
Priloga 8 
 
V nadaljevanju podajamo tabelo z vrednotenjem vplivov plana na posamezne enote registrirane kulturne dediščine (KD). V tabelo so zajete vse enote kulturne 
dediščine, ki se nahajajo na območju občine Medvode (stanje februar 2016).  
 

EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

9999 
Belo pri sv. Katarini 
- Domačija Belo 1 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, v osrednjem delu zaselka Belo. 
Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini 
se z OPN ne spreminja, zaselek se za potrebe podeželskega naselja širi 
proti J (na južnem pobočju). Enoto KD obdajajo kmetijska zemljišča ter na 
severu in jugu stavbna zemljišča. Zlasti severno od enote KD in delno 
južno od nje so še večje površine nezazidanih stavbnih zemljišč z 
namensko rabo SK, na katere je možno umeščanje novih objektov. Za 
območje EUP v kateri se pretežno nahaja enota KD veljajo PPIP-i, ki 
opredeljuje dopustno gradnjo tipov objektov (nizki podolgovati objekti z 
dvokapno streho, ….), višino kapi gospodarskih objektov, barvo strešnih 
kritin in oblikovanje ograj. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi 
v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

16290 
Belo pri sv. Katarini 
- Hiša Belo 2 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, v osrednjem delu zaselka Belo. 
Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini 
se z OPN ne spreminja, zaselek se za potrebe podeželskega naselja širi 
proti J (na južnem pobočju). Enoto KD stavbna zemljišča, zemljišča v 
neposredni okolici enote KD so že pozidana. Zlasti severno od osrednjega 
dela naselja in delno južno od njega so še večje površine nezazidanih 
stavbnih zemljišč z namensko rabo SK, na katere je možno umeščanje 
novih objektov. Za območje EUP v kateri se pretežno nahaja enota KD 
veljajo PPIP-i, ki opredeljuje dopustno gradnjo tipov objektov (nizki 
podolgovati objekti z dvokapno streho, ….), višino kapi gospodarskih 
objektov, barvo strešnih kritin in oblikovanje ograj. Ocenjujemo, da OPN in 
z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na 
enoto KD. 

 

2375 

Brezovica pri 
Medvodah - 
Cerkev sv. Jakoba 
in njeno vplivno 
območje 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se z 
OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo kmetijska in gozdna zemljišča. 
Južno od enote KD je predvidena širitev razpršene slemenske poselitve 
(EUP TT_AS_1684). Razen tega v vpliven in tudi širšem območju enote 
KD niso predvideni posegi v prostor, ki bi vplivali na ohranjanje 
dominantne lege KD ter kontekst kulturne dediščine in njene umeščenosti 
v širši prostor. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov. 

V EUP TT_AS_1684 so 
dovoljeni samo objekti tipa D. 
Dovoljena je samo nesvetleča, 
opečna kritina enotne barve. 
Dovoljene so samo lesene ali 
transparentne žične ograje ter 
žive meje. Za žive meje so 
dovoljene samo avtohtone 
rastlinske vrste (npr. gaber, 
leska, kalina), žive meje iz 
tujerodnih rastlinskih vrst niso 
dovoljene. Daljša stranica 
objekta mora biti vzporedna s 
potekom slemena. 



EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

16284 

Brezovica pri 
Medvodah - 
Domačija 
Brezovica pri 
Medvodah 1 in 2 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja, na širšem območju niso 
predvideni posegi v prostor, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Enoto KD obdajajo kmetijska in gozdna zemljišča, delno območje 
razpršene poselitve, ki je v celoti pozidano in prav tako delno varovano kot 
KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo 
imeli vpliva na enoto KD. 

 

16292 

Brezovica pri 
Medvodah - 
Domačija 
Brezovica pri 
Medvodah 4 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja, na širšem območju niso 
predvideni posegi v prostor, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Enoto KD obdajajo kmetijska in gozdna zemljišča, delno območje 
razpršene poselitve, ki je v celoti pozidano in prav tako delno varovano kot 
KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo 
imeli vpliva na enoto KD. 

 

16291 

Brezovica pri 
Medvodah - 
Domačija 
Brezovica pri 
Medvodah 5 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD se z OPN ne 
spreminja, v bližini je predvidena razpršene slemenske poselitve (EUP 
TT_AS_1684). Enoto KD obdajajo kmetijska in gozdna zemljišča, delno 
območje razpršene poselitve, ki je v celoti pozidano in prav tako delno 
varovano kot KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor 
ne bodo imeli vpliva na enoto KD ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

V EUP TT_AS_1684 so 
dovoljeni samo objekti tipa D. 
Dovoljena je samo nesvetleča, 
opečna kritina enotne barve. 
Dovoljene so samo lesene ali 
transparentne žične ograje ter 
žive meje. Za žive meje so 
dovoljene samo avtohtone 
rastlinske vrste (npr. gaber, 
leska, kalina), žive meje iz 
tujerodnih rastlinskih vrst niso 
dovoljene. Daljša stranica 
objekta mora biti vzporedna s 
potekom slemena. 

16285 

Brezovica pri 
Medvodah - 
Gospodarsko 
poslopje pri hiši 
Brezovica 1 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja, na širšem območju niso 
predvideni posegi v prostor, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Enoto KD obdajajo kmetijska in gozdna zemljišča, delno območje 
razpršene poselitve, ki je v celoti pozidano in prav tako delno varovano kot 
KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo 
imeli vpliva na enoto KD. 

 

16293 

Brezovica pri 
Medvodah - Hiša 
Brezovica pri 
Medvodah 8 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju manjšega zaselka. 
Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD se ne spreminja, 
predvidene pa so širitve stavbnih zemljišč (območje podeželskega naselja)  
v njegovi neposredni bližini, in na Z delu zaselka. Ocenjujemo, da OPN in 
z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na 
enoto KD. 

 

16258 
Brezovica pri 
Medvodah - Rudnik 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdaja gozd, v bližini poteka lokalna prometnica. Namenska raba 

 



EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

Knapovže zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja, OPN prav tako ne predvideva nobenih drugih posegov v prostor 
na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto 
KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo 
imeli vpliva na enoto KD. 

2281 
Dol pri Medvodah - 
Cerkev sv. Mihaela 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem delu občine, sredi strnjenega naselja. 
Enoto KD v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno že pozidana, 
nezazidana stavbna zemljišča se nahajajo še severno od enote in so 
namenjena individualni stanovanjski gradnji. Na robu naselja so 
predvidene manjše širitve stavbnih zemljišč za potrebe individualne 
stanovanjske gradnje in kmetije, ki po naši oceni ne bodo imela vpliva na 
ohranjanje pogledov na cerkev ter kontekst kulturne dediščine in njene 
umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD.  

 

104 
Dol pri Medvodah - 
Dolinčkova 
domačija 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem delu občine, sredi strnjenega naselja. 
Enoto KD v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno že pozidana, 
nezazidana stavbna zemljišča se nahajajo še severno od enote in so 
namenjena individualni stanovanjski gradnji. Ocenjujemo, da OPN in z 
njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

23522 

Golo Brdo - 
Arheološko 
najdišče Maticev 
spodmol 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdaja gozd, v bližini ni prometnic. Namenska raba zemljišč na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne spreminja, OPN prav 
tako ne predvideva nobenih drugih posegov v prostor na bližnjem in 
širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

2186 
Golo Brdo - Cerkev 
sv. Trojice 

Spomenik in 
vplivno območje  

sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu na vrhu slemena, na robu 
strnjenega naselja namenjenemu individualni stanovanjski gradnji. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njenem vplivnem območju se 
ne spreminja, prav tako ne v neposredni bližini enote KD. Enoto KD z 
vplivnim območje delno obdajajo tudi kmetijska in gozdna zemljišča. OPn 
ne predvideva posegov v prostor ali drugih ureditev, ki bi vplivali na 
ohranjanje dominantne lege KD ter kontekst kulturne dediščine in njene 
umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

16294 
Golo Brdo - 
Domačija Golo 
Brdo 6 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu manjšega zaselka. 
Zlasti južni in vzhodni del zaselka je predviden za širitev. Enoto KD delno 
obdajajo zazidana stavbna zemljišča, predvidena stavbna zemljišča V in J 
od enote KD bodo namenjena širitvi kmetij in individualni stanovanjski 
gradnji. OPN v PPIP določa, da se domačijo ohranja. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

