje obstoječe pozidave
Obstoječe gradbene enote (GE), s pripadajočo obstoječo stavbo, se do sprejetja OPPN urejajo
skladno z določili OPN, in sicer na EUP SM20 v skladu z merili tipa hm – GE modernistične
stavbe (58. člen OPN) na EUP SM08 pa z merili tipa hp - GE hiše na podeželju (59. člen OPN)
ali tm GE-trško mestne hiše (66. člen OPN). Po sprejetju OPPN pa skladno z določili, ki so
opredeljena za stanovanjske stavbe oz. stavbe za centralne dejavnosti v odloku OPPN.
Obstoječi objekti, na območju vstopnega dela – CUn-a, ki niso skladni z namensko rabo, se
lahko samo vzdržujejo

5.2.4.2 Območje predvidene pozidave
Nepozidane površine naj se zapolnjuje s tipološko skladno gradnjo, upoštevajoč kakovostne
oblikovne prvine obstoječih objektov, da se tako ustvari notranjo homogenost naselja, ter
kvalitetne meje stavbne strukture, predvsem v odnosu do javnega prostora na območju
centralnih dejavnosti. Oblikovanje stavb za centralne dejavnosti izhaja iz namembnosti in
funkcije, po arhitekturnem oblikovanju pa naj bodo neizrazite, enostavne, izhajajoč iz
elementov lokalne arhitekture. Lahko pa se jih oblikuje tudi v kontrastu z okoljem, kadar ima
različnost za cilj vzpostaviti prostorsko ali vsebinsko dominanto oziroma doseči večjo
razpoznavnost območja.
Pri umeščanju objektov se upošteva morfologija terena. Na parcelo naj se objekti locirajo
najbolj ugodno glede na dostopnost, nagib terena, orientacijo, osončenost bivalnih in
delovnih prostorov ter organizacijo nepozidanega prostora in sicer tako, da se ohrani čim
večji del uporabne zelene površine.

Stanovanjske stavbe
• Tipologija je definirana kot individualna prostostoječa enota. Oblika tlorisa je lahko
poljubna. Dopustno je dodajanje sekundarnih kubusov in odvzemanje volumnov
tlorisa osnovnega kubusa (npr. v L, T obliki).
• Tlorisni gabarit: dimenzije osnovnega kubusa so poljubne, praviloma v razmerju
stranic od 1:1,2 do 1:2 ter v odvisnosti od velikosti gradbene parcele, z optimalno
širino enote 8,0 – 12,0 m.
• Vertikalni gabarit: do največ K+P+1+M, če je klet v celoti vkopana. Posamezni deli
stavbe so lahko tudi nižji od višine osnovnega kubusa.
• Kolenčni zid: do 0,50 m pri neizkoriščenem podstrešju, do največ 1,4 m pri mansardi.
Izjemoma se dopusti tudi višji, in sicer do 1,6 m, če se pri tem zagotovi, da stavba ne
izstopa iz okolice.
• Streha: osnovna streha je lahko enokapna ali dvokapna (praviloma simetrična) z
naklonom strešin od 40° do 47°. Pri enokapni strehi je naklon lahko nižji. Izjemoma se
dopušča tudi asimetrična streha z nižjim in višjim naklonom, vendar mora biti to
posebej utemeljeno z vidika vključevanja v predmetni del naselja in oceno vpliva na
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krajino streh naselja, v katerem stavba stoji. Na območju EUP SM20 je lahko streha
tudi ravna, vendar le na območju novogradenj - SSn. Ravne strehe se dopuščajo pri
pomožnih stavbah na celotnem območju. Smer slemena je praviloma vzporedna z
daljšo stranico stavbe in poljubna in odvisna od zasnove stavbe, praviloma pa
vzporedna s plastnicami. V detajlih je dovoljena kombinirana streha, možnost frčad
(trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na strehah je dovoljeno postavljati
sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na
podobo okolice. Kritina strehe naj bo v temnejših tonih, v sivi ali opečno rdeči ali
temno rjavi barvi.
Fasada: Glavna fasada stavbe naj bo praviloma orientirana proti javnemu prostoru.
Oblikovanje fasade naj bo čim bolj enostavno na način, da se doseže oblikovno in
funkcionalno kvalitetna arhitektura. Dopustno je tudi uvajanje sodobnih materialov in
oblikovnih pristopov. Stavbe naj kljub, sodobnemu oblikovanju ohranjajo značaj
ruralnega prostora. Pri oblikovanju fasad je priporočljiva uporaba naravnih materialov
(les, kamen, steklo), spodbuja naj se ekološka gradnja iz naravnih materialov.
Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba
flourescentnih barv ni dovoljena. Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras.

