Objekti in ureditve izven območja narodnega
parka

SS, SB, SK, CU, CD,
IG, BT, ZS, PC, PO,
PŽ, As, Ak, razpršena
gradnja
Da

ZP

ZK

K1, K2

Gg

Gv

VC

Da, vendar
samo
podzemni vodi
v skladu s
124. členom
tega odloka

Da, vendar
samo podzemni
komunalni vodi

Da

Da

Da, razen nadzemnih
okoljskih,
elektroenergetskih in
elektronskih
komunikacijskih
objektov in naprav

Da, vendar
samo komunalni
vodi, nujni za
urejanje
območja VC, in
komunalni vodi,
ki prečkajo
območje VC

2
podzemne etaže s tem odlokom dopustnih
zahtevnih in manj zahtevnih objektov na območjih
stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v kolikršnem
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,
hidrološke razmere, potek komunalnih vodov,
zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov,

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

3
vzdrževanje, rekonstrukcija in gradnja cest

Da

Da, vendar
samo
vzdrževanje in
rekonstrukcija

Ne

Da

Ne

Ne

4
stavbe za nastanitev gasilcev in policistov,

Da

Ne

Ne

Da, vendar samo
vzdrževanje in
rekonstrukcija
lokalnih cest in
javnih poti
Ne

Ne

Ne

Ne

5
avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami

Da

Ne

Ne

Da, vendar samo
ob rekonstrukciji
lokalne ceste

Ne

Ne

6
parkirne površine,

Da

Ne

Da

Da, vendar samo
ob rekonstrukciji
lokalne ceste in
javne poti
Ne

Ne

Ne

7

Da

Da, vendar

Da

Da, vendar samo:

Da, vendar samo
urejena parkirišča
za potrebe
obiskovalcev
Da

Da, vendar samo

Ne

1
komunalni objekti, vodi in naprave:
- za oskrbo s pitno in požarno vodo,
- za odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode,
- za distribucijo zemeljskega plina,
- za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
- podzemno in nadzemno elektroenergetsko
omrežje in objekti napetostnega nivoja 20 kV in
manj ob upoštevanju pogojev iz 91. člena
odloka,
- elektronsko komunikacijsko omrežje v skladu z
92. členom odloka,
- zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,
- objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in
komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v
sklopu drugega objekta, ki ga je na območju
dopustno graditi in druga podzemna energetska
infrastruktura.

pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti,
pešpoti, dostopne ceste oziroma poti do objektov

samo pločniki,
kolesarske
steze,
kolesarske
poti, pešpoti

8
dostopi za funkcionalno ovirane osebe

Da

Da

Da

9
odprte bivalne površine, drevoredi, površine za
pešce, otroška igrišča in biotopi,
10
vodnogospodarske ureditve
11
brvi in mostovi

Da

Da

Da

pločnik,
kolesarska steza
in kolesarska pot
ob rekonstrukciji
lokalne ceste in
javne poti ter
ureditev obstoječih
dostopnih cest
oziroma poti do
objektov
Da, vendar samo
kot ureditev v
sklopu
vzdrževanja
zakonito
zgrajenega
objekta
Ne

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

12
dostopi do vode
13
objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, vključno z zaklonišči ter objekti
za zaščito, reševanje in pomoč
14
objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami
15
naprave za potrebe raziskovalne in študijske
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov

Da

Da

Da

16
mikrourbana oprema

pešpoti v sklopu
navezave z obstoječo
infrastrukturno
ureditvijo

Da

Ne

Da

Da, vendar samo
biotop

Da, vendar samo
biotopi

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Da, vendar samo
ob rekonstrukciji
lokalne ceste in
javne poti
Ne

Da, vendar
samo biotop
Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da, razen zaklonišč

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da, vendar samo
vrtina ali vodnjak,
potrebna za
raziskave
Da, vendar samo
kot počivališče v
sklopu
rekonstrukcije
obstoječe
rekreacijske poti

Samo kot
počivališča v
sklopu
rekreacijskih poti

Da, vendar le kot
počivališča s klopmi in
koši v sklopu pešpoti
in planinskih poti

Da