22863 
Goričane - 
Arheološko 
najdišče Stari grad 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu. Pretežno jo pokrivata gozd in 
kmetijske površine, na njenem obrobju tudi stavbna zemljišča, ki so delno 
še nezazidana. Širitve stavbnih zemljišč na območje enote KD niso 
predvidene, prav tako ne druge pomembnejše prostorske ureditve. Za 

 



EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje 
arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v 
prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

146 
Goričane - Grad 
Goričane 

spomenik in vplivno 
območje  

profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu strnjenega naselja. 
Enoto KD delno obdajajo pretežno zazidana stavbna zemljišča, zelene 
površine in delno kmetijska zemljišča. Na vplivnem območju enote KD je 
predvidena širitev stavbnega zemljišča za namene individualne 
stanovanjske gradnje (EUP ME_SSE_665). Na širšem območju enote KD 
je predvidena širitev gospodarskih con v naseljih Vaše in Medvode, ki 
bodo imele vpliv na ohranjanje pogledov iz območja KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

Območje spremembe namenske 
rabe št. 334 (EUP 
ME_SSE_665) lahko zavzema 
le skrajni SZ del zemljišča parc. 
št. 835, k.o. Preska. 
V EUP ME_CU_666 gradnja 
dodatnih objektov zaradi 
neposrednega vpliva na 
Goričane - Grad Goričane (EŠD 
146)  ni primerna. 
Gospodarske cone v naselju 
Vaše ter na območju Tekstilne 
naj bodo zaradi daljinskega vpliv 
na enoto Goričane - Grad 
Goričane (EŠD 146) na zunanjih 
robovih povsod kjer to 
dopuščajo prostorske možnosti 
intenzivno ozelenjene z 
avtohtono drevesno in grmovno 
vegetacijo neformalne zasnove 
že v fazi prvih gradbenih 
posegov. Priporočljive so 
rastlinske vrste z gosto krošnjo. 
Pri  tem  zasaditve  ne  smejo 
biti v nasprotju s predpisi, ki 
urejajo saditev drevja v 
varovalnih  pasovih železniške 
in cestne infrastrukture. Izvede 
se naj tudi drevesna, grmovna in 
travnata zasaditev znotraj 
gospodarskih con, ki naj 
zavzema min. 15 % površin.  

16295 
Goričane - Grajska 
kašča 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na pobočju, na robu strnjenega naselja. Enoto KD 
delno obdajajo zazidana stavbna zemljišča in delno kmetijska zemljišča. V 
bližini enote KD je predvidena širitev stavbnih zemljišč za potrebe 
stanovanjske gradnje in podeželskega naselja. Ocenjujemo, da OPN in z 
njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto 
KD. 

 

147 
Goričane - Hiša 
Goričane 23 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na pobočju, na robu strnjenega naselja. Na območju 
enote KD bodo v OPN opredeljena stavbna zemljišča (ME_SSE_663). V 
bližini enote KD je predvidena širitev stavbnih zemljišč za potrebe 
stanovanjske gradnje in podeželskega naselja. Ocenjujemo, da bo 
opredelitev stavbnih zemljišč  v OPN imela pozitiven vpliv na enoto KD. 

 



EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

7910 
Goričane - Park 
gradu Goričane 

dediščina 
vrtnoarhitekturna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu strnjenega naselja. 
Enoto KD obdajajo pretežno zazidana stavbna zemljišča in delno 
kmetijska zemljišča. Na vplivnem območju enote KD je predvidena širitev 
stavbnega zemljišča za namene individualne stanovanjske gradnje (EUP 
ME_SSE_665). Na širšem območju enote KD je predvidena širitev 
gospodarskih con v naseljih Vaše in Medvode, ki bodo imele vpliv na 
ohranjanje pogledov iz območja KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD 
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

Gospodarske cone v naselju 
Vaše ter na območju Tekstilne 
naj bodo na zunanjih robovih 
povsod kjer to dopuščajo 
prostorske možnosti intenzivno 
ozelenjene z avtohtono 
drevesno in grmovno vegetacijo 
neformalne zasnove že v fazi 
prvih gradbenih posegov. 
Priporočljive so rastlinske vrste z 
gosto krošnjo. Pri  tem  
zasaditve  ne  smejo biti v 
nasprotju s predpisi, ki urejajo 
saditev drevja v varovalnih  
pasovih železniške in cestne 
infrastrukture. Izvede se naj tudi 
drevesna, grmovna in travnata 
zasaditev znotraj gospodarskih 
con, ki naj zavzema min. 15 % 
površin. 

5674 

Goričane - 
Spominska plošča 
nemškemu 
zbirnemu taborišču 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju kompleksa Gradu 
Goričane, ki je v dobrem stanju in prav tako zavarovan kot enota KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16243 
Goričane - 
Spominska plošča 
trem aktivistom 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju strnjenega naselja 
v bližini prometnice. Stavbna zemljišča v neposredni bližini enote KD so že 
pozidana, z izvedbo OPn ne pričakujemo pomembnih posegov v prostor, 
ki bi imeli vpliva na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

5673 

Goričane - 
Spominska soba in 
plošča partijski 
konferenci 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju kompleksa Gradu 
Goričane, ki je v dobrem stanju in prav tako zavarovan kot enota KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

29318 
Hraše - Arheološko 
najdišče Pod staro 
cesto 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu. Pretežno jo pokrivata kmetijske 
površine, delno vode, na njenem obrobju tudi stavbna zemljišča, ki so 
pretežno zazidana. Predvidena je manjša širitev stavbnih zemljišč na 
območje enote KD, druge prostorske ureditve niso predvidene. Za 
območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje 
arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v 
prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

2270 
Hraše - Cerkev sv. 
Jakoba 

spomenik in vplivno 
območje 

sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem tereni, sredi odprtega prostora. Pogled na 
cerkev se odpira iz južne, vzhodne in zahodne smeri. Obseg stavbnih 
zemljišč na območju enote KD in v njenem vplivnem območju se ne 
spreminja, prav tako ne v neposredni bližini enote KD. Na bližnjem 
območju Agroemone (EUP SM_CD_182) je predvidena sprememba 
podrobne namenske rabe in urejanje z OPPN, kar bo predvidoma 

Območje stavbnih zemljišč v 
EUP SM_AS_272 se naj 
smiselno zmanjša na način, da 
bo zajemalo le obstoječe 
objekte. 
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prispevalo k večji urejenosti območja. To bo imelo dolgoročen ugoden 
daljinski vpliv na enoto KD. OPN ne predvideva posegov v prostor ali 
drugih ureditev, ki bi vplivali na ohranjanje dominantne lege KD ter 
kontekst kulturne dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. 
Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani posegi v prostor imeli 
nebistven vpliva na enoto KD ob izvedbi omilitvenega ukrepa. 

16296 
Hraše - Domačija 
Hraše 38 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu strnjenega naselja. Zlasti 
SZ del naselja je predviden za širitev, medtem ko se na območju enote KD 
in v njeni neposredni bližini namenska raba zemljišč ne spreminja. Enoto 
KD obdajajo zazidana stavbna zemljišča, delno kmetijske površine. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

5741 
Hraše - Hiša Hraše 
45 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Zlasti SZ 
del naselja je predviden za širitev, medtem ko se na območju enote KD in 
v njeni neposredni bližini namenska raba zemljišč ne spreminja. Enoto KD 
v celoti obdajajo zazidana stavbna zemljišča. Ocenjujemo, da OPN in z 
njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

19580 
Hraše - Spominsko 
znamenje Francu 
Gortnarju-Črtu 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdaja gozd, v bližini ni prometnic. Namenska raba zemljišč na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne spreminja, OPN prav 
tako ne predvideva nobenih drugih posegov v prostor na bližnjem in 
širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

29139 
Jeprca - 
Arheološko 
najdišče Žejski hrib 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti prekriva gozd, na JZ meji na prometnico in stavbna zemljišča. 
Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini 
se ne spreminja, OPN prav tako ne predvideva nobenih drugih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Za območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo 
na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

2283 
Jeprca - Cerkev sv. 
Nikolaja 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu manjšega zaselka. Enoto 
na Z omejuje prometnica ter območje veljavnega DPN. Pogled na cerkev 
se odpira iz južne, vzhodne in zahodne smeri. Obseg stavbnih zemljišč na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor ali drugih ureditev, ki bi vplivali na kontekst 
kulturne dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da bo 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

16297 
Ladja - Betonski 
stolp 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu območja gospodarske 
cone Ladja. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se ne 
spreminja, v neposredni bližini se spreminja podrobna namenska raba 
stavbnih zemljišč, in sicer iz območij za proizvodnjo v stanovanjske in 
zelene površine. OPN ne predvideva nobenih drugih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
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Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
bistvenega vpliva na enoto KD. 

