POBUDA

NAČRTOVANA P. UREDITEV
OZNAKA
NPU

1

VRSTA NPU
(besedilo/graf. Del)

grafični del ID

2

besedilo - posebni PIP za
EUP ST 09 SK

3

grafični del ID in
opredelitev posebnih PIP
za EUP LO 04 IK

4

ukinjena

5

grafični del ID

6

grafični del ID in
opredelitev posebnih PIP
za EUP PL 02 IK

7

grafični del ID in
opredelitev posebnih PIP
za EUP BP 01 CDk

površina v
m2

OPIS NPU

OZNAKA
POBUDE

45998

sprememba PNRP iz gozdne v kmetijske površine z
namenom vzpostavitve dodatnih pašnih površin in
opredelitev nove EUP PC 03 IK s spremembo PNRP iz
gozdnih v stavbna zemljišča s PNRP IK za potrebe
gradnje kmetijskega objekta - hleva za kmetijo s
sedežem v naselju Podcerkev

1

21148
(celotna
EUP ST 09)

V območju EUP ST 09 SK se dopusti gradnja objektov
za potrebe turistične dejavnosti (CC-SI 12111 Hotelske
in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in CC-SI
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev) do 300 m2 BTP. Sedaj so dopustne
gostinske dejavnosti do 100m2 BTP.

2

1707

opredelitev nove EUP LO 04 IK s spremembo PNRP iz
kmetijskih v stavbna zemljišča s PNRP IK za potrebe
gradnje kmetijskega objekta - čebelnjaka (do 200m2
BTP) s funkcionalnimi površinami in zagotovitvijo
dostopa (PNRP PC)

OPIS POBUDE

povzetek pobude

Sprememba zaraščenih parcel v pašnik
sprememba ONRP iz GZ
ter postavitev objekta za zavetje živali ter
v KZ in SZ
shrambo sena in orodja.

št. lista

5

sprememba PIP-ov oz.
PPNRP

Preureditev zgornjega nadstropja
(mansarda) 2 kmetijskih stavb v
apartmaja

2

3

sprememba ONRP

Izgradnja čebelnjaka v izmeri 150-200m2
(izvedba apiterapij, izobraževanj ter
dejavnosti čebelarskega turizma,
plemenilna postaja) + dostop z avtom

1

po preoblikovanju pobude s strani pobudodajalcev na
delavnici 5.3.2020 ugotovljeno, da je pobuda po dopustni
gradnji nezahtevnega kmetijskega objekta že
upoštevana z veljavnim OPN LD

4

sprememba ONRP

izgradnja lope za krmišče in spravilo krme
z nadstrešnico za živali (odprti hlev)

1258

razširitev EUP MA 10 SK za potrebe razširitev
funkcionalnega zemljišča obstoječega kompleksa z
namenom gradnje nezahtevnih objektov

5

sprememba ONRP

Izgradnja kmečke lope

4

6679

opredelitev nove EUP PL 02 IK s spremembo PNRP iz
kmetijskih v stavbna zemljišča s PNRP IK za potrebe
selitve obstoječe kmetije s sedanjim sedežem v naselju
Podlož (cca 1,3 km oddaljeno od predlagane lokacije)

6

sprememba ONRP

selitev kmetije

1

sprememba ONRP

Postavitev enostavnega objekta
(brunarice) v katerem bi bila postavljena
razstava v spomin partizanskim
bolnišnicam in ranjencem.

10

2431

opredelitev nove EUP BP 01 CDk s spremembo PNRP iz
kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča s
PNRP CDk za potrebe ureditve spominskega objekta z
razstavo v spomin partizanskim bolnišnicam -Slovenske
vojaške partizanske bolnišnice Snežnik (SVPB Snežnik)
v neposredni bližini spomenika SVPB Snežnik
glej: http://www.rihtarjeva-domacija.si/izrocilopreteklosti/babno-polje-in-druga-svetovna-vojna/
https://obelezja.wordpress.com/2018/03/19/zupanov-lazspomenik/

