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2.  OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA PRIDOBLJENIH SMERNIC 
 
 
2.1    PRISTOJNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA  
 
Glede na vsebino predlaganih sprememb in dopolnitev OPPN so bili v Sklepu o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev OPPN za podajo smernic določeni naslednji nosilci urejanja prostora: 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zašito in reševanje in Ministrstvo za kulturo. Kasneje so bili v 
postopku priprave dopolnjenega osnutka, glede na dodatno predlagano spremembo, da se do 
izgradnje kanalizacijskega omrežja dopusti gradnja malih čistilnih naprav, za podajo smernic določeni 
še naslednji nosilci urejanja prostora: JEKO – IN, d.o.o., Sektor oskrbe z vodo, Sektor komunalnih 
dejavnosti in kanalizacija, MOP, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Ministrstvo za promet, Elektro 
Gorenjska, d.d. in ELES, d.o.o.. 
 
Na podlagi vloge pripravljavca so v zakonsko določenem roku smernice k spremembam in 
dopolnitvam OPPN podali: 

 
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zašito in reševanje  
2. JEKO – IN, d.o.o., Sektor oskrbe z vodo 
3. JEKO – IN, d.o.o., Sektor komunalnih dejavnosti 
4. JEKO – IN, d.o.o., kanalizacija  
5. MOP, ARSO, Urad za upravljanje z vodami 
6. Elektro Gorenjska, d.d. 
7. ELES, d.o.o. 

 
Naknadno sta svoje smernice podala še: 

8. MINISTRSTVO ZA KULTURO 
9. MINISTRSTVO ZA PROMET, Direktorat za ceste 
 

 
2. 2    POVZETEK SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA : 

 
 

2.2.1 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaš čito in reševanje  (smernice št. 350-123/2011-3-
DGZR, z dne 13.05.2011) 
 

• Smernice: 
Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica  smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in varstva pred požarom niso bile določene.  
 

• Obrazložitev upoštevanja danih smernic: / 
 

 
2.2.2 JEKO-IN d.o.o. , Sektor oskrbe z vodo  (smernice št. III/04-AK-11-ŽI/2011 z dne 01.16.2011) 

• Smernice: 
Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica posebne smernice niso bile določene.  
 

•  Obrazložitev upoštevanja danih smernic: / 
 
 
2.2.3 JEKO-IN d.o.o., Sektor komunalnih dejavnosti  (smernice št. III/02-TH-09-ŽI/2011 z dne 

01.16.2011) 
• Smernice: 

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica posebne smernice niso bile določene.  
 

•  Obrazložitev upoštevanja danih smernic: / 
 
2.2.4 JEKO-IN d.o.o., kanalizacija  (smernice št. III/02-MK-53-ŽI/2010 z dne 09.05.2011) 



 

PROTIM RŻIŠNIK PERC d.o.o.  Poslovna cona A2  4208 ŠENČUR  SLOVENIJA                                                                                                                                                                 
tel.: 04 279 18 00  fax: 04 279 18 25  e-mail:  protim@rzisnik-perc.si  url: www.protim.si  2/6 

• Smernice: 
Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica so bile podane naslednje smernice: 
Splošno za področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod:  

1. V občini Žirovnica je za naselja Rodine, Smukuč, Doslavče, Breznica, Vrba in del naselja 
Zabreznica zgrajen ločen sistem kanalizacije, ki je s kanalom povezan s čistilno napravo 
Radovljica. 

2. Za naselja Zabreznica, Selo in Žirovnica je zgrajen mešan kanalizacijski sistem, ki se 
zaključuje s skupinskimi greznicami in ponikovalnicami. 

3. Vsi novi kanali se gradijo v ločenem sistemu, razen v primerih, ko padavinske vode ni možno 
izločiti iz sistema, ker ni ustreznega odvodnika oz, ni možnosti ponikanja in kadar je 
padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.  

4. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 109/07) in Pravilnik 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 105/02, 50/04) določata pogoje, 
ki morajo biti izpolnjeni pri izvajanju obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode. 

