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1 UVOD 0  

 

Naloga Predstavitev, proučitev in analiza pravnih podlag oz izhodišč za usmerjanje poselitve v prostorskih aktih občine 
Ankaran je vsebinsko del strokovne podlage za poselitev, vendar se zaradi obsežnosti in zaključene vsebine prilaga v 
ločenem elaboratu. 

V prvem sklopu smo poskusili zajeti vse relevantne predpise, ki vplivajo na prostorsko načrtovanje, pri čemer smo se 
vsebinsko omejevali na tiste predpise oziroma področja predpisov, ki se nanašajo na Občino Ankaran.  

V drugem sklopu naloge smo analizirali skladnost občinskih podrobnih prostorskih izvedbenih aktov, ki so na območju 
Občine Ankaran stopili v veljavo že pred ustanovitvijo občine in jih je torej sprejela še Mestna občina Koper, z razvojnimi  
usmeritvami Občine Ankaran. 

V tretjem sklopu naloge smo vrednotili občinske podrobne prostorske izvedbene akte in predlagali, katere izmed njih je 
smiselno ukiniti, katere pa obdržati v veljavi. Prav tako smo vrednotili ustreznost vseh območij stavbne namenske rabe, ki je 
podlaga za izvajanje splošnega občinskega izvedbenega akta – prostorskih ureditvenih pogojev. 
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2 PRAVNE PODLAGE OZ IZHODIŠČA ZA USMERJANJE 
POSELITVE – PREDSTAVITEV IN ANALIZA 

2.1 Zakonodaja s področja poselitve 

2.1.1 Predpisi, ki urejajo področje poselitve in sorodna področja 

Področje poselitve se temeljno ureja z Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt, 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 
in 14/15 - ZUUJFO) in njegovimi podzakonskimi akti. 

Podzakonski akti: 

 Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj 
območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08)  

 Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08) 

 Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08) 

 Uredba o  prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07) 

 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev 
prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave (Uradni list RS, št.  99/07) 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij 
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št.  99/07) 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št.  99/07) 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št.  99/07) 

 Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07, 102/08 in 26/10) 

 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) 

 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.  95/07) 
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 
posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št.  95/07) 

Delno je ostal v veljavi tudi Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZureP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - 
popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP) s podzakonskimi akti. 

Podzakonski akti: 

 Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih 
podlag (Uradni list RS, št. 42/04) 

 Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) 

 Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/04) 

 Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih 
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04) 

 Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta (Uradni list RS, št. 21/04) 

 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 09/04) 

 Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Strategije e prostorskega razvoja Slovenije ter vrstah njegovih 
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 38/03) 

 Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/1985, podaljšanje 
veljavnosti: Uradni list RS, št.. 110/2002) 

 

Strateški prostorski akti in politike so zajeti v dveh dokumentih: 

 Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) 

 Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) 

Ureditve državnega pomena se urejajo na podlagi Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (v 
nadaljevanju ZUPUDPP, Uradni list RS št. 80/10, 106/10, 57/12) in dvema podzakonskima aktoma: 

Podzakonski akti: 

 Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 103/13) 

 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 80/10 - ZUPUDPP 
in 106/11) 

Posebna področja urejata še Zakon o planinskih poteh (uradni list RS, št. 61/07) in Zakon o infrastrukturi za prostorske 
informacije (Uradni list RS, št. 8/2010)  

2.1.2 Principi urejanja različnih področij prostorskega načrtovanja na podlagi predpisov 

Usmeritve za razvoj naselij  

V skladu z definicijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS 76/2004), v nadaljevanju SPRS, je naselje območje, 
ki obsega zemljišča, pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inženirskimi objekti in javne površine. 
Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju 
naselij, velikosti, urbanistični ureditvi, arhitekturi in drugem. Na podlagi fizionomskih, morfoloških, funkcijskih meril in 
kazalcev se naselja razvršča v urbana in podeželska naselja ter vasi. 

Osnovna delitev poselitvenih območij se v skladu z ZPNačrt opredeli v območja naselij in območja razpršene poselitve, 
medtem ko se posamični objekti zunaj naselij v odprti krajini opredelijo kot razpršena gradnja, ki ima status negativnega 
pojava v prostoru in se na obstoječih objektih razvojno omejuje ali sanira, nova razpršena gradnja pa prepoveduje. 

ZPNačrt v osnovnih usmeritvah določa, da se prostorski razvoj naselja usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in 
nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer imata prenova in notranji razvoj naselja prednost 
pred novogradnjo. Z razvojem naselij se ne sme slabšati kakovost življenjskega okolja in se morajo v čim večji meri ohranjati 
zelene površine naselja. Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. 
Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja 
najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno 
povezana z obstoječim naseljem.  