Lega na zemljišču:
• Organizacija prostora: Poleg glavne stavbe se na gradbeni parceli dopušča tudi
gradnja ene ali več pomožnih stavb. Le-te morajo biti umeščene na parcelo v
podrejenem položaju glede na glavno stavbo. Stavbe in ostali objekti naj se na
gradbeno parcelo umeščajo tako, da so izkoriščene optimalne danosti terena in da ne
izstopajo iz silhuete območja. Odmik osnovne stavbe (manj zahteven objekt) od
sosednje parcele je minimalno 4,0 m (najbolj izpostavljen del objekta) in minimalno
1,5 m za nezahtevne in enostavne objekte (najbolj izpostavljen del objekta) od
parcelne meje. Odmik vseh stavb od javnih poti mora biti 7,0 m. V primeru manjših
odmikov je potrebno pridobiti soglasje soseda oziroma upravljavca ceste.
• Kota pritličja oziroma kleti glavne stavbe se prilagodi koti priključka z dostopne ceste.
• Dostopi se uredijo z obstoječih javnih poti, kjer to ni možno pa preko predvidenih
notranjih dostopnih cest, in sicer glede na končno organizacijo stavb na parceli ter
njihovo zasnovo. Dostop z lokalne ceste se za potrebe bivanja ne dopušča.
• V sklopu gradbene parcele je potrebno zagotoviti 3 parkirni mesti na stanovanjsko
enoto oz. 6 parkirna mesta za dve bivalni enoti v eni stanovanjski hiši. V primeru
opravljanja dejavnosti je ob stanovanjski hiši potrebno zagotoviti še dodatno število
parkirnih mest, skladno s potrebami posamezne dejavnosti.
• Zunanja ureditev: Okolica objektov se ozeleni (zatravi ali zasadi z drevesi,
grmovnicami) in/ali tlakuje ter uredi s parkirnim in manipulacijskimi površinami glede
na potrebe posameznika.
• Na posameznih parcelah je, zaradi premostitve višinskih razlik, možna postavitev
opornih zidov v kamniti ali betonski izvedbi, ki se jih praviloma ozeleni. Visoki so
lahko do 2,0 m, v primeru, da so potrebni višji se le-ti izvedejo z vmesnimi zelenimi
horizontalnimi pasovi. Medsoseske ograje so lahko visoke do 1,8 m in naj oblikovno
ne izstopajo iz okolice.
• Ograje, škarpe in zidovi so lahko postavljeni najmanj 0,50m od parcelne meje, so s
soglasjem soseda pa tudi na parcelo.
Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli:
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FZ (faktor zazidanosti): do 50% za območje stanovanjskih hiš;
Odprte bivalne površine (zelene in tlakovane ureditve, ki niso namenjene parkirišču ali
manipulaciji vozil): najmanj 10%.