5. V aglomeraciji Moste je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih 
vod do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo 
priključene najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju. 

6. V aglomeracijah Žirovnica, Smukoč in Breg je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s 
čiščenjem odpadnih vod do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti na javno 
kanalizacijsko omrežje priključeno najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zardi odpadne vode 
na tem območju. 

7. Do izgradnje javne kanalizacije je na teh obmo čjih dovoljeno odvajati komunalno 
odpadno vodo v male čistilne naprave, ki morajo biti dostopne vozilom za  praznjenje. 
Ko bo javna kanalizacija zgrajena, bo priklju čitev obvezna po pogojih upravljavca javne 
kanalizacije.  

 
Pogoji:  

8. Način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode opredeljuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske  odpadne vode v Občini Žirovnica (Ur.l. RS, št. 54/2007). 

9. Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi ali obnavlja javna kanalizacija, je priključitev ali 
preureditev obstoječega priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte v naselju in 
zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljena z javno kanalizacijo, če dolžina priključka ne 
presega 200 m in je priključitev tehnično izvedljiva. 

10. Na trasi javne kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in izvajati 
ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale vzdrževanje in 
delovanje. V takih primerih je potrebno prestaviti objekt ali kanalizacijo oz. lastnika 
infrastrukture v občini Žirovnica. Stroški morebitne prestavitve javne kanalizacije (projektna 
dokumentacija, izvedba, PID, geodetski posnetek,…) bremenijo investitorja.  

11. V primeru nastajanja tehnoloških vod se le-ta lahko odvajajo v kanalizacijo pod pogojem, da 
niso presežene mejne vrednosti parametrov za iztok v kanalizacijo Uredbe o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 47/05, 45/07). V 
nasprotnem primeru je potrebno urediti  ustrezno predčiščenje odpadnih vod. 

12. Strešne vode se v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode 
in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 47/05, 45/07) izvede ponikanje neposredno v tla oz. vodotok, 
če je to izvedljivo. 

13. Za meteorne vode z dvorišč, dovoznih poti ter drugih utrjenih površin se uredi odvajanje preko 
peskolova in lovilca maščob neposredno v tla oz. v vodotok, če je to izvedljivo.  

14. Pri vzporednem poteku drugih komunalnih vodov z javno kanalizacijo je potrebno zagotoviti 
ustrezne horizontalne in vertikalne odmike. Najmanjši horizontalni odmik (svetli) je 1,0 m, pri 
križanjih pa je minimalni vertikalni odmik (svetli) 0,6 m. V primeru križanja morajo biti cevi 
vgrajene v zaščitne cevi, ustji zaščitnih cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi 
kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran. 

15. Gradnja mora potekati tako, da ne pride do poškodb javne kanalizacije med gradnjo, kot tudi 
ne po izgradnji. Delovanje kanalizacije ne sme biti ovirano.  Vsako morebitno poškodbo javne 
kanalizacije je treba takoj sanirati na stroške investitorja in o tem obvestiti upravljavca javne 
kanalizacije.  

16. Pred pričetkom gradnje je potrebna zakoličba javne kanalizacije na terenu. 
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17. Vsi pokrovi revizijskih jaškov morajo ostati na nivoju terena zaradi vzdrževanja kanalizacije. 
Izvajalec kavne službe ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih  objektov in naprav 
zaradi rednega vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na 
katerem so objekti in naprave.  

18. O morebitnih spremembah k izdanim smernicam na zahtevo investitorja izda upravljavec javne 
kanalizacije nove pogoje ali dodatek k tem pogojem.  
 

• Obrazložitev upoštevanja danih smernic: 
Smernice JEKO-IN, ki jih lahko štejemo kot smernice k spremembam in dopolnitvam OPPN, so bile pri 
pripravi SD OPPN v celoti upoštevane. V skladu s 7. točko izdanih smernic se je ustrezno dopolnil 35. 
člen Odloka o OPPN, ki se nanaša na dopustna odstopanja in sicer se v odloku dodatno predvidi 
možnost gradnje malih komunalnih čistilnih naprav do izgradnje javne kanalizacije. Možnost gradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav je samo začasna in velja le do izgradnje povezovalnega kanala do 
ČN Radovljica, potem pa bo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna v skladu s pogoji 
upravljavca kanalizacijskega omrežja.  
Podani pogoji (8. – 18. točka smernic) predstavljajo projektne pogoje oz. usmeritve za projektiranje in 
bodo upoštevani pri pripravi projektne dokumentacije PGD.  
 