Območja notranjega razvoja naselja so površine, kjer se s prenovo, sanacijo, oziroma racionalno rabo ekstenzivno 
izrabljenih stavbnih zemljišč in ob skrbi za ohranjanje kvalitetne urbane in arhitekturne dediščine zagotavlja kvalitetnejše 
bivalne razmere. Zgoščevanje grajenih struktur znotraj obstoječih stavbnih zemljišč je možno ob zagotavljanju kvalitetnih 
bivalnih razmer v skladu z merili in pogoji za določitev velikosti parcel in objektov, vendar ne kot pozidava javnih površin. 

Območja prenove so območja ali površine, na katerih se izvaja celovita prenova ali delna prenova. Celovita prenova je zbir 
različnih dejavnosti, s pomočjo katerih se z ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo funkcionalne, tehnične, 
prostorsko-oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere na določenem območju, s pomočjo 
katerih se ponovno zagotovi ohranitev grajenih struktur in oživi urbana in druga območja.  Celovita prenova se določi, kadar 
je treba izboljšati različne poselitvene razmere v določenem naselju ali delu naselja, ali kadar je ob tem mogoče z 
ohranitvijo identitetnih vrednosti naselja in arhitekture ter kulturne dediščine ustvariti kvalitetne pogoje za razvoj naselja. 
Območje celovite prenove se na podlagi strokovnih podlag občinskega prostorskega načrta lahko določi tudi za naselja, za 
katera ni predvidena izdelava urbanističnega načrta. Celovita prenova se izdela tudi za degradirana območja oziroma 
območja z več porušenih, poškodovanih, neprimerno izrabljenih ali opuščenih objektov, ki so predmet prenove. Območje 
delne prenove se določi za površine v naselju, ki so zaradi neprimerne ali ekstenzivne rabe, neustrezne kakovosti bivanja ali 
neprimerne komunalne opremljenosti razvrednotene. 

V skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS št. 99/2007), v nadaljevanju Pravilnik, so 
območja širitve naselja površine za načrtno usmerjanje poselitve, ki jih ni mogoče zagotoviti z aktiviranjem prostih oziroma 
nezadostno izkoriščenih površin ali s prenovo površin znotraj naselja. Nove površine stavbnih zemljišč, ki pomenijo območje 
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širitve naselja, se določijo na podlagi ugotovitev o razpoložljivih prostih kapacitetah v grajeni strukturi, možnostih prenove 
in sanacije ter razvojnih potreb občine in strateških usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta. Za določanje 
obsega površin za širitev naselja je treba izdelati bilanco površin in upoštevati realen časovni okvir (približno 10-15 let).  

Zaradi navedenih zakonodajnih izhodišč je opredelitev naselij oziroma strukturiranje poselitve na naselja, razpršeno 
poselitev in razpršeno gradnjo ena najbolj pomembnih nalog glede opredelitve namenske rabe prostora. 

Kot ključne strokovne podlage za izdelavo OPN in predvsem določitev namenske rabe prostora je zato potrebno izdelati 
strokovne podlage za poselitev, analizo bilanc stavbnih zemljišč in razvojne stopnje nezazidanih stavbnih zemljišč, analizo 
razvojnih možnosti in urbanistični načrt Ankarana. 

Razpršena gradnja – razpršena poselitev 

SPRS definira razpršeno poselitev kot tip poselitve, ki ga opredeljuje veliko število v prostoru razpršenih malih naselij, katera 
tipološko uvrščamo v razdrobljena, razpršena, raztresena, razpostavljena in razložena naselja kot del avtohtone poselitve. 
ZPNačrt pa navaja še, da je razpršena poselitev tip poselitve z nizko gostoto poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec 
poselitve in se kot taka ohranja. Skladno s Pravilnikom se v strateškem delu OPN določijo okvirna območja razpršene 
poselitve na podlagi naslednjih kriterijev prepoznavnosti prostora: 

 poselitve nizke gostote kot avtohtonega poselitvenega vzorca v krajini, 

 pojava samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih 
oblik strnjenih manjših naselij, ki jih pretežno tvorijo objekti, zgrajeni pred letom 1967, 

 demografske ogroženosti. 