Stavbe za centralne dejavnosti
•

•

•

•

•

•

Tipologija je definirana kot individualna prostostoječa enota. Oblika tlorisa je odvisna
od namembnosti objekta in se podredi njeni funkciji skladno z zahtevanimi normativi
in minimalnimi tehničnimi pogoji. Osnovnemu kubusu je dopustno odvzemanje
volumna in dodajanje enega ali več sekundarnih kubusov.
Tlorisni gabarit: dimenzije osnovnega kubusa so poljubne, praviloma v razmerju
stranic od 1:1,5 do 1:3 ter v odvisnosti od velikosti gradbene parcele, z optimalno
širino enote 10,0 – 16,0 m, kar pa ne velja za vrtec. Tlorisne dimenzije vrtca so
poljubne v odvisnosti od funkcije stavbe ter razpoložljivega prostora.
Vertikalni gabarit: do največ K+P+1+M, če je klet v celoti vkopana in do največ K+P+1
ali K+P+M, če je klet delno vkopana. Posamezni deli stavbe so lahko tudi nižji od
višine osnovnega kubusa. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj z ene strani v celoti
vkopana.
Kolenčni zid: do 0,50 m pri neizkoriščenem podstrešju, do največ 1,4 m pri mansardi.
Izjemoma se dopusti tudi višji, in sicer do 1,6 m, če se pri tem zagotovi, da stavba ne
izstopa iz okolice.
Streha: osnovna streha je lahko enokapna ali dvokapna (praviloma simetrična) z
naklonom strešin od 40° do 47°. Pri enokapni strehi je naklon lahko nižji. Izjemoma se
dopušča tudi asimetrična streha z nižjim in višjim naklonom, vendar mora biti to
posebej utemeljeno z vidika vključevanja v predmetni del naselja in oceno vpliva na
krajino streh naselja, v katerem stavba stoji. Ravne strehe se dopuščajo pri večjih
javnih stavbah in pomožnih stavbah na celotnem območju. Smer slemena je
praviloma vzporedna z daljšo stranico stavbe in poljubna in odvisna od zasnove
stavbe, praviloma pa vzporedna s plastnicami. V detajlih je dovoljena kombinirana
streha, možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na strehah je
dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob
upoštevanju vpliva na podobo okolice. Kritina strehe naj bo v temnejših tonih, v sivi ali
opečno rdeči ali temno rjavi barvi.
Fasada: Glavna fasada stavbe se oblikuje ob najpomembnejšem javnem prostoru, na
katerega stavba meji. Oblikovanje fasade naj bo čim bolj enostavno na način, da se
doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Dopustno je tudi uvajanje
sodobnih materialov in oblikovnih pristopov. Stavbe naj kljub, sodobnemu
oblikovanju ohranjajo značaj ruralnega prostora. Pri oblikovanju fasad je priporočljiva
uporaba naravnih materialov (les, kamen, steklo), spodbuja naj se ekološka gradnja iz
naravnih materialov. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba
širokega spektra. Uporaba flourescentnih barv ni dovoljena. Možna je gradnja
izzidkov, balkonov in teras.

Lega na zemljišču:
• Organizacija prostora: Poleg glavne stavbe se na gradbeni parceli dopušča tudi
gradnja ene ali več pomožnih stavb. Le-te morajo biti umeščene na parcelo v
podrejenem položaju glede na glavno stavbo. Stavbe in ostali objekti naj se na
gradbeno parcelo umeščajo tako, da so izkoriščene optimalne danosti terena in da ne
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izstopajo iz silhuete območja. Odmik osnovne stavbe (manj zahteven objekt) od
sosednje parcele je minimalno 4,0 m (najbolj izpostavljen del objekta) in minimalno
1,5 m za nezahtevne in enostavne objekte (najbolj izpostavljen del objekta) od
parcelne meje. Odmik vseh stavb od javnih poti mora biti 7,0 m. V primeru manjših
odmikov je potrebno pridobiti soglasje soseda oziroma upravljavca ceste.
• Kota pritličja oziroma kleti glavne stavbe se prilagodi koti priključka z dostopne ceste.
• Dostopi se uredijo z lokalne ceste ali javnih poti.
• V sklopu gradbene parcele je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest
glede na predvideno dejavnostjo skladno z določili OPN (25. točka 56. člena).
• Zunanja ureditev: Okolica objektov se ozeleni (zatravi ali zasadi z drevesi,
grmovnicami) in/ali tlakuje ter uredi s parkirnim in manipulacijskimi površinami glede
na potrebe posameznika.
• Na posameznih parcelah je, zaradi premostitve višinskih razlik, možna postavitev
opornih zidov v kamniti ali betonski izvedbi, ki se jih praviloma ozeleni.
• Ograje, škarpe in zidovi so lahko postavljeni najmanj 0,50 m od parcelne meje, so s
soglasjem soseda pa tudi na parcelo.
Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli:
• FZ (faktor zazidanosti): do 60%;
• Zelene in tlakovane ureditve, ki niso namenjene parkirišču ali manipulaciji vozil):
najmanj 10%.

5.3 OBLIKOVANJE ZELENIH IN OSTALIH ODPRTIH ZUNANJIH POVRŠIN
Večje zelene površine, predvidene po OPN (ZD – druge urejene zelene površine v velikostjo
cca 6000 m2) so načrtovane južno od območja obdelave, v neposredni bližini predmetnega
OPPN, in so namenjene oddihu in preživljanju prostega časa ter rekreaciji. V EUP SM20 se
glede na potrebe predvidijo skupne zelene površine na alternativnih lokacijah, označenih v
grafičnem delu, list št. 13a, 13b, 14 in 15.