 
2.2.5 MOP, ARSO, Urad za upravljanje z vodami  (smernice št. 35001-272/2011-2,  z dne 

26.05.2011) 
• Smernice: 

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica so bile podane naslednje smernice: 
1. Vse posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih 

območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati 
tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi 
procese poplavljanja in razlivanja na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred 
škodljivim delovanjem vode in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov (5. člen ZV-1). 

2. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadih voda mora bi ti usklajeno z 
Zakonom o vodah in predpisi s podro čja varstva okolja: Uredbo o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno kanaliz acijo  (Ur. l.RS, št. 47/05, 45/07, 
79/09), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadn e vode iz komunalnih čistilnih 
naprav (Ur. list RS, št. 45/07, 63/09), Uredbo o em isiji snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07) ter Pravilni kom o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne ob činske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 109/07, 33/08). 

3. Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na 
način, kot to predvidevajo Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja. 

4. Utrjene in parkirne površine je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do 
onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Parkirne površine za tovorna vozila 
morajo biti urejeno skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna 
mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (Ur.l. RS, št. 63/02). 

5. Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in 
okolja. 

6. V primeru sprememb ali dopolnitev predvidenih posegov in programskih izhodišč si 
pridržujemo pravico do dopolnitve oz. spremembe pogojev.   

 
• Obrazložitev upoštevanja danih smernic:  

Smernice ARSO, Urada za upravljanje z vodami, ki jih lahko štejemo kot smernice k spremembam in 
dopolnitvam OPPN, so bile pri pripravi SD OPPN v celoti upoštevane.  
Ostale smernice, ki so bile izdane k SD OPPN, so bile v celoti upoštevane že osnovnem OPPN. 
 
 
 
2.2.6 Elektro Gorenjska, d.d.  (smernice št. EAD-585297/587871,  z dne 02.06.2011) 

• Smernice: 
Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica ostanejo v veljavi smernice, ki so bile izdane dne 14.12.2006, 
pod številko EAD-233997. 
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• Obrazložitev upoštevanja danih smernic:  

Smernice, ki so bile izdane dne 14.12.2006 pod številko EAD-233997, so bile v celoti upoštevane že v 
osnovnem OPPN. 
 
 
2.2.7 ELES, d.o.o.  (smernice št. 2846/532/ubi,  z dne 12.05..2011) 

• Smernice: 
Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica so bile podane naslednje smernice: 

1. Pri načrtovanju se mora upoštevati prenosne elektroenergetske objekte in varovalne pasove, 
ki potekajo na predmetnem območju in se nanašajo na zasnovo državnega 
elektroenergetskega omrežja, na kriterije, usmeritve in pogoje za umeščanje objektov v skladu 
z določili Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS, Ur.l.RS, št. 76/04 – 
Publikacijska karta št. 4; Usmeritve za razvoj energetskih sistemov), Uredbo o prostorskem 
redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04), Resolucije o Nacionalnem energetskem programu 
(ReNEP, Ur.l.RS, št. 57/04) in Načrta razvoja prenosnega omrežja od leta 2009 – 2018 
(soglasje MG, št. 360-110/2008-15, z dne 14.5.2009). 

2. Upoštevati je potrebno širino varovalnega pasu elektroenergetskih daljnovodov (17. člen 
energetskega zakona (EZ-C) (Ur.l.RS, št. 70/08, ki znaša za napetostni nivo 110 kv: 30 m (15 
levo in 15 desno od osi DV). 