2282 
Ladja - Cerkev sv. 
Petra 

spomenik in vplivno 
območje 

sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na strnjenega naselja, v bližini 
poteka prometnica. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se 
spreminja v zelene površine, tudi v neposredni bližini se spreminja 
podrobna namenska raba stavbnih zemljišč, in sicer iz območij za 
stanovanja in proizvodnjo v zelene površine. Opredelitev zelenih površin 
na območju enote KD in v njeni okolici bo imelo dolgoročen pozitiven vpliv 
na doživljanje enote KD. OPN ne predvideva drugih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da bodo OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo 
imeli bistvenega vpliva na enoto KD ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov. 

Posegi v zemeljske plasti naj 
bodo omejeni na najmanjši 
možni način. 

17382 
Ladja - Dieselska 
lokomotiva 

dediščina ostalo 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja gospodarske cone 
Ladja. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se ne spreminja, 
prav tako ne v njeni neposredni bližini. OPN ne predvideva posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

17387 
Ladja - 
Hidroelektrarna 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu območja gospodarske 
cone Ladja. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se ne 
spreminja, v neposredni bližini se spreminja podrobna namenska raba 
stavbnih zemljišč, in sicer iz območij za proizvodnjo v stanovanjske in 
zelene površine. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

17384 
Ladja - Kuhalnik 
tovarne celuloze 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu območja gospodarske 
cone Ladja. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se ne 
spreminja, v neposredni bližini se spreminja podrobna namenska raba 
stavbnih zemljišč, in sicer iz območij za proizvodnjo v stanovanjske in 
zelene površine. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

17383 
Ladja - Mlinska 
kamna 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu območja gospodarske 
cone Ladja. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se ne 
spreminja, v neposredni bližini se spreminja podrobna namenska raba 
stavbnih zemljišč, in sicer iz območij za proizvodnjo v stanovanjske in 
zelene površine. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

17386 Ladja - Papirnica dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu območja gospodarske 
cone Ladja. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se ne 
spreminja, v neposredni bližini se spreminja podrobna namenska raba 
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stavbnih zemljišč, in sicer iz območij za proizvodnjo v stanovanjske in 
zelene površine. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

22862 

Ladja - 
Rimskodobno 
grobišče ob 
železniški progi 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na delo območja gospodarske 
cone Ladja, bližnjega naselja, zavzema pa tudi del kmetijskih zemljišč. 
Namenska raba zemljišč na območju enote KD se delno spreminja, in 
sicer se spreminja podrobna namenska raba stavbnih zemljišč iz območij 
za proizvodnjo v zelene površine in površine parkirišč. OPN ne predvideva 
posegov v prostor na bližnjem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv 
na enoto KD. Za območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se 
navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z 
njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto 
KD. 

V EUP ZB_K1_1739 
postavljanje nezahtevnih 
objektov znotraj Ladja - 
Rimskodobno grobišče ob 
železniški progi (EŠD 22862) ni 
dopustno. Posegi v zemeljske 
plasti naj bodo omejeni na 
najmanjši možni način. 

16241 
Ladja - Vodna 
zapornica 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu območja gospodarske 
cone Ladja. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se ne 
spreminja, v neposredni bližini se spreminja podrobna namenska raba 
stavbnih zemljišč, in sicer iz območij za proizvodnjo v stanovanjske in 
zelene površine. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

22861 
Medvode - 
Arheološko 
najdišče Svetje 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, zajema del kmetijskih zemljišč in 
del bližnjih strnjenih naselij. Na del območja sega veljavni DPN, delno se 
širijo stavbna zemljišča (EUP ZB_CDI_1687), ponekod se spreminja 
podrobna namenska raba. Za območje KD veljajo splošna določila OPN, ki 
se navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN 
in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na 
enoto KD ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 
 
Dopolnjen osnutek OPN (september 2016) predvideva v EUP ZB_1687 
spremembo podrobne namenske rabe stavbnih zemljišč, in sicer iz CD 
(centralne dejavnosti) v ZV (površine za vrtičkarstvo) ter umik dela pobude 
za širitev stavbnega zemljišča. Ocenjujemo, da omenjena sprememba 
podrobne namenske rabe ne bo imela bistvenega vpliva na enoto KD. 

V EUP ME_SSV_569 naj bodo 
zaradi zelo pomembnih 
arheoloških ostankov v območju 
Medvode - Arheološko najdišče 
Svetje (EŠD 22861), ki so bili 
odkriti v neposredni bližini v 
preteklih letih, posegi v 
zemeljske plasti omejeni na 
najmanjši možni način. 
V EUP ZB_K!_1739 postavljanje 
nezahtevnih objektov znotraj 
Medvode - Arheološko najdišče 
Svetje (EŠD 22861) ni 
dopustno. 

22866 

Medvode - 
Arheološko 
območje Na dolini 
v Preski 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, zajema del kmetijskih zemljišč in 
del bližnjih strnjenih naselij. Na delu območja se širijo stavbna zemljišča 
(EUP ME_IG_646, ME_IG_1167, ME_SSV_635), ponekod se spreminja 
podrobna namenska raba. Za območje KD veljajo splošna določila OPN, 
ki se navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. Na podlagi prejetih 
dopolnilnih smernic (konkretizacija  predhodnih  arheoloških raziskav)  s 
strani MK, št. 3501-3/2012/13 z dne 17.08.2015 in št. 3501-3/2012/18 z 
dne 01.09.2015 so bile na širitve gospodarskih con v naseljih Vaše in 
Preska (EUP ME_IG_664 in ME_IG_1167)  novembra 2015 opravljene 
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predhodne arheološke raziskave  za  pridobitev  ocene arheološkega 
potenciala zemljišča za celovito presojo izvedbe plana na arheološke 
ostaline. Raziskava je potekala na njivah in travnatih površinah južno oz. 
vzhodno od industrijskih objektov v industrijski coni. Gre za območje 
potencialnega arheološkega najdišča - rimskodobne vasi ali ceste. V 
izkopanih testnih jamah, tako ITP kot strojnih testnih jarkih, so bili odkriti 
novodobna in recentna keramika ter drugi predmeti polpreteklih obdobij. 
Najdbe, ki bi potrdile arheološko najdišče na tem mestu niso bile odkrite, 
prav tako v testnih jarkih ni bilo odkritih intaktnih arheoloških kulturnih 
plasti, vkopov ali struktur. Iz rezultatov raziskav zato izhaja domneva, da 
na omenjenih parcelah ni arheoloških ostalin - med odkritimi novodobnimi 
in recentnimi najdbami ni niti sporadičnih najdb iz arheoloških obdobij. 
Obravnavan prostor (parc. št. 93/1, 157/1 in 156/1- del, k.o. Preska) je 
arheološko negativen. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v 
prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

Dopolnjen osnutek OPN (september 2016) predvideva spremembe 
podrobne namenske rabe stavbnih zemljišč na območju predvidene 
povezovalne ceste, ter delno umik pobude za širitev stavbnih zemljišč 
prav tako na območju povezovalne ceste. Ocenjujemo, da omenjene 
spremembe namenske rabe ne bodo imele bistvenega vpliva na enoto 
KD. 

2184 
Medvode - Cerkev 
sv. Janeza Krstnika 
v Preski 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so v celoti pozidana, nezazidana 
stavbna zemljišča so le na bližnjih stavbnih zemljiščih, katerem se 
namenska raba spreminja v zelene površine. Obseg stavbnih zemljišč na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor ali drugih ureditev, ki bi vplivali na kontekst 
kulturne dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto 
KD. 