Ozelenitve znotraj območja se predvidi v okviru posameznih gradbenih parcel. Okolica
objektov se ozeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in/ali tlakuje ter uredi s
parkirnim in manipulacijskimi površinami glede na potrebe posameznika. Na gradbeni parceli
je potrebno zagotoviti 10% odprtih bivalnih površin - zelene in tlakovane površine, ki ne
služijo kot prometne ali komunalne površine.
Na posameznih parcelah je, zaradi premostitve višinskih razlik, možna postavitev opornih
zidov v kamniti ali betonski izvedbi, ki se jih praviloma ozeleni. Visoki so lahko do 2,0 m, v
primeru, da so potrebni višji se le-ti izvedejo z vmesnimi horizontalnimi pasovi.
Na vhodu v naselje se na območju centralnih dejavnosti oblikuje osrednji vstopni prostor,
opredeljen v podenoto CUn-a, ki se nameni gradnji centralnih objektov. Glede na interes in
okoliški program pa je na teh površinah možno vzpostaviti samo krajinske ureditve (park,
otroško igrišče, trg ipd.), ki se v tem primeru vzpostavijo kot javne površine. Te površine se
ureja s poenoteno urbano opremo.
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5.4 MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
Na obravnavanem območju se predvideva:
- Na območju SM08: 7 novih parcel za gradnjo stanovanjskih hiš, 6 parcel za gradnjo
objektov za centralne dejavnosti ter 3 parcele za stanovanjske ali centralne dejavnosti;
- Na območju SM20: v varianti 1 - 20, v varianti 2 pa 19 novih parcel za gradnjo
stanovanjskih hiš (od tega je 6 parcel predvidenih že v sklopu obstoječih gradenj).
Nove parcele morajo omogočati njihovo funkcionalno uporabo za namen. Gradbena parcela
za stanovanjsko stavbo mora biti velikosti najmanj 500 m², na območju, kjer je teren
zahtevnejši je minimalna velikost parcele okoli 700 m². Gradbena parcela za gradnjo
centralnega objekta mora biti večja, in sicer okoli 900 m². Kjer gre za gradnjo objekta na
lokaciji obstoječe pozidave, ki mu pripada že določena parcela, je lahko le - ta manjša od
predpisane.
Gradbene parcele se lahko združujejo, glede na potrebe lastnikov in posameznih programov
pa tudi delijo oz. se na novo oblikujejo, pri čemer mora biti omogočen dostop s prometnih
površin in zagotovljena minimalna velikost parcele.
Velikost površine parcel, opredeljenih na grafični prilogi je približna in se natančneje določi v
fazi izdelave osnutka OPPN.

6 ZASNOVA NAČRTOVANIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
6.1 PROMETNO OMREŽJE
Dostop na območje se ohranja z lokalne ceste, in sicer z zahodne smeri preko glavne ceste
ter z vzhodne smeri iz vasi Smrjene.
Znotraj območja se vzpostavi krožni prometni sistem, obstoječe ceste se sanira in razširi na
minimalno ustrezno širino, nove ceste pa se v ustreznem profilu načrtuje do predvidene
pozidave. Stanovanjska območja se napajajo v glavnem z javnih poti, novi priključki na
lokalno cesto LC 404031 so dopustni le za centralne dejavnosti.
Temeljno izhodišče za določitev koridorjev je Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o
projektiranju cest ter Pravilnik o kolesarskih površinah. Pri umeščanju koridorja glavne
prometne žile naselja Smrjene – lokalne ceste se tekom priprave OPPN upošteva Projektno
nalogo Občina Škofljica – rekonstrukcija LC 404031 z dodatnim hodnikom za pešce in
kolesarskim koridorjem.
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Predlagani so sledeči profili, pri čemer je pri nadaljnjem načrtovanju potrebno upoštevati
predpisani minimum:
- Lokalna cesta LC 404031 je minimalne širine 8,25 m: 2 x 2,75 m (cestišče) + 1,25 m
(hodnik za pešce) + 2 x 0,75 m (bankina) + kolesarska ureditev na vozišču, skladno s
35. členom Pravilnika o kolesarskih površinah.
- Javna pot JP 904821 je minimalne širine 6,75 m: 2 x 2,20 m (cestišče) + 1,25 m
(hodnik za pešce) + 2 x 0,75 m (bankina).
- Ostale javne poti znotraj območja so minimalne širine 5,50 m: 2 x 2,20 m (cestišče) +
1,25 m (hodnik za pešce) + 2 x 0,75 m (bankina).
V že pozidanih delih OPPN, kjer navedeni koridorji utemeljeno niso izvedljivi, zaradi
obstoječih objektov, lastništva itn., so dovoljena odstopanja ob pogoju, da je še vedno
zagotovljena varna vožnja ter zadostne površine za pešca.
Cestnemu svetu se določi svoja parcela in se ga opredeli kot javno dobro kamor se umeščajo
vodi komunalne, komunikacijske in energetske javne infrastrukture.