3. V tekstualnem delu programa priprave za področje elektroenergetskega omrežja je potrebno 
vnesti naslednje zahteve: 

- navesti  ime ter napetostni nivo daljnovoda in širine elektroenergetskih varovalnih 
pasov (celotna širina ali širina od osi levo in desno) 

- da je potrebno za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih 
prenosnih daljnovodov pridobiti pisno projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam 
ELES-a, 

- da je za vse objekte skladno s prilogo tabela 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah 
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010) označene z »-« prepovedana gradnja v 
varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov, za ostale objekte namenjene 
stalnemu oz. občasnemu prebivanju ter za pomožne objekte pa je potrebno predložiti dokazilo 
pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega 
sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju (Ur. I. RS Št. 70/96). Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj 
30 m širokega pasu je: območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi 
podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ipd. 

4. Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010) in slovenskega standarda SIST EN 50341-1 Nadzemni 
električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV - 1. del: Splošne zahteve - Skupna določila, 
slovenskega standarda SIST EN 50341-3-21 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti 
nad 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 
50341-1:2002) ter slovenskega standarda SIST HD 637 SI z naslovom Elektroenergetske 
naprave nad 1 kV izmenične napetosti, dosežene najmanjše razdalje do objektov z 
upoštevanjem največjega povesa. 

5. Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo oz. elaborat križanja po 35. čl. Zakona o graditvi objektov Zakona o graditvi 
objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS št. 102/04), ZGO-1B (Ur. list RS št. 126/07) in ZCO-1C (Ur. 
list RS št. 108/09), ki obdeluje približevanje in križanje z našim VN prenosnimi vodi. Iz 
elaborata križanj mora biti razvidno: 

- geodetski posnetek dejanskega in načrtovanega stanja, navedba naziva DV, 
- navedba številk stebrov DVv križni razpetini, 
- najmanjša razdalja med nadzemnim vodom pri največjem povesu do mesta križanja z    
- nameravano gradnjo predmetnih objektov, 
- odmik predmetih objektov tokovodnikov oz. od osi DV. 

6. Skladno s deveto točko 11. čl. Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. iist RS, št. 
101/2010) je investitor-lastnik nepremičnin dolžan skleniti pogodbo s sistemskim operaterjem 
o ustanovitvi služnosti. 
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7. Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih 
daljnovodov morate zagotoviti neoviran dostop do vseh mest predmetnih daljnovodov ob 
kateremkoli času. 

8. Pri gradnji mora biti upoštevan določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka (Ur. I. RS št. 29/92) ter predvideti, da se deli teles, ročice gradbenih strojev 
ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom za napetostni nivo 110 kV na manj kot 3m. 
Investitorja  zadolžujemo   naj   poskrbi  za  upoštevanje  pravil   za varno  delo  v bližini 
elektroenergetskih naprav. 

9. Vse stroške projektiranja, predelave našega daljnovoda ali odpravo eventualnih poškodb, 
nastalih na našem daljnovodu v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju objekta, nosi 
investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve. 

10. Vsi eventuelno preurejeni deli daljnovoda preidejo po izgradnji z neodplačanim prenosom v 
lastništvo ELES - a. Vso dokumentacijo v zvezi z preurejenimi deli daljnovodov mora biti 
razvidna iz Dokazila o zanesljivosti objekta in predana ELES - u. 

11. Elektro-Slovenija, d.o.o. pa ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi napravami. Po 
omenjenem področju potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo 
smernice in mnenja za svoje naprave. Izdelovalec prostorskega razvoja je dolžan pridobiti tudi 
smernice distribucijskega podjetja. 

12. V skladu s 9. čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt-A Ur. list RS, št. 108/09) ste si dolžni pridobiti naše mnenje o upoštevanju predhodno 
izdanih smernic. V ta namen Vas prosimo, da k vlogi za pridobitev pozitivnega mnenja 
predložite tudi ustrezno dokumentacijo, ki v skladu z izdanimi smernicami oz. pogoji obravnava 
približevanje in križanje z našimi prenosnim daljnovodom. 