7

8

grafični del ID in
opredelitev OPPN za EUP
VI 11 O

9

ukinjena

10

grafični del

11

ukinjena

12

grafični del

opredelitev nove EUP VI 11 O s predvidenim OPPN za:
- v severnem delu območju se načrtuje zbiranje in
predelava gradbenih odpadkov, ki bi se reciklirali
(postopek R5) in delno uporabili kot gradbeni materiali v
gradbeništvu za zasipe, nasipe in podobno in delno kot
zemeljski izkopi ali umetno pripravljena zemljina
(postopek R10);
- v južnem delu območja se načrtuje gradnja objektov za
kmetijsko proizvodnjo;

8

sprememba ONRP

selitev kmetije – hlev, bivališča za stalno
prisotnost človeka

pobuda ni bila ocenjena kot primerna za nadaljnjo
obravnavo

9

sprememba ONRP

del zemljišča bi namenili parkirišču za
avtodome

širitev EUP NA 07 SK predstavlja uskladitev z dejanskim
stanjem na podlagi izdanega uporabnega dovoljenja

10

sprememba ONRP

sprememba ONRP za dejavnosti v
izvajanju (trgovina z mešanim blagom)

pobuda ni bila ocenjena kot primerna za nadaljnjo
obravnavo

11

sprememba ONRP

ohranitev parkirišča, ki služi izvajanju
dejavnosti ter postavitev parkirišča za
avtodome

35582
(celotna
EUP PU 09
Sse)

sprememba PNRP za EUP PU 09 Sse in sicer iz Sse v
SK (dopustna gradnja vukanizerske delavnice)

12

sprememba PNRP ali
PIP

območje vulkanizerske dejavnosti

8

3516

opredelitev nove EUP VH 10 IK s spremembo PNRP iz
kmetijskih v stavbna zemljišča s PNRP IK za gradnjo
kmetijskega objekta (hleva) za potrebe obstoječe kmetije
s sedanjim sedežem v naselju Vrhnika

13

opredeljena na delavnici
5.3.2020

opredeljena na delavnici 5.3.2020

6

17514

881

13

grafični del

14

ukinjena

pobuda ni bila ocenjena kot primerna za nadaljnjo
obravnavo

14

sprememba PNRP ali
PIP

Izgradnja hleva

grafični del ID in
opredelitev OPPN za EUP
VI 11 O - POGOJNO

pogojna opredelitev nove EUP PG 05 O s predvidenim
OPPN za območje, kjer se načrtuje zbiranje in predelava
gradbenih odpadkov, ki bi se reciklirali (postopek R5) in
delno uporabili kot gradbeni materiali v gradbeništvu za
zasipe, nasipe in podobno in delno kot zemeljski izkopi
ali umetno pripravljena zemljina (postopek R10)pri čemer
je potrebno preveriti obstoječo dokumetacijo o legalnosti
opuščenega peskokopa in zagotoviti s strani pobudnika
študijo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na vodne
vire in vodovarstvena območja v neposredni bližini NAČRTOVANA UREDITEV SE OHRANI V NADALJEN
POSTOPKU V KOLIKOR SE S ŠTUDIJO DOKAŽE, DA
SO VPLIVI NA VODNE VIRE ZANEMARLJIVI OZ.
SPREJEMLJIVI

15

Sprememba ONRP

Območje opuščenega peskokopa bi
uporabili za ločevanje nenevarnih
gradbenih odpadkov

15

4

3

9

16

grafični del ID

1959

opredelitev nove EUP KO 09 SK s spremembo PNRP iz
kmetijskih v stavbna zemljišča s PNRP SK in ZS za
vključitev območja obstoječe razpršene poselitve v
naselje (280. člen ZUreP-2) in opredelitev površin za
šport in rekreacijo v območju poplavno ogroženih površin

16

sprememba ONRP

V SZ saj stanovanjska stavba že stoji

9

9

3

17

sprememba ONRP

Na območju pobude že stoji stanovanjska
stavba (GD 2012, naravovarstveno
soglasje, kulturovarstveno soglasje in
kulturovarstveni pogoji). Radi bi zgradili
še skladiščno stavbo za drva in
nadstrešek za avto.