V OPN je razpršeni poselitvi možno načrtovati nove stavbne površine vendar predvsem v smislu razširitev obstoječih. V tem 
primeru gre večinoma za stanovanjske stavbe, kmetijska gospodarstva in objekte dopolnilnih dejavnosti. Na novo pa se 
zunaj območja naselja lahko načrtujejo le sledeče prostorske ureditve in posamezni posegi v prostor:  

I. ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti,  

II. ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb,  

III. ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro),  

IV. za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja 
prepoznavnih značilnosti krajine,  

V. za namen športa in rekreacije,  

VI. za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,  

VII. za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v 
pristojnosti občine.  

Na ta način je v ZPNačrt jasno in nedvoumno določeno, da zunaj območja naselij (nova razpršena poselitev) gradnja za 
druge namene ni mogoča in ni dovoljena. Nova gradnja stanovanjskih objektov v odprtem prostoru ni sprejemljiva. 

Za celotno območje občine bodo z OPN, najprej na strateškem in potem na izvedbenem nivoju, na novo določena območja 
razpršene poselitve v skladu z zgoraj navedenimi določili. Površine razpršene poselitve se v izvedbenem delu OPN prikaže v 
skladu s predpisanim grafičnim znakom z določeno barvo in veliko črko A. 

V skladu z definicijo iz SPRS so območja razpršene gradnje območja z nizko gostoto naselitve, z nestrnjeno, redko 
razmestitvijo objektov v prostoru, med katerimi je več kot 100 m nepozidanih oziroma kmetijskih zemljišč. ZPNačrt nadalje 
navaja, da je razpršena gradnja negativni pojav v prostoru, katere značilnost je neracionalna izraba prostora in nezadostna 
komunalna opremljenost in je kot taka potrebna sanacije.  

V skladu s Pravilnikom se razpršena gradnja prikaže le kot lega in oblika stavbe, za kar se uporabljajo podatki o stavbah iz 
centralne baze katastra stavb (uradna evidenca Geodetske uprave). V teh primerih namreč ne gre za nadaljnje načrtovanje 
posegov oziroma prostorskih ureditev v smislu ZPNačrt, zato se zanje tudi ne določa namenska raba prostora. V zvezi z 
obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz 
pridobljenih pravnomočnih upravnih dovoljenj.   

 Zakon razpršeno gradnjo obravnava iz vidika pojavnosti v prostoru. Ne glede na to ali je objekt zgrajen legalno (z določeno 
parcelo objekta) ali nelegalno, se mu v določenih primerih odvzame lastnost stavbne parcele. Namen takšne ureditve je 
preprečevanje nadaljnjih degradacij prostora na tej parceli, vendar pa se istočasno s tem zmanjšuje tudi možnost sanacije 

takšnih posegov. Prav legalno zgrajenim objektom razpršene gradnje, torej objektom, ki se ne bodo rušili, je zaradi njihove 
negativne pojavnosti nujno predpisati sanacijo. Le ta lahko obsega tudi gradnje, tako stavb kot objektov GJI, za kar pa 
potrebuje stavbno zemljišče. Nesmiselno si je na nivoju prostorskega akta z izbrisom stavbnega zemljišča 'zatiskati oči' pred 
stanjem v prostoru, namesto da bi za tovrstne objekte izdelali projekte sanacij. 

Objekte razpršene gradnje, ki so nelegalni, je potrebno popisati ter jih vključiti v postopke sprejemov prostorskih aktov. Vse 
objekte, kjer se da negativni vpliv sanirati, bi bilo potrebno podvreči strogim pravilom sanacije. Samo prostorsko resnično 
nesprejemljive pa rušiti. 

Urbanistični načrt 

V skladu z 41. členom ZPNačrt (Ur. list RS 33/2007) se zakonsko določena vsebina strateškega in izvedbenega dela OPN za 
območja mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala mesta 
ali naselja mestnega značaja, določi na podlagi urbanističnega načrta. Na podlagi urbanističnega načrta se v OPN določa 
enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), lahko pa z njim določamo tudi, da se urbanistično-arhitekturne rešitve 
pridobijo z javnim natečajem.  

V skladu s 37. členom Pravilnika je urbanistični načrt podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč. Urbanistični 
načrt se lahko izdela tudi za tista naselja, kjer je zaradi posebnosti razvoja ali drugih razlogov izdelava urbanističnega načrta 
utemeljena (npr. celovita prenova, večje širitve, turistična naselja). Urbanistični načrt se z namenom doseganja 
racionalnega in usklajenega prostorskega razvoja lahko izdela tudi za več funkcionalno med seboj povezanih urbanih 
središč. Izdela se skladno s strokovnimi metodami prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja 
ter z metodami vključevanja prebivalstva in drugih zainteresiranih udeležencev v proces njegove priprave. 