 

16298 

Medvode - 
Domačija Cesta 
Komandanta 
Staneta 26, 28, 30 
in 32 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno pozidana. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. OPN določa, da se območje ureja na podlagi natečajne rešitve 
oblikovanja centra Medvod. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani 
posegi v prostor imel pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

16245 
Medvode - Doprsni 
kip Eda Bregarja-
Dona 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so v celoti pozidana. Obseg stavbnih 
zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. OPN ne ožjem in širšem območju ne predvideva posegov v 
prostor ali drugih ureditev, ki bi vplivali na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN 
in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

2188 
Medvode - 
Hafnerjeva 
kapelica v Preski 

dediščina in vplivno 
območje 

sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdajajo kmetijska zemljišča, v bližini ni prometnic, vplivno območje 
v celoti prekrivajo kmetijska zemljišča. Namenska raba zemljišč na 
območju enote KD in njenem vplivnem območju se ne spreminja, OPN 
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prav tako ne predvideva nobenih drugih posegov v prostor na bližnjem in 
širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

16300 
Medvode - 
Hidroelektrarna 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto 
prekrivajo stavbna zemljišča, ki so v celoti pozidana, ter vodne površine. 
Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini 
se ne spreminja. OPN ne ožjem in širšem območju ne predvideva posegov 
v prostor ali drugih ureditev, ki bi vplivali na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto 
KD. 

 

5744 
Medvode - Hiša 
Cesta komandanta 
Staneta 16 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno pozidana. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. OPN določa, da se območje ureja na podlagi natečajne rešitve 
oblikovanja centra Medvod. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani 
posegi v prostor imel pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

16299 
Medvode - Hiša 
Cesta Komandanta 
Staneta 9 in 11 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno pozidana. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. OPN določa, da se območje ureja na podlagi natečajne rešitve 
oblikovanja centra Medvod. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani 
posegi v prostor imel pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

16307 
Medvode - Hiša 
Preška 31 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na JV pobočju, na robu strnjenega naselja. Enoto v 
obdajajo stavbna zemljišča, ki so v celoti pozidana, delno kmetijska 
zemljišča. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se ne spreminja. OPN predvideva, da je za vse posege 
treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko 
arhitekturno rešitev. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v 
prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD oz. bodo ti pozitivni. 

 

16301 
Medvode - Hiša 
Seškova 4 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno pozidana. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. OPN določa, da se območje ureja kot mestno jedro, delež 
zelenih površin se bo povečal. V bližini ob Savi so predvidene parkovne 
ureditve. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani posegi v prostor imel 
pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

16302 
Medvode - Hiša 
Seškova 8 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno pozidana. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. OPN določa, da se območje ureja kot mestno jedro, delež 
zelenih površin se bo povečal. V bližini ob Savi so predvidene parkovne 
ureditve. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani posegi v prostor imel 
pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

28115 
Medvode - Jarčeva 
vila 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno pozidana. Obseg 
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stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. OPN določa, da se območje ureja na podlagi natečajne rešitve 
oblikovanja centra Medvod. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani 
posegi v prostor imel pozitiven vpliv na enoto KD. 

16248 
Medvode - 
Kapelica Matere 
božje v Preski 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so v celoti pozidana, v bližini je 
pokopališče. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se ne spreminja. Območje bo namenjeno odprtim 
športnim in rekreacijskim površinam ter gasilskemu domu. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

16308 
Medvode - Kašča 
pri hiši Kurirska 4 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na rahlo nagnjenem severnem pobočju, na robu 
strnjenega naselja. Enoto KD v celoti obdajajo zazidana stavbna zemljišča, 
delno kmetijska zemljišča in gozd. Na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16303 
Medvode - Kužno 
znamenje 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu stanovanjskega območja 
strnjenega naselja. V neposredni bližini poteka prometnica. Enoto KD v 
celoti obdajajo zazidana stavbna zemljišča. Na območju enote KD in v 
njeni neposredni bližini se namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16266 
Medvode - Marijina 
kapelica 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu stanovanjskega območja 
strnjenega naselja. V neposredni bližini poteka prometnica. Enoto KD v 
celoti obdajajo zazidana stavbna zemljišča. Na območju enote KD in v 
njeni neposredni bližini se namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16309 
Medvode - 
Pokopališka kapela 
v Preski 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju pokopališča v Preski. 
Na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se namenska raba 
zemljišč ne spreminja, predvidena kje širitev bližnje gospodarske cone. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
bistvenega vpliva na enoto KD ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

Zunanji rob gospodarske cone 
EUP ME_IG_646 naj bo 
intenzivno ozelenjene z 
avtohtono drevesno in grmovno 
vegetacijo neformalne zasnove 
že v fazi prvih gradbenih 
posegov. Priporočljive so 
rastlinske vrste z gosto krošnjo. 
Pri  tem  zasaditve  ne  smejo 
biti v nasprotju s predpisi, ki 
urejajo saditev drevja v 
varovalnih  pasovih železniške 
in cestne infrastrukture. Izvede 
se naj tudi drevesna, grmovna in 
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travnata zasaditev znotraj 
gospodarskih con, ki naj 
zavzema min. 15 % površin. 

16304 
Medvode - 
Skladišče 
železniške postaje 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju železniške postaje v 
Medvodah. Na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se 
namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne predvideva posegov v 
prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv 
na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

5676 

Medvode - Skupni 
grob padlih med 
NOB na 
pokopališču v 
Preski 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju pokopališča v Preski. 
Na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se namenska raba 
zemljišč ne spreminja. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem 
ali širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16305 

Medvode - 
Spomenik 
kaplanove vodne 
turbine 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na območju strnjenega naselja, v bližini HE, ki je 
namenjeno za hidroelektrarno. Na območju enote KD in v njeni neposredni 
bližini se namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne predvideva 
posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

5677 

Medvode - 
Spomenik padlim 
med prvo svetovno 
vojno v Preski 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju pokopališča v Preski. 
Na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se namenska raba 
zemljišč ne spreminja. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem 
ali širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

5675 

Medvode - 
Spomenik padlim 
talcem v Gramozni 
jami 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi stanovanjskega območja 
strnjenega naselja. V neposredni bližini poteka prometnica. Enoto KD v 
celoti obdajajo zazidana stavbna zemljišča. Na območju enote KD in v 
njeni neposredni bližini se namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

19097 
Medvode - Vodni 
zbiralnik pri hiši 
Cesta na Svetje 13 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi stanovanjskega območja 
strnjenega naselja. Enoto KD v celoti obdajajo zazidana stavbna zemljišča. 
Na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se namenska raba 
zemljišč ne spreminja. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto 
KD. 

 

16246 
Medvode - Vodnjak 
pri hiši Šeškova 4 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so pretežno pozidana. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. OPN določa, da se območje ureja kot mestno jedro, delež 
zelenih površin se bo povečal. V bližini ob Savi so predvidene parkovne 
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ureditve. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani posegi v prostor imel 
pozitiven vpliv na enoto KD. 

16244 
Medvode - Vojaški 
bunker ob 
železniškem mostu 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju železniškega mostu 
sredi naselja. Na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se 
namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne predvideva posegov v 
prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv 
na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16279 
Medvode - 
Železniški most 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju železniškega mostu 
sredi naselja. Na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se 
namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne predvideva posegov v 
prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv 
na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16310 
Medvode - 
Župnišče v Preski 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto v 
celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so v celoti pozidana. Obseg stavbnih 
zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se ne 
spreminja. Za vse posege bo treba predhodno izdelati celovito 
urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

2271 
Moše - Cerkev sv. 
Mihaela 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu ob Savi, na robu strnjenega. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD se ne spreminja. Z od enote KD 
bodo opredeljene zelene površine, kar bo ugodno vplivalo na pojavnost 
kulturne dediščine. OPN ne predvideva posegov v prostor ali drugih 
ureditev, ki bi vplivali na ohranjanje lege KD ter kontekst kulturne dediščine 
in njene umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim 
povezani posegi v prostor imeli pozitiven vpliva na enoto KD. 