17

grafični del ID

366

širitev EUP KO 03 SKj predstavlja določitev
funkcionalnega zemljišča obstoječega stan. Objekta z
izdanim GD v poplavno ogroženem območju

18

grafični del ID

831

širitev EUP NA 01 SSe predstavlja uskladitev z
dejanskim stanjem - objekt je zgrajen na podlagi
izdanega gradbenega dovoljenja

18

sprememba ONRP

na zemljišču stoji stanovanjska hiša z
veljavnim upravnim dovoljenjem

19

sprememba ONRP

povečanje kozolca, ki stoji na sosednji
parceli, za spravilo orodja in krme

20

sprememba ONRP

izgradnja manjše stanovanjske hiše

2

19

ukinjena

po obrazložitvi pobude s strani pobudodajalcev na
delavnici 5.3.2020 ugotovljeno, da je pobuda po dopustni
gradnji nezahtevnega kmetijskega objekta že
upoštevana z veljavnim OPN LD

20

ukinjena

pobuda ni bila ocenjena kot primerna za nadaljnjo
obravnavo

grafični del ID

410

širitev EUP ST 01 SSe predstavlja določitev
funkcionalnega zemljišča obstoječega stan. Objekta z
izdanim GD (Ureditev brežine s podpornim zidom,
izdelava dovozne poti, postavitev etažnega objekta za
shranjevanje drv pod površjem in garažo v prvi etaži,
postavitev sončnih kolektorjev na objekt ter postavite
vodohrama za lastne potrebe)

21

sprememba ONRP

Ureditev brežine s podpornim zidom,
izdelava dovozne poti, postavitev
etažnega objekta za shranjevanje drv pod
površjem in garažo v prvi etaži, postavitev
sončnih kolektorjev na objekt ter postavite
vodohrama za lastne potrebe.

22

grafični del ID in ukinitev
posebnega PIP za EUP
VH 07 z grafičnimi
usmeritvami

4954

zmanjšanje območja EUP VH 07 izhaja iz pobude
lastnika srednje tretjine zemljišč, kjer želi zgraditi
kmetijski objekt v zaledju svoje kmetije; na spodnji tretjini
že stoji kmetijski objekt (za preostal del zemljišča lastnik
predlaga, da se oporedeli s PNRP KZ), na zgornji tretjini
pa bi lastnik žele graditi 1 in ne 2 stanovanjska objekta

22

sprememba posebnih
PIP z grafiko

postavitev strojne lope in hleva za
zimovanje živali

6

23

grafični del ID

305

opredelitev nove EUP IV 11 ZS, ki je namenjena ureditvi
otroškega igrišča za naselje Iga vas

23

sprememba ONRP

postavitev otroškega igrišča

8

657

širitev EUP MA 17 SK je namenjena zagotovitvi vsaj 1
razpoložljive gradbene parcele v naselju Markovec
(prosta SZ v območju EUP VH 02 OPPN niso
razpoložljiva)

24

sprememba ONRP

gradnja stanovanjske hiše

4

602

opredelitev posebnega PIP-a za dopustnost gradnje 2
objektov za opazovanja narave v max. Obsegu 25 m2
BTP posamično

25, 26

sprememba PPIP

Gradnja gozdne hiše (objekt za
opazovanje narave) za projekt Razvoj
krovnega čezmejnega turističnega
produkta

12

delno upoštevana z veljavnim OPN LD, delno
neprimerna za nadaljnjo obravnavo

27

Sprememba ONRP

Gradnja manjše vrtne lope

21

24

grafični del ID

25, 26

posebni PIP za KE 02
(Racna gora)

27

ukinjena

28

grafični del ID
(preimenovanje in
sprememba PNRP) in
ukinitev posebnega PIP za
KE 04/a - A 29 ter
opredelitev novega
posebnega PIP za EUP
VH 11

10320

preblikovanje območja obstoječe žage ob Obrhu z
namenom zagotoviti pogoje razvoj izobraževalnih,
gledaliških, slikarskih in glasbenih dejavnosti (npr.
izvajanje izobraževalnih delavnic in taborov, slikarskih
delavnic in razstav, glasbenih recitalov, kulinaričnih
srečanj, izvajanje projektov v povezavi s kuzlturno
dediščino in muzejsko dejavnostjo, ipd.)