6.2 POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE IN PRIKLJUČEVANJE
6.2.1 Vodovod
Oskrba z vodo je za Smrjene in ostala naselja zasnovana na vodovodnem sistemu Brezova
noga–Pijava Gorica–Smrjene–Gradišče–Vrh nad Želimljami.
Za oskrbo predvidenih objektov s pitno in požarno vodo se obstoječe vodovodno omrežje
znotraj območja dogradi. Glede na obstoječe kapacitete in predvideno stanje se vodovodno
omrežje projektira z določili upravljavca vodovoda.
V kolikor še ni, se ob vodovodnem omrežju, predvidi hidrantno omrežje skladno z določili o
požarni varnosti v stavbah ter predpisov o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov.
6.2.2 Kanalizacija
Na območju urejanja se predvidi kanalizacija v ločenem sistemu. Fekalna kanalizacija bo
preko primarnega in sekundarnih vodov potekala do čistilne naprave Smrjene, ki je
predvidena jugovzhodno od območja. Glede na padec terena se v lokalni cesti, na nižji točki
terena, predvidi črpališče fekalnih vod.
Padavinske vode se odvaja po posebni kanalizaciji, pri čemer se v največji meri izkoristi sistem
ponikanja znotraj posameznih parcel, na travnatih površinah. Meteorne vode s cest, parkirišč
in manipulativnih površin se preko lovilcev olj in maščob vodijo preko novega S kanala z
izpustom v vodotok Dremavščica.
Do izgradnje javne kanalizacije je potrebno odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod reševati
s priključitvijo na malo čistilno napravo, padavinske pa se prioritetno ponikati v okviru
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gradbene parcele, (sistem ponikovalnic na travnatih površinah). Po izgradnji kanalizacijskega
sistema je priklop uporabnika na kanal obvezujoč.

6.2.3 Elektroenergetsko omrežje
Oskrba objektov z električno energijo na območju se zagotavlja iz obstoječe transformatorske
postaje Smrjene Levec 20/0,4 moči od 100kVA do 200 kVA.
Na podlagi predvidenih povečanih obremenitev se predvidi nova TP minimalne moči 460 kW.
Lokacijo in točno kapaciteto nove TP določi upravljavec električnega omrežja.
Priklop načrtovanih objektov na distribucijsko omrežje se izvede glede na priključno moč
preko novih NN vodov. Vsi predvideni zemeljski vodi, ki bodo potekali pod voznimi
površinami oz. bodo križali komunalne vode se uvlečejo v njim namenjeno kabelsko
kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.
Prostozračni vodi se v celoti nadomestijo s kabelsko podzemno izvedbo.
Znotraj območja se predvidi tudi javna razsvetljava.
6.2.4 Telekomunikacijsko omrežje
Za oskrbo predvidene pozidave stanovanjskega območja z novimi telekomunikacijskimi
priključki je potrebno dograditi primarno TK omrežje.
6.2.5 Ogrevanje
Ogrevanje je individualno. Za gorivo se lahko uporabljajo različni energenti, prednostno pa
takšni, ki čim manj obremenjujejo okolje. Preveri se možnost načrtovanega sistema
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

7 REŠITVE IN UKREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN
NARAVE
7.1 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Jugovzhodni del območja poseže na območje kulturne dediščine - Arheološko najdišče
Gradišče nad Pijavo Gorico (EŠT: 16739), za katerega velja varstveni režim A1, 3. V fazi
izdelave OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstveno mnenje.
Pri posegih v zemeljske plasti je treba izvesti arheološke raziskave ob gradnji. Zavodu za
varstvo kulturne dediščine Slovenije je, skladno s predpisi s področja varstva kulturne
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dediščine, potrebno omogočiti dostop do zemljišč in opravljanje strokovne nadzora nad
posegi. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno
mnenje za raziskavo in odstranitev ostaline v skladu s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine.

7.2 VARSTVO NARAVE
Območje urejanja v celoti poseže na ekološko pomembno območje (EPO) – Osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri. Na tem območju je potrebno sprotno
odstranjevanje odpadkov, smetnjake pa ustrezno varovati, da se prepreči dostop živalim do
smeti. Izkopanih gradbenih ter odvečnih materialov ni dovoljeno odlagati na travniške,
gozdne, močvirske in vodne površine.
V fazi izdelave OPPN je potrebno pridobiti mnenje pristojnega Zavoda za varstvo narave.