 

22940 
Moše - Domačija 
Moše 5 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu strnjenega naselja. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se z 
OPN ne spreminja, naselje se ne širi. Enoto KD obdajajo zazidana stavbna 
zemljišča in delno kmetijska zemljišča. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

2284 
Osolnik - Cerkev 
sv. Mohorja in 
Fortunata 

spomenik in vplivno 
območje 

sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se z 
OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo kmetijska in gozdna zemljišča. Na 
vpliven in tudi širšem območju enote KD niso predvideni posegi v prostor, 
ki bi vplivali na ohranjanje dominantne lege KD ter kontekst kulturne 
dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da OPN in z 
njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD.  

 

5747 
Osolnik - Hiša 
Osolnik 3 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na obočju razpršene poselitve. 
Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini 
se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo stavbna, kmetijska in gozdna 
zemljišča. V OPN niso predvideni posegi v prostor, ki bi vplivali na 
ohranjanje kulturne dediščine. V območju registrirane kulturne dediščine je 
na obstoječih objektih dopustno le vzdrževanje ali odstranitev objekta. 
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Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

16306 
Osolnik - Sušilnica 
za sadje na 
domačiji Osolnik 2 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. 
Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini 
se z OPN ne spreminja. V OPN niso predvideni posegi v prostor, ki bi 
vplivali na ohranjanje kulturne dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

2187 
Petelinec - Cerkev 
sv. Jakoba 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enota 
KD leži znotraj strnjenega gozdnega kompleksa. Namenska raba zemljišč 
na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se z OPN ne spreminja. 
V OPN niso predvideni posegi v prostor, ki bi vplivali na ohranjanje lege 
KD ter kontekst kulturne dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

22865 

Rakovnik pri 
Medvodah - 
Arheološko 
najdišče Na 
Grobljah 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, zajema pretežno kmetijska in 
gozdna zemljišča ter manjši del stavbnih zemljišč bližnjih strnjenih naselij. 
Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini 
se z OPN ne spreminja. V OPN niso predvideni posegi v prostor, ki bi 
vplivali na enoto KD. Za območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se 
navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z 
njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD ob 
izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Posegi v zemeljske plasti naj 
bodo omejeni na najmanjši 
možni način. 

16311 

Rakovnik pri 
Medvodah - 
Domačija Rakovnik 
11 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Stavbna 
zemljišča v bližini enote KD so v celoti pozidana. Obseg stavbnih zemljišč 
na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se z OPN ne spreminja. 
V OPN niso predvideni posegi v prostor, ki bi vplivali na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

26360 

Seničica - 
Arheološko 
najdišče Pod 
Klancem 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem in ravnem terenu, zajema pretežno 
stavbna zemljišča in v manjšem delu kmetijska zemljišča. Na območju 
enote KD se v manjšem delu širi poselitev za potrebe individualne 
stanovanjske gradnje, delno se stavbnim zemljiščem spreminja podrobna 
namenska raba, in sicer za namene turizma (v postopku je sprejem OPPN 
- strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih 
rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko 
arhitekturno zasnovo območja), stanovanjske gradnje in gospodarske 
cone. Na območju stanovanjske gradnje (EUP ME_SSM_1177) in 
gospodarske cone (ME_IG_12111) je v PPIP opredeljen pogoj, pod 
katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine, in 
sicer izvedba arheoloških raziskav pred posegom v prostor. Za območje 
KD veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje 
arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v 
prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

5748 
Seničica - 
Domačija Seničica 
29 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo kmetijska in 
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gozdna zemljišča ter zazidana stavbna zemljišča. V OPN niso predvideni 
posegi v prostor, ki bi vplivali na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

16312 Seničica - Most dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu strnjenega naselja. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se z 
OPN ne spreminja, spreminja se podrobna namenska raba zemljišč. 
Zemljišča so namenjena stanovanjski gradnji, v neposredni bližini je 
območje sprejetega DPN. OPN predvideva ukrepe za zmanjšanje 
škodljivega delovanja voda na Mavelščici. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD ob izvedbi 
omilitvenih ukrepov. 

Ukrepi za povečanje poplavne 
varnosti ob Mavelščici morajo 
upoštevati varovanje enote 
kulturne dediščine Seničica – 
Most (EŠD 16312). 

22065 
Smlednik - 
Arheološko 
najdišče Stari grad 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem in ravnem terenu, zajema pretežno 
gozdna zemljišča in v manjšem delu kmetijska in stavbna zemljišča. Na 
območju enote KD se v manjšem delu širi poselitev za potrebe 
individualne stanovanjske gradnje, delno za potrebe ureditve parkirišča. Za 
območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje 
arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v 
prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 
 
Dopolnjen osnutek OPN (september 2016) predvideva umik pobude za 
širitev stavbnega zemljišča v EUP SM_257. Ocenjujemo, da bo omenjena 
sprememba namenske rabe ne bo imela vpliva na enoto KD. 

 

2269 
Smlednik - Cerkev 
sv. Urha 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju strnjenega naselja, in 
sicer na območju pokopališča v Preski. Na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

666 
Smlednik - Dvorec 
Valburga 

spomenik in vplivno 
območje 

profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu strnjenega naselja. Na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se osnovna namenska raba 
zemljišč ne spreminja, delno se spreminja podrobna namenska raba, in 
sicer na območju parkovnih površin. Območje se bo urejalo z OPPN. 
Območje bo prednostno namenjeno za kulturne dejavnosti, dovoljene 
bodo tudi druge družbene dejavnosti ali hotel, v parku bodo dopustne 
samo parkovne ureditve. Na vplivnem območju je predvidena širitev za 
potrebe zelenih površin (EUP SM_ZS_314), v tem delu OPN ne upošteva 
smernic ZRSVN. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor 
ne bodo imeli vpliva na enoto KD ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

 

16314 
Smlednik - Grobna 
kapela rodbine 
Lazarini 

dediščina 
sakralno profana 
stavbna ded. 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju strnjenega naselja, in 
sicer na območju pokopališča v Preski. Na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16313 
Smlednik - Hiša 
Smlednik 52 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se namenska raba zemljišč 
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ne spreminja, zemljišča so pretežno zazidana. OPN ne predvideva 
posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

5912 
Smlednik - 
Kalvarija v 
Smledniku 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na pobočju, na robu strnjenega naselja. Na območju 
enote KD se namenska raba zemljišč ne spreminja. Sprememba št. 358 
(EUP SM_SKK_1393) omogoča širjenje poselitve proti enoti KD. 
Predvidena sprememba bo imela negativen vpliv na pojavnost in 
prepoznavnost kulturne dediščine v prostoru v katerem se nahaja. Pobuda 
tudi ni skladna s strateško usmeritvijo OPN, ki predvideva nadaljnji razvoja 
turizma v povezavi s kalvarija v Smledniku. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

V EUP SM_K2_1394 
postavljanje enostavnih in 
nezahtevnih objektov ni 
dovoljeno. 
Območje spremembe namenske 
rabe št. 358 (EUP 
SM_SKK_1393) se naj zmanjša 
na način, da se stavbna 
zemljišča ne bodo širila po 
pobočju. Dopustna je zgolj 
zapolnitev vrzeli vzdolž 
obstoječe javne poti (JP-
751251). 

16315 
Smlednik - 
Kapelica sv. Urha 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se namenska raba zemljišč 
ne spreminja, zemljišča so pretežno zazidana. OPN ne predvideva 
posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

7940 
Smlednik - Park 
dvorca Valburga 

dediščina/spomenik 
vrtnoarhitekturna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu strnjenega naselja. Na 
območju enote KD se osnovna namenska raba zemljišč ne spreminja, 
spreminja se podrobna namenska raba, in sicer na območju parkovnih 
površin. Območje se bo urejalo z OPPN. Območje bo prednostno 
namenjeno za kulturne dejavnosti, dovoljene bodo tudi druge družbene 
dejavnosti ali hotel, v parku bodo dopustne samo parkovne ureditve. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Predlagamo, da se v EUP 
SM_ZP_198 izbriše možnost 
postavitve hotela. 