 
• Obrazložitev upoštevanja danih smernic:  

Predmetno območje občine Žirovnica sicer v skrajnem JZ delu res posega v varovalni pas prenosnih 
daljnovodov DV 2x110 kV Okroglo – Jeklarna in DV 110 kV Radovljica -  Moste, vendar na tem delu 
nove ureditve niso predvidene. Na tem območju je dopustna le gradnja in vzdrževanje komunalne, 
energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture in urejanje zelenih in utrjenih površin. 
Nove smernice ELES-a, ki jih lahko štejemo kot smernice k spremembam in dopolnitvam OPPN, so 
bile pri pripravi SD OPPN v celoti upoštevane, ustrezno pa se je z navedbo novih smernic dopolnil tudi 
32. člen Odloka o OPPN, ki se nanaša na varstvo pred elektromagnetnim sevanjem. 
 
2.2.8 Ministrstvo za kulturo  (smernice št. 35012-51/2011-5,  z dne 20.06.2011) 

• Smernice: 
V smernicah ministrstva za kulturo je bilo ugotovljeno, da v obravnavanem območju OPPN ni 
registriranih enot kulturne dediščine. Obveznosti na področju arheoloških raziskav so bile do sedaj že 
opravljene. Poročilo (Arheološke raziskave Otmar Kovač s.p., Poročilo o izvedeni arheološki raziskavi, 
maj 2010) je pokazalo negativen rezultat. Pristojna strokovna javna služba ni registrirala arheološkega 
najdišča. Glede na izvedene arheološke raziskave sprememba Odloka na varstvo arheoloških ostalin 
ne bo vplivala. Prav tako sprememba razporeditve objektov znotraj gradbenih meja in gradbenih linij ne 
bo imela vpliva na enote kulturne dediščine izven območja. 
Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica so bile podane naslednje smernice: 

1. Popravljeni in dopolnjeni 22. člen odloka (varstvo kulturne dediščine) naj se glasi: 
(1) Na obravnavanem območju ni registriranih enot kulturne dediščine.  
(2) Izvedene so bile prehodne arheološke raziskave za oceno in vrednotenje arheološkega 

potenciala zemljišča (Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu območja obrtno 
poslovne cone Žirovnica, Breznica, december 2009 in Poročilo o izvedeni prehodni 
arheološki raziskavi, arheološko dokumentiranje strojno izkopanih testnih jarkov in 
intenziven terenski pregled zaprtih površin, maj 2010), s katerimi je bilo ugotovljeno, da na 
raziskanem območju obrtno poslovne cone Žirovnica arheološke ostaline niso prisotne. 
Zemljišče je mogoče sprostiti za gradnjo. 

(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena velja skladno s predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine splošen arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika 
zemljišča / odgovornega vodjo del zavezuje, da ob odkritju arheološke ostaline najdbo 
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali 
prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 
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2. Predlagano je, da se v Odlok vključi sledeče določilo, ki se nanaša na ozelenitev OPC 
Žirovnica: »Pri načrtovanju parkirnih površin je treba na vsaka 3 parkirna mesta zagotoviti eno 
visokodebelno drevo, sajeno v raščen teren.« 
 

• Obrazložitev upoštevanja danih smernic:  
Smernice Ministrstva za kulturo so bile pri pripravi SD OPPN v celoti upoštevane. V skladu s stališči 
MK se je ustrezno popravil 22. člen odloka, ki se nanaša na varstvo kulturne dediščine. V skladu s 
priporočili MK glede ozelenitve parkirnih mest, se je ustrezno dopolnil tudi 11. člen odloka, ki se 
nanaša na ureditev okolice objektov. 
 
2.2.9 Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste  (smernice št. 3712-27/2009/16-0034319,  z dne 

16.06.2011) 
• Smernice: 

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica MP, Direktorat za ceste, nima dodatnih smernic, kot so bile 
izdane k Odloku o OPPN OPC Žirovnica (Ur.l.RS, št. 42/2010).  
 

• Obrazložitev upoštevanja danih smernic: / 
 
 
 
 
Odgovorni vodja izdelave sprememb in dopolnitev OPPN: 
Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh.  