8 REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
8.1 VARSTVO PRED HRUPOM
Obravnavano območje glede na namensko rabo (stanovanjska soseska z deležem centralnih
dejavnosti ob lokalni cesti) sodi v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom skladno z
določili o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Območje
V primeru prekoračitve mejnih vrednosti hrupa v okolju v času obratovanja je umestitev novih
hrupnejših dejavnosti dopustna le, če je moč s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oz. zaščito
zmanjšati vpliv zunanjega hrupa na dovoljeno raven.

8.2 VARSTVO ZRAKA
Predvidena obremenitev zraka, zaradi zapolnitve stanovanjskega območja, vključno z
območjem za centralne dejavnosti, ne sme presegati dovoljenih koncentracij, določenih v
veljavnih predpisih o emisijah snovi v zraku. Dejavnosti, ki bi na obravnavanem območju
lahko povzročile večje onesnaževanje zraka od predpisanega, niso dovoljene.
Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila predpisov o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja. Za gorivo se lahko uporabljajo različni energenti,
prednostno pa takšni, ki čim manj obremenjujejo okolje.

8.3 VARSTVO VODA
Območje se nahaja na vodovarstvenem območju (VVO) vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2
in Brezova noga 3, 3. vodovarstveni režim. Pri rešitvah je potrebno upoštevati splošna merila
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38. člena OPN ter načrtovati skladno s predpisi s predmetnega področja, ki velja za tretje
vodovarstveno območje.
Do izgradnje javne kanalizacije je potrebno odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod reševati
s priključitvijo na malo čistilno napravo, padavinske pa ponikati v okviru gradbene parcele,
(sistem ponikovalnic na travnatih površinah).
Po izgradnji javnega ločenega kanalizacijskega omrežja, morajo biti vse odpadne vode
priključene na kanalizacijsko omrežje, ki poteka naprej do čistilne naprave Smrjene
(predvidena). Padavinske vode se odvaja po posebni kanalizaciji, pri čemer se v največji meri
izkoristi sistem ponikovalnic na travnatih površinah. Ponikovalnice morajo biti locirane izven
vpliva povoznih in manipulativnih površin ter ne smejo poslabšati obstoječega odtočnega
režima zalednih padavinskih in izvirnih vod s sosednjih zemljišč. Meteorne vode s cest,
parkirišč in manipulativnih površin se preko lovilcev olj in maščob vodijo preko novega kanala
do naravnega odvodnika.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti
skladna z določili predpisa o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in
določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z
urbanih površin, pri čemer se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v obstoječ
odprti kanal.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z določili predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

8.4 VAROVANJE PLODNE ZEMLJE IN TAL
Organizacija posameznega gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar
najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na
njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v
pasovih, višine do 2 m in ločeno od ostalega izkopa. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni
ureditvi območja oziroma posamezne lokacije oz. se ustrezno deponira.
Pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati predpise o varstvu tal.

8.5 RAVNANJE Z ODPADKI
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo v
začasni zbirni center Škofljica.
Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./,
steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno in jih
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odvažati v nadaljnjo predelavo. Na vzhodni in zahodni strani območja sta obstoječa ekološka
otoka, po potrebi se predvidi še dodatna lokacija za umestitev ekološkega otoka..
V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati in jih sanirati na
način skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter predpisi o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

8.6 VAROVANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI
Ureditev predvidene stanovanjske soseske nadaljuje obstoječo grajeno strukturo z vmesnimi
zelenimi površinami znotraj gradbenih parcel in tako ohranja razmerje med grajenim in
zelenim ter omogoča kvaliteten prehod v odprt prostor naravnega zaledja. Dolgoročno se
bodo obstoječe zelene vrzeli med grajeno strukturo počasi zapolnile, zato je bistveno, da se
na posameznih parcelah ohranja 10% zelenih oz. tlakovanih površin.
Načrtovani objekti ne smejo izstopati iz silhuete obstoječe grajene strukture. Umestitev stavb
na lokacijo naj v največji možni meri upošteva morfologijo terena, da ne bodo izstopale iz
krajinske slike.
Pri zasaditvah se uporablja avtohtone vrste drevnine ob upoštevanju krajinskih značilnosti
(naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti,…).