5691 

Smlednik - 
Spomenik padlim 
med prvo svetovno 
vojno 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju strnjenega naselja, in 
sicer na območju pokopališča v Preski. Na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se namenska raba zemljišč ne spreminja. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

5692 
Smlednik - 
Spomenik petim 
padlim talcem 

spomenik in vplivno 
območje 

memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi odprtega prostora v bližini 
prometnice in parkirišča golf igrišča. Na območju enote KD se namenska 
raba zemljišč ne spreminja, v bližini je predvidena opredelitev površin za 
turizem. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD in njeno vplivno 
območje. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

16249 
Smlednik - 
Spominska plošča 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se namenska raba zemljišč 
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Albinu Grajzarju-
Binetu 

ne spreminja, zemljišča so pretežno zazidana. OPN ne predvideva 
posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

5911 
Smlednik - Stari 
grad 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enota 
KD je v celoti obdana s strnjenim gozdom. Na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se spreminja namenska raba, in sicer iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem ali 
širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16316 Smlednik - Vas dediščina 
naselbinska 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu. Enota KD je zaradi neustrezne 
rabe in posegov v prostor v slabem stanju. Na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se namenska raba ne spreminja. OPN ne predvideva 

posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Tipologija nove zazidave bo sledila 
značilnostim prostora in obstoječim grajenim strukturam. Smlednik 
se ureja z urbanističnim načrtom. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD ob izvedbi 
omilitvenih ukrepov. 

Za območje naselbinske 
dediščine Smlednik – Vas (EŠD 
16316) se naj izdela 
konservatorski načrt za prenovo 
osrednjega dela naselja, s ciljem 
zagotavljanja varstva kulturne 
dediščine ter kakovostnih 
bivalnih razmer in razvojnih 
možnosti. 

5745 
Smlednik - 
Župnišče 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD in v njeni neposredni bližini se namenska raba zemljišč 
ne spreminja, zemljišča so pretežno zazidana. OPN ne predvideva 
posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

23524 
Sora - Arheološko 
najdišče Hom 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, prekrivajo jo gozdna zemljišča, 
v manjši meri tudi kmetijska zemljišča. Na območju enote KD ni poselitve, 
niti poselitev v OPn ni predvidena. Za območje KD veljajo splošna določila 
OPN, ki se navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, 
da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na 
enoto KD. 

 

2280 
Sora - Cerkev sv. 
Štefana 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu strnjenega naselja, na 
območju pokopališča. Na območju enote KD se namenska raba zemljišč 
ne spreminja, v neposredni bližini se bodo povečale površine zelenih 
površin, opredelile se bodo tudi površine za stanovanjsko gradnjo. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim 
povezani posegi v prostor imel pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

16318 
Sora - Gasilski 
dom 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD se namenska raba zemljišč ne spreminja, v neposredni 
bližini se bodo povečale površine za stanovanjsko gradnjo. Bližina enote 
KD je že v celoti zazidana. V PPIP je opredeljeno, da morajo objekti biti 
oblikovno usklajeni z avtohtono tipologijo objektov starega dela naselja. 
Dovoljen bo samo tip zazidave D. OPN ne predvideva posegov v prostor 
na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto 
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KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo 
imeli vpliva na enoto KD. 

17233 
Sora - Grad nad 
Drago 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, v celoti jo prekrivajo gozdna 
zemljišča. Na območju enote KD ni poselitve, niti poselitev v OPN ni 
predvidena. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Za območje KD 
veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje arheološke 
dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16319 
Sora - Hiša Sora 
49 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini na območju hribovja, na robu manjšega 
zaselka. Na območju enote KD se namenska raba zemljišč ne spreminja, 
prav tako ne v bližnjem območju. Stavbna zemljišča v bližini enote KD so 
že v celoti zazidana. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem ali 
širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

8782 
Sora - Spomenik 
padlim med prvo 
svetovno vojno 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu strnjenega naselja, na 
območju pokopališča. Na območju enote KD se namenska raba zemljišč 
ne spreminja, v neposredni bližini se bodo povečale površine zelenih 
površin, opredelile se bodo tudi površine za stanovanjsko gradnjo. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da bo OPN in z njim 
povezani posegi v prostor imel pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

16250 
Spodnja Senica - 
Spomenik upornim 
kmetom 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD se namenska raba zemljišč ne spreminja, v neposredni 
bližini se bo na območju doma krajanov spremenila podrobna namenska 
raba zemljišč za centralne dejavnosti. Bližina enote KD je že v celoti 
zazidana. OPN ne predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto 
KD. 

 

23523 
Spodnje Pirniče - 
Arheološko 
območje sv. Križ 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja, na 
območju stoji Cerkev sv. Križa. Na območju enote KD se namenska raba 
zemljišč ne spreminja, v neposredni bližini OPN predvideva širjenje 
poselitve za potrebe individualne stanovanjske gradnje. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Za območje KD veljajo splošna 
določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

2272 
Spodnje Pirniče - 
Cerkev sv. Križa 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD se namenska raba zemljišč ne spreminja, v neposredni 
bližini OPN predvideva širjenje poselitve za potrebe individualne 
stanovanjske gradnje. Bližina enote KD je že pretežno zazidana. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
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povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

16320 
Spodnje Pirniče - 
Domačija Spodnje 
Pirniče 11 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD se namenska raba zemljišč ne spreminja, v neposredni 
bližini OPN predvideva širjenje poselitve za potrebe individualne 
stanovanjske gradnje. Bližina enote KD je že v celoti zazidana. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

16321 
Spodnje Pirniče - 
Hiša Spodnje 
Pirniče 38 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Na 
območju enote KD se namenska raba zemljišč ne spreminja, v neposredni 
bližini OPN predvideva širjenje poselitve za potrebe individualne 
stanovanjske gradnje. Bližina enote KD je že v celoti zazidana. OPN ne 
predvideva posegov v prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko 
imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

16322 

Spodnje Pirniče - 
Kužno znamenje 
ob poti na Šmarno 
Goro 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdaja gozd. Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v 
njeni neposredni bližini se ne spreminja, OPN prav tako ne predvideva 
nobenih drugih posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi 
lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

5686 

Spodnje Pirniče - 
Rojstna hiša 
narodnega heroja 
Franca Rozmana-
Staneta 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu strnjenega naselja. Enoto 
obdajajo kmetijska in pozidana stavbna zemljišča. Namenska raba 
zemljišč na območju enote KD se ne spreminja, v neposredni bližini OPN 
predvideva širjenje poselitve za potrebe individualne stanovanjske 
gradnje. OPN ne predvideva nobenih drugih posegov v prostor na bližnjem 
in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

5687 

Spodnje Pirniče - 
Spomenik 
narodnemu heroju 
Francu Rozmanu-
Stanetu 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na robu strnjenega naselja. Enoto 
obdajajo kmetijska in pozidana stavbna zemljišča. Namenska raba 
zemljišč na območju enote KD se ne spreminja, v neposredni bližini OPN 
predvideva širjenje poselitve za potrebe individualne stanovanjske 
gradnje. OPN ne predvideva nobenih drugih posegov v prostor na bližnjem 
in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16251 
Spodnje Pirniče - 
Spominska plošča 
Tinetu Rožancu 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi strnjenega naselja. Enoto 
obdajajo  celoti pozidana stavbna zemljišča. Namenska raba zemljišč na 
območju enote KD se ne spreminja, v neposredni bližini OPN ne 
predvideva širjenje poselitve. OPN ne predvideva nobenih drugih posegov 
v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv 
na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16252 
Studenčice pri 
Medvodah - 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdajajo kmetijska zemljišča. Namenska raba zemljišč na območju 
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Spominsko 
obeležje kurirjem 
postaje TV G-25 

enote KD in v njeni neposredni bližini se ne spreminja, OPN prav tako ne 
predvideva nobenih drugih posegov v prostor na bližnjem in širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto 
KD. 

2285 
Tehovec - Cerkev 
sv. Florijana 

spomenik in vplivno 
območje 

sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Obseg 
stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se z 
OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo kmetijska in gozdna zemljišča, v 
bližini se nahaja razpršena poselitev. OPN ne predvideva nobenih 
posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16323 
Tehovec - Kašča 
na domačiji 
Tehovec 1 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo stavbna, 
kmetijska in gozdna zemljišča. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16253 
Tehovec - Obeležje 
lovskim tovarišem 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, blizu območja razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo stavbna, 
kmetijska in gozdna zemljišča. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

2374 

Topol pri 
Medvodah - 
Cerkev sv. 
Katarine 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo stavbna, 
kmetijska in gozdna zemljišča. V bližini območja so predvidene širitve 
poselitve za potrebe stanovanjske gradnje in kmetij, predvidene so tudi 
površine za turizem (EUP TT_BT_464). Neustrezni posegi na območju 
predvidenem za turizem bi lahko imeli negativen vpliv na doživljanje enote 
KD in njeno dominantno lego v prostoru. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD 
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

Na območju EUP TT_BT_464 
OPPN ustvarjanje dominant v 
prostoru ni dopustno. Vzhodni 
rob enote urejanja prostora 
mora biti ozelenjen. Pri  
oblikovanju in  velikosti   
objektov se  upošteva  
urbanistične,  arhitekturne  in 
krajinske značilnosti širšega 
območja. 

