Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17 in 4/19) je Občinski svet Občine Divača na
. redni seji, dne
, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača, št.3

1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18,
59/18 in 25/19) se v drugem odstavku 14. člena v Preglednici 6 v rubriki »19. BD – Površine drugih
območij« v 1. točki doda alineje, ki se glasijo:
»- 12303 Oskrbne postaje;
-

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi, javne sanitarije in
nadstrešnice;

-

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;

-

32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji;«.
2. člen

V prvem odstavku 16. člena se doda alineja, ki se glasi:
»- spremembe namembnosti,«.
3. člen
Črta se deseti odstavek 19. člena.
Nadaljnja odstavka se preštevilčita.
4. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedi »morajo prilagoditi« zamenja z besedama »praviloma
prilagajajo«.
V petem odstavku se v zadnjem stavku besedilo »Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedno s
plastnicami nagnjenega terena« nadomesti z besedilom »Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se smer
slemena stavb, ki se uvrščajo med manj zahtevne in zahtevne objekte, orientira vzporedno s
plastnicami«.
5. člen
V šesti alineji šestega odstavka 26. člena se črta besedilo »in smer slemena strehe«.
6.

člen

V drugem odstavku 53. člena se črta besedilo »ter v skladu s standardi, ki omogočajo dostop gasilskih
in intervencijskih vozil. Najmanjša širina priključka je 3 m«.
Črta se četrti odstavek. Zadnji odstavek postane četrti odstavek.
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7. člen
V drugem odstavku 80. člena se v stolpcu »BD« Preglednice 13 briše besedili »FZP: najmanj 0,2« in
»FZ: 0,4«
V rubrikah »Gabariti« in »Fasade« se za besedama »posameznih objektov« doda besedilo »v
območjih namenske rabe prostora BT«.
V rubriki »Fasade« se doda alineja, ki se glasi:
»- v območjih namenske rabe prostora BD se zagotovi sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše
členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov);«.

8. člen
V Prilogi 1 se navedejo posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora DI-2, ki se
glasijo:
»Oznaka EUP: DI-2;
Namenska raba prostora: BD – površine drugih območij;
Način urejanja: OPN;
Prostorsko izvedbeni pogoji: Ne glede na določbe šestega odstavka 21. člena tega odloka, se na
fasadah dovoli uporaba tudi temnosivih tonov barv, napisov in elementov za oglaševanje. V tem območju
ne veljajo določbe šestega odstavka 28. člena in določbe 98. člena tega odloka.«.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Divača, dne

Županja
Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
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