9 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM
9.1 NARAVNE OMEJITVE
Območje OPPN ne sodi v območje, ki bi bilo ogroženo zaradi poplav in visoke podtalnice,
zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja pri gradnji stavb in
ostalih ureditev niso potrebni.
Manjši del, na jugozahodu, se nahaja na opozorilnem območju erozije, kjer je pri načrtovanju
potrebno upoštevati običajne zaščitne ukrepe.

9.2 VARSTVO PRED POŽAROM
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi
požarnovarstvenimi predpisi.
Objekti v okviru območja urejanja se morajo zgraditi tako, da upoštevajo potrebne odmike
od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve. Če so odmiki manjši, se
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zagotovijo drugi protipožarni ukrepi (npr. protipožarno zasnovane vmesne fasade). Pri tem se
upošteva veljavna zakonodaj s področja požarne varnosti v stavbah.
Sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili
za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce.
Na območju urejanja se predvidi zazankano hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne
količine požarne vode po določilih predpisa o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov.

9.3 VARSTVO PRED POTRESOM
Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane za projektni pospešek tal, ki znaša 0,2
g. V skladu z določili predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti le-ti
projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med
gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
• porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
• deformacij, večjih od dopustnih ravni,
• škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi
večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
• škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na
osnovni vzrok.
Intervencijske in evakuacijske poti bodo zagotovljene po predvidenih prometnicah, parkiriščih
in manipulativnih površinah. Tako bodo zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali ali
premoženja.

10 FAZNOST IZVEDBE
Vse gradnje in ureditve, načrtovane s temi strokovnimi podlagami, se lahko izvajajo fazno.
Faznost izvajanja je odvisna od potreb oziroma interesa lastnikov posameznih parcel in v
skladu s tehnološkimi omejitvami in ni časovno omejena.
Pri fazni gradnji je potrebno zagotoviti, da bodo posamezne faze prostorskih ureditev
zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih
delov prostorske ureditve. V sklopu zaključenih funkcionalnih celot mora biti sočasno
zagotovljen dostop s prometne površine ter zagotovljena vsa potrebna infrastruktura.
V prvi etapi se lahko izvedejo objekti, ki jih je možno samostojno priključevati na obstoječo
infrastrukturo brez večjih rekonstrukcij ali drugih posegov v prostor.
Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na posameznih odsekih se sanira
začasne površine deponij materiala ter zaključi zunanje ureditve z ustreznimi poravnavami,
oblikovanjem brežin, zatravitvami in zasaditvami.
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11 DOPUSTNA ODSTOPANJA
Rešitve prikazane v strokovnih podlagah predstavljajo celostno rešitev območja in so
usmeritve za pripravo posameznih delov (EUP SM20 in SM08) občinskega podrobnega
prostorskega načrta. Na predmetne strokovne podlage bodo lastniki zemljišč lahko podali
pripombe, ki bodo priloga k tem strokovnim podlagam. Pripombe bo moral bodoči
izdelovalec posameznega delnega OPPN smiselno upoštevati in v primeru, da pride do večjih
odstopanj od rešitev, podanih s temi strokovnimi podlagami, bo le-te potrebno obrazložiti
oziroma utemeljiti v nadaljnjih postopkih.
Prikaz umestitve stavb v grafičnem delu, list št. 14a in 14b Ureditvena situacija, je zgolj
informativna. Pri izdelavi osnutka OPPN se bodo natančneje določile površine za umestitev
stavb ter regulacijske linije.
Odstopanja od oblikovanja objektov in števila parcel so smotrna dokler še zagotavljajo
kvaliteto bivanja (zadostne zelene ureditve, parkirna mesta) oziroma funkcioniranje
načrtovanih dejavnosti.
Gradbene parcele se lahko združujejo, glede na potrebe lastnikov in posameznih programov
pa tudi delijo oz. se na novo oblikujejo, pri čemer mora biti omogočen dostop s prometnih
površin in zagotovljena minimalna velikost parcele. Dopustna so manjša odstopanja pri
velikosti parcel na način, da omogočajo gradnjo ter nemoteno uporabo in vzdrževanje
objektov ter zagotavljajo požarno varnost, vključno z manipulativnimi površinami,
parkiriščem, zelenicami ter dostopom s cestnega omrežja skladno z določili.
Pri načrtovanju prometnih ureditev, komunalne in energetske infrastrukture, sistemu zvez so
dovoljena odstopanja od predvidenih rešitev v strokovnih podlagah, in sicer od dimenzij, tras
in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če te rešitve ne
poslabšajo obstoječega oz. predvidenega stanja.
V že pozidanih delih OPPN, kjer navedeni koridorji utemeljeno niso izvedljivi, zaradi
obstoječih objektov, lastništva itn., so dovoljena odstopanja, pri čemer je potrebno omogočiti
varno vožnjo ter zadostne površine za pešca.
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12 OCENA STROŠKOV INVESTICIJE INFRASTRUKTURE
Obstoječi in predvideni objekti znotraj območja obdelave se oz. se bodo priključili na
obstoječe oziroma predvideno infrastrukturno omrežje (elektriko, kanalizacijo, vodovod,
telekomunikacijsko omrežje).
Del infrastrukture je že izveden in ga bo, glede na usmeritve upravljavcev, potrebno obnoviti
oziroma dograditi. Nova infrastruktura se predvidi v robu prometnih površin.
V spodnji tabeli je opredeljena ocena stroškov glede na potrebno prometno, komunalno,
energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo:
• Prometno omrežje se dogradi in skoraj v celoti rekonstruira na ustrezne širine skladno
z določili, ki so opredeljeni v poglavju 6.1.
• Dogradi se obstoječe vodovodno omrežje.
• V celoti se na novo vzpostavi kanalizacija v ločenem sistemu. Fekalna kanalizacija bo
potekala do čistilne naprave Smrjene, ki je predvidena jugovzhodno od območja.
Padavinske vode se odvaja po posebni kanalizaciji.
• Dogradi se obstoječe električno omrežje. Prostozračni vodi se v celoti nadomestijo s
kabelsko podzemno izvedbo. Na podlagi predvidenih povečanih obremenitev se
predvidi nova TP minimalne moči 460 kW. Lokacijo in točno kapaciteto nove TP določi
upravljavec električnega omrežja. Predvidena je tudi javna razsvetljava.
• Dogradi se primarno TK omrežje.