16324 

Topol pri 
Medvodah - 
Domačija Topol pri 
Medvodah 21 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD se ne spreminja, 
v njeni neposredni bližini se širi poselitev za potrebe individualne 
stanovanjske gradnje. Enoto KD obdajajo stavbna in kmetijska zemljišča. 
OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na enoto KD. 

 

16325 
Topol pri 
Medvodah - 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
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Domačija Topol pri 
Medvodah 25 

neposredni bližini se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo kmetijska in 
gozdna zemljišča. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

16254 

Topol pri 
Medvodah - 
Doprsni kip Janeza 
Kalana-Kosca 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju strnjenega naselja 
blizu šole. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD se z OPN ne 
spreminja, v bližini bodo opredeljene nove površine za potrebe parkirišča. 
Enoto KD obdajajo stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča. OPN ne 
predvideva nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi 
lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16255 

Topol pri 
Medvodah - 
Kapelica Srca 
Jezusovega 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju strnjenega naselja. 
Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni bližini ne 
spreminja. Enoto KD obdajajo stavbna zemljišča, ki so v celoti pozidana. Z 
ureditvijo površin za turizem (EUP TT_BT_464) se bo cestni promet mimo 
enote KD povečal. OPN ne predvideva nobenih drugih posegov v prostor 
na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto 
KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo 
imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

16256 
Topol pri 
Medvodah - 
Kapelica sv. Jožefa 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju podeželskega 
naselja. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini ne spreminja. Enoto KD obdajajo stavbna zemljišča, ki 
so v celoti pozidana. Z ureditvijo površin za turizem (EUP TT_BT_464) se 
bo cestni promet mimo enote KD povečal. OPN ne predvideva nobenih 
drugih posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

16326 

Topol pri 
Medvodah - 
Kulturna krajina 
Katarina 

dediščina kulturna krajina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu. Obsega kmetijska, gozdna 
zemljišča in območje razpršene poselitve s cerkvijo, ki ima dominantno 
lego. V bližini območja so predvidene širitve poselitve za potrebe 
stanovanjske gradnje in kmetij, predvidene so tudi površine za turizem 
(EUP TT_BT_464). Neustrezni posegi na območju predvidenem za 
turizem bi lahko imeli negativen vpliv na doživljanje enote KD in njeno 
dominantno lego v prostoru. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov. 
 
Dopolnjen osnutek OPN (september 2016) predvideva uskladitev 
namenske rabe (SK) z dejanskim stanjem v prostoru v EUP TT_451. 
Ocenjujemo, da omenjena sprememba namenske rabe ne bo imela vpliv 
na enoto KD.  

Na območju EUP TT_BT_464 
OPPN ustvarjanje dominant v 
prostoru ni dopustno. Vzhodni 
rob enote urejanja prostora 
mora biti ozelenjen. Pri  
oblikovanju in  velikosti   
objektov se  upošteva  
urbanistične,  arhitekturne  in 
krajinske značilnosti širšega 
območja. Vse ureditve morajo 
biti podrejene ohranjanju 
pričevalnosti in prepoznavnosti 
bližnje enote kulturne dediščine 
EŠD 16326 – Kulturna krajina 
Katarina. 
Na območju spremembe 
namenske rabe št. 104 (EUP 
TT_SKJ_451) so dopustni le 
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posegi potrebni za delovanje 
kmetijskega gospodarstva. Vse 
ureditve morajo biti funkcionalno 
in oblikovno skladne s krajinskim 
vzorcem enote kulturne 
dediščine EŠD 16326 – Kulturna 
krajina Katarina. 
Sprememba namenske rabe št. 
144 (EUP TT_SKJ_451), ki sega 
na območje enote kulturne 
dediščine EŠD 16326 – Kulturna 
krajina Katarina, ni dopustna. 

16257 

Topol pri 
Medvodah - 
Spomenik borcem 
in umrlim v 
taboriščih 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdajajo kmetijska zemljišča. Namenska raba na območju enote KD 
in v njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16329 

Trnovec pri 
Medvodah - 
Domačija Trnovec 
30 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo kmetijska in 
gozdna zemljišča. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16330 

Trnovec pri 
Medvodah - 
Domačija Trnovec 
31 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Obseg stavbnih zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo kmetijska in 
gozdna zemljišča. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

23526 

Trnovec pri 
Medvodah - 
Domačija Trnovec 
32 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na območju razpršene 
poselitve. Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se z OPN ne spreminja. Enoto KD obdajajo kmetijska in 
gozdna zemljišča. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

29687 

Trnovec pri 
Medvodah - 
Lokacija ilegalne 
partizanske 
tiskarne Donas 

dediščina 
priporočilno 

memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdajajo gozdna zemljišča. Namenska raba na območju enote KD in 
v njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

29696 Trnovec pri dediščina memorialna Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v  
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Medvodah - 
Lokacija ilegalne 
partizanske 
tiskarne Trilof 

priporočilno dediščina celoti obdajajo kmetijska in gozdna zemljišča. Namenska raba na območju 
enote KD in v njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih 
posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

16331 
Trnovec pri 
Medvodah - Mlin 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu zaselka. Enoto v celoti 
obdajajo stavbna zemljišča. Namenska raba na območju enote KD in v 
njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

5906 

Trnovec pri 
Medvodah - 
Rožnikovo 
gradišče na 
Govejku 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti prekrivajo kmetijska in gozdna zemljišča. Namenska raba na 
območju enote KD in v njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva 
nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Za območje KD veljajo splošna določila 
OPN, ki se navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, 
da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na 
enoto KD. 

 

16259 

Trnovec pri 
Medvodah - 
Spominska plošča 
partizanski tiskarni 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu zaselka. Enoto v celoti 
obdajajo stavbna zemljišča. Namenska raba na območju enote KD in v 
njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16260 

Trnovec pri 
Medvodah - 
Spominsko 
obeležje petnajstim 
borcem 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu zaselka. Enoto v celoti 
obdajajo stavbna zemljišča. Namenska raba na območju enote KD in v 
njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

2274 
Valburga - Cerkev 
sv. Valburge 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana. Namenska raba na območju enote KD in v njeni 
bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16332 
Valburga - Hiša 
Valburga 10 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto pretežno obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana, delno zelene površine in kmetijska zemljišča. 
Namenska raba na območju enote KD in v njeni bližini se ne spreminja. 
OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto 
KD. 
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16261 
Valburga - 
Kapelica 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana. Namenska raba na območju enote KD in v njeni 
bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16333 
Valburga - 
Kapelica na polju 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi odprtega prostora. OPN na 
območju enote KD in njeni okolici predvideva izvzem stavbnih zemljišč in 
vrnitev v primarno rabo. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da bo OPN in z njim povezani posegi v prostor imel 
pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

16262 Vaše - Kapelica dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana. Namenska raba na območju enote KD in v njeni 
bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

22860 
Verje - Arheološko 
najdišče Verje 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem in hribovitem terenu, zajema pa tako del 
odprtega prostora, kot del strnjene poselitve. Enoto tako prekrivajo 
stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča. Čez del območja poteka veljavni 
DPN. Namenska raba na območju enote KD se spreminja mestoma, 
večinoma gre za manjše zaokrožitve stavbnih zemljišč za potrebe 
stanovanjske gradnje. Razen tega OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. OPN določa pogoje pod katerimi je dopusten poseg na 
arheološko najdišče. Za območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se 
navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z 
njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto 
KD. 