28

Revitalizacija žage na
Velikem Obrhu - Vrhnika
pri Ložu 39b s vključitvijo Sprememba posebnih PIP za območje
dodatnih vsebin v
KE 04/a oz. sprememba PNRP ter širitev
območje KE 04/a-A 29 in
območja SZ – PNRP BT , ZS
širitvijo dejavnosti na
zemljišča izven SZ

6

29

nadkritje balinišča v enoti Sprememba posebnih PIP za območje ST
ST 25
25

2

29

posebni PIP za EUP ST 25

978

dopolnitev podrobnega PIP-a za gradnjo na območjih
zelenih površin z opredelitvijo dopustne gradnje
nadstrešnic

30

grafični del ID

1530

krčitev gozda

30

31

grafični del ID

196

širitev EUP KN 01 SK je namenjena zagotovitvi vsaj 1
razpoložljive gradbene parcele v naselju Knežja Njiva
(prosta SZ v naselju niso razpoložljiva)

31

32

grafični del ID

376

zmanjšanje EUP DA 05 SK

32

33

grafični del ID

645

zmanjšanje EUP BP 06 SK

33

34

grafični del ID

1559

35

grafični del ID

5574

36

grafični del ID

197739

37

grafični del ID

40

grafični del ID in
opredelitev OPPN za EUP
MA 05 IG

opredelitev nove EUP PL 01 SK za potrebe širitev
kmetijskega gospodarstva v naselju Podlož
ukinitev EUP KL 02 SK in ohranitev zgolj obstoječe
razpršene poselitve

34

Sprememba ONRP iz GZ
v KZ
Sprememba ONRP iz KZ
v SK (gradnja
stanovanjske hiše)
Sprememba ONRP iz SZ
v KZ
Sprememba ONRP iz SZ
v KZ
Sprememba ONRP iz KZ
v SZ

14
7
5
13
11

35

14

opredelitev novih EUP BP 03 BT in BP 07 ZS za potrebe
nordijskega centra na robu naselja Babna Polica (biatlon)

36

13

4340

opredelitev nove EUP MA 11 IK za potrebe objektov s
kmetijsko proizvodnjo in krčitev gozda za obdelovalne
površine

37

4

40630

opredelitev nove EUP MA 05 IG za potrebe širitve
obstoječe gospodarske cone (EUP MA 13 IG), ki bo
namenjena potrebam lokalnega gospodarstva (SP:
Obrazložitev in utemeljitev OPN LD 2012 za razvoj
gospodarskih con, izdelal LOCUS d.o.o.)

O-1

41a

grafični del ID in
opredelitev OPPN za EUP
ST 05 IP

54761

opredelitev nove EUP ST 05 IP za potrebe širitve
obstoječeindustrijske cone (EUP ST 28 IP), ki bo
namenjena širitvi obstoječe lesno-predelovalne
dejavnosti

O-2

41b

grafični del ID in
opredelitev posebnih PIP
za EUP ST 36 O

1135

širitev območja zbirnega centra za potrebe dejavnosti
obstoječega zbirnega centra

42

grafični del ID

11776

opredelitev nove EUP LO 18 O za območje ekološkega
izboljšanja tal

43

grafični del ID

30174

zmanjšanje območja EUP ST 21 zaradi poplavno
ogroženih površin določenih s HHŠ

44

grafični del OPPN in
opredelitev OPPN za EUP
ST 24 CU

23378

opredelitev nove EUP ST 24 CU za potrebe centralnih
dejavnosti (npr. šola, vrtec, trgovine, ipd.)

Širitev gospodarske cone
Markovec za potrebe
lokalnega gospodarstva

Širitev gospodarske cone Markovec za
potrebe lokalnega gospodarstva

4

Širitev gospodarske cone za potrebe
dejavnosti v Coni (lesne)

3

3

O-3

Ureditev odlagališča zemeljskih odkopov

11

O-4

Širitev občinskega središča za potrebe
centralnih dejavnosti (npr. trgovski center)
ter ukinitev SZ v poplavno ogroženem
območju

3

3

45

grafični del ID in
opredelitev OPPN za EUP
ST 37 PC

8467

opredelitev nove EUP ST 24 CU za potrebe obvozne
ceste Ograde- Stari trg

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID
grafični del ID

6234
3
473
88
521
803
112
389
23
56
426
5735
281
122
17
1659
116

tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P1
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P7
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P10
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P15
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P16
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P21
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P23
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P28
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P31
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P32
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P34
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P35
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude P36
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude O-1
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude O-3
tehnični popravek zaradi upoštev. pobude O-4-B
tehnični popravek zaradi upoštevanja pobude O-5

O-5

Vzpostavitev povezovalne ceste

2