Na območju Občine Ankaran je potrebno urbanistični načrt izdelati za naselje Ankaran. 

Javni natečaj 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1B) določa, da mora investitor organizirati izbiro strokovno najprimernejše idejne rešitve za 
nameravano gradnjo na javnem natečaju, če tako določa prostorski akt ali drug predpis. 

ZPNačrt nadalje določa, da se območja ureditev v OPN, kjer je pridobitev urbanistično-arhitekturne rešitve pogojena z 
javnim natečajem lahko določijo za območja prostorskih ureditev ob javnih površinah, prostorskih ureditev z javnim 
programom, kompleksnih prostorskih ureditev in prostorskih ureditev v vplivnem območju prostorskih dominant. Ta 
območja se lahko določajo z urbanističnim načrtom. 

Javni natečaj v največji možni meri zagotavlja najmanj varovanje javnega interesa z vidika zagotavljanja kvalitetne 
arhitekture in okolja, konkurenčnost med strokovno ustrezno usposobljenimi natečajniki in strokovnost, neodvisnost in 
nepristranskost ocenjevalne komisije, kar je vse nujno potrebno v primerih urejanja območij in gradnje objektov na 
lokacijah, pomembnih za gradnjo identitete mesta ter usmerjanja nadaljnjega razvoja grajene strukture. 

Način urejanja - OPPN 

Prostor občine se na izvedbenem nivoju v skladu z ZPNačrt lahko ureja z izvedbenimi določili OPN ali s še podrobnejšim 
prostorskim aktom občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).  

OPPN se izdela za prostorske ureditve na območjih: 

 sanacije razpršene gradnje, in sicer za območje razpršene gradnje, ki se vključi v območje  naselij, za območje razpršene 
gradnje, ki se opredeli kot območje novega naselja, in za območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno 
zaključeno območje, 

 celovite oziroma delne prenove naselja, 

 razvoja naselja kot širitev na nove površine, 

 pomembnejše gospodarske javne infrastrukture, 

 prostorskih ureditev lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč, 

 izkoriščanja mineralnih surovin in rud ter njihove sanacije in  

 kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih območij v 
naselju, ki so namenjena zgoščanju pozidave. 
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Izdelavo OPPN štejemo za najvišjo stopnjo natančnosti prostorskega načrtovanja na občinskem nivoju, zato je z izdelavo 
tega prostorskega akta tudi v največji meri zagotovljeno vključevanje javnosti pri podrobnem prostorskem načrtovanju in s 
tem najbolje upoštevan in zaščiten javni interes. Kot ena ključnih vsebin OPPN je opredeljeno tudi načrtovanje gospodarske 
javne infrastrukture. OPPN je tudi podlaga za uveljavitev zemljiških ukrepov vključno z razlastitvijo za potrebe gradnje javne 
infrastrukture, izvajanja javnih služb na področju šolstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti, gradnje socialnih 
in neprofitnih stanovanj in drugo. Poleg tega se na podlagi sprejetih OPPN sprejmejo tudi programi opremljanja stavbnih 
zemljišč, katerih ključna vsebina je opredelitev stroškov opremljanja z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo ter 
zagotavljanje sredstev za opremljanje preko izračuna in obračuna komunalnega prispevka. 

Izdelava OPPN res zahteva določen čas, vendar pa so v tem času rešena ključna vprašanja glede zagotavljanja javnega 
interesa in obveščanja javnosti.  

Nov OPN bo začrtal območja, na katerih je nujno potrebno izdelati OPPN, hkrati pa bo v tekstualnem delu določil tudi, da se 
lahko OPPN izdelajo tudi v drugih primerih, oziroma da lahko izdelavo OPPN predlaga tudi investitor, v primeru, če želi 
spremeniti izvedbena določila OPPN, ki pa ne vplivajo na namensko rabo prostora. Z OPPN se lahko spremeni tudi delitev 
podrobnejše namenske rabe znotraj območja urejanja. 

Če je za neko območje predviden način urejanja OPPN, to še ne pomeni, da se na tem območju do njegovega sprejema ne 
smejo dogajati nobene gradnje. Na takih območjih OPN predvideva vrsto posegov in gradenj pod pogojem, da le te ne bodo 
ovirale gradenj, načrtovanih z OPPN. 

Namenska raba zemljišč 

Namenska raba zemljišč je eden temeljnih mehanizmov urejanja prostora. ZPNačrt in podzakonski predpisi uvajajo novo 
klasifikacijo namenske rabe zemljišč. Vrste namenskih rab se na podlagi zakonodaje delijo