 

22859 
Vikrče - 
Rimskodobno 
grobišče 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem in hribovitem terenu, zajema pa tako del 
odprtega prostora, kot del strnjene poselitve. Enoto tako prekrivajo 
stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča. Čez del območja poteka veljavni 
DPN. Namenska raba na območju enote KD se spreminja mestoma, delno 
gre za manjše zaokrožitve stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske 
gradnje, predvidena je tudi sprememba iz zelenih površin v območje za 
stanovanjsko gradnjo. Razen tega OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Za območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo 
na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim 
povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

16335 
Vikrče - Viseči 
most 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto 
obdajajo kmetijska, gozda in vodna zemljišča. Namenska raba na območju 
enote KD in v njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih 
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posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

19335 

Zapoge - 
Arheološko 
območje Na 
Gmajnah 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti prekrivajo kmetijska zemljišča. Namenska raba na območju enote 
KD se ne spreminja, spremembe namenske rabe prav tako niso 
predvidene v njeni okolici. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor 
na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto 
KD. Za območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na 
ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

5903 

Zavrh pod Šmarno 
goro - Arheološko 
območje Gradišče 
nad Zavrhom 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto 
prekrivajo gozdna zemljišča, v manjši meri tudi stavbna zemljišča bližnje 
strnjene poselitve. Namenska raba na območju enote KD se ne spreminja. 
OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Za območje KD 
veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje arheološke 
dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

V EUP PI_G_1295 in 
PI_K2_1289 gradnja novih 
gozdnih vlak v območju 
spomenika Zavrh pod Šmarno 
goro - Arheološko območje 
Gradišče nad Zavrhom 
(EŠD_5903) ni dopustna. 

9854 
Zavrh pod Šmarno 
goro - Rojstna hiša 
Jakoba Aljaža 

spomenik in vplivno 
območje 
spomenika 

memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, na območju razpršene poselitve. 
Enoto obdajajo kmetijska, gozda in stavbna zemljišča. Na območju enote 
KD se spreminja podrobna namenska raba zemljišč. OPN ne predvideva 
nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

22864 
Zbilje - Arheološko 
območje Groblje 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, enoto prekrivajo gozdna zemljišča, 
kmetijska in stavbna zemljišča strnjene poselitve. Na območju enote so 
predvidena manjše širitve stavbnih zemljišč za potrebe individualne 
stanovanjske gradnje. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Za območje KD veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na 
ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

2275 
Zbilje - Cerkev sv. 
Janeza Krstnika 

spomenik in vplivno 
območje 

sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto v 
celoti obdajajo kmetijska zemljišča, na vplivnem območju so še kmetijska 
in stavbna zemljišča. Namenska raba na območju enote KD se ne 
spreminja, v vplivnem območju so predvidena manjše širitve stavbnih 
zemljišč za potrebe individualne stanovanjske gradnje. Ocenjujemo, da 
OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto 
KD ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

Območji spremembe namenske 
rabe št. 11 in 397 (EUP 
ZB_SSE_218) se naj zmanjšata 
na način, da ne bosta segali na 
območje kulturne dediščine EŠD 
2275 Cerkev sv. Janeza 
Krstnika – vplivno območje. 

16337 
Zbilje - Domačija 
Zbilje 41 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana. Namenska raba na območju enote KD in v njeni 
bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
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vpliva na enoto KD. 

16338 
Zbilje - Hiša Zbilje 
24 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana. Namenska raba na območju enote KD in v njeni 
bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16263 
Zbilje - Leseno 
razpelo 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto 
obdajajo kmetijska in stavbna zemljišča. Namenska raba na območju 
enote KD in v njeni bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih 
posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16317 Zbilje - Vaško jedro dediščina 
naselbinska 
dediščina 

Enota KD se nahaja na pretežno ravnem terenu. Enota KD je zaradi 
neustrezne rabe in posegov v prostor v slabem stanju. Na območju enote 
KD se namenska raba ne spreminja. OPN ne predvideva posegov v 
prostor na bližnjem ali širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv 
na enoto KD. Tipologija nove zazidave bo sledila značilnostim prostora in 
obstoječim grajenim strukturam. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani 
posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD ob izvedbi 
omilitvenih ukrepov. 

Za območje naselbinske 
dediščine Zbilje – Vaško jedro 
(EŠD 16317) se naj izdela 
konservatorski načrt za prenovo, 
s ciljem zagotavljanja varstva 
kulturne dediščine ter 
kakovostnih bivalnih razmer in 
razvojnih možnosti. 

2273 
Zgornje Pirniče - 
Cerkev sv. Tomaža 

spomenik 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana. Namenska raba na območju enote KD in v njeni 
bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

5688 
Zgornje Pirniče - 
Spomenik padlim 
med NOB 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana. Namenska raba na območju enote KD in v njeni 
bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16264 

Zgornje Pirniče - 
Spominska plošča 
Otu Vrhuncu-Blažu 
Ostrovrharju 

dediščina 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na ravnem terenu, sredi območja strnjene 
stanovanjske poselitve. Enoto v celoti obdajajo stavbna zemljišča, ki so 
pretežno že pozidana. Namenska raba na območju enote KD in v njeni 
bližini se ne spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

9470 
Žlebe - Arheološko 
območje sv. 
Marjeta 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, enoto prekrivajo gozdna in 
kmetijska zemljišča ter območje razpršene poselitve (cerkev sv. Marjete in 
domačija). Na območju enote KD niso predvidena širitve stavbnih zemljišč. 
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OPN tudi ne predvideva nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Za območje KD 
veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje arheološke 
dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

2185 
Žlebe - Cerkev sv. 
Marjete 

spomenik in vplivno 
območje 

sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto 
obdajajo kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča. Namenska raba na 
območju enote KD in na njenem vplivnem območju se ne spreminja. OPN 
ne predvideva nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, 
ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z 
njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

16340 
Žlebe - Domačija 
Žlebe 40 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto 
obdajajo kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča (cerkev sv. Marjete). 
Namenska raba na območju enote KD in njenem širšem območju se ne 
spreminja. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na bližnjem in 
širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

16341 
Žlebe - Domačija 
Žlebe 55 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, na robu območja razpršene 
poselitve. Enoto obdajajo kmetijska in stavbna zemljišča. Namenska raba 
na območju enote KD se ne spreminja, se pa območje razpršene poselitve 
širi proti severu. OPN ne predvideva nobenih posegov v prostor na 
bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. 
Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli 
bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

5905 
Žlebe - Grad Novi 
Jeterbenk 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, enoto v celoti prekrivajo gozdna 
zemljišča. Na območju enote KD niso predvidene širitve stavbnih zemljišč. 
OPN tudi ne predvideva nobenih posegov v prostor na bližnjem in širšem 
območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na enoto KD. Za območje KD 
veljajo splošna določila OPN, ki se navezujejo na ohranjanje arheološke 
dediščine. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

23525 
Žlebe - Grad Stari 
Jeterbenk 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, enoto pretežno prekrivajo 
gozdna in delno kmetijska zemljišča. Na območju enote KD niso 
predvidene širitve stavbnih zemljišč. OPN tudi ne predvideva nobenih 
posegov v prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli 
pomemben vpliv na enoto KD. Za območje KD veljajo splošna določila 
OPN, ki se navezujejo na ohranjanje arheološke dediščine. Ocenjujemo, 
da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne bodo imeli bistvenega 
vpliva na enoto KD ob izvedbi omilitvenih ukrepov. 

V EUP GB_G_1111 gradnja 
novih gozdnih vlak na območju 
arheološkega najdišča Žlebe - 
Grad Stari Jeterbenk (EŠD 
23525) ni dopustna. 

16342 
Žlebe - Kozolec 
nasproti hiše Žlebe 
39a 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto 
obdajajo kmetijska zemljišča, v bližini so območja razpršene poselitve. 
Namenska raba na območju enote KD se ne spreminja, v bližini se širi 
območje razpršene poselitve. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
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bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

16343 
Žlebe - Slopno 
znamenje pri 
Pristavi 

dediščina 
sakralna stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na hribovitem terenu, sredi odprtega prostora. Enoto 
obdajajo kmetijska zemljišča, v bližini so območja razpršene poselitve. 
Namenska raba na območju enote KD se ne spreminja, v bližini se širi 
območje razpršene poselitve. OPN ne predvideva nobenih posegov v 
prostor na bližnjem in širšem območju, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na 
enoto KD. Ocenjujemo, da OPN in z njim povezani posegi v prostor ne 
bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

 

 
 