V ceno ni všteta izgradnja predvidene čistilne naprave in predvidene transformatorske
postaje. Ocena stroškov le-teh se določi na podlagi končne kapacitete, usmeritvah
upravljavca za posamezno infrastrukturi ter izdelanih idejnih projektih.
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GRAFIČNE PRILOGE
ANALIZE / PRIKAZ STANJA PROSTORA OBMOČJA SP (OPPN 14-06)
1 PRIKAZ OBMOČJA OBDELAVE - PREGLEDNA SITUACIJA NA TTN, M 1: 25000
2 PRIKAZ OBMOČJA NA IZSEKU IZ OPN
2.1 Prikaz območij enot urejanja prostora (EUP), podrobnejše namenske rabe (PNRP) in
prostorskih izvedbenih aktov, M 1: 5000
2.2 Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, M 1: 5000
2.4 Območje varovanj – prikaz stanja prostora, M 1: 5000
3 VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI, M 1: 15000
4 PRIKAZ OBMOČJA OBDELAVE – MIKROLOKACIJA NA DOF, M 1: 2500
5 MORFOLOGIJA POZIDAVE: ANALIZA POZIDANE STRUKTURE, M 1: 2500
6 MORFOLOGIJA NEPOZIDANIH POVRŠIN: ANALIZA VEGETACIJE, M 1: 2500
7 ANALIZA PARCELNE STRUKTURE IN JAVNIH POVRŠIN, M 1: 2500
8 ANALIZA PROMETNEGA OMREŽJA, M 1: 2500
9 ANALIZA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, M 1: 2500
10 ZAZNAVA PROSTORA, M 1: 2500
11 PROSTORSKI POGLEDI IN FOTOGRAFIJE

PREDLOG STROKOVNE REŠITVE OBMOČJA SP (OPPN 14-06)
12 GEODETSKI NAČRT Z MEJO OBMOČJA SP, M 1: 2500
13a PROGRAMSKA SHEMA OBMOČJA – V1, M 1: 2500
13b PROGRAMSKA SHEMA OBMOČJA – V2, M 1: 2500
14 ZAZIDALNA SHEMA OBMOČJA – V1, M 1: 2500
15 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, M 1: 2500

Strokovne podlage za OPPN SORG Smrjene Peščenke in Ceroje

51

Topos, d.o.o., junij 2020; dopolnitev: oktober 2020

02/19 - OPPN

ANALIZE / PRIKAZ STANJA PROSTORA OBMOČJA SP (OPPN 14-06)
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PREDLOG STROKOVNE REŠITVE OBMOČJA SP (OPPN 14-06)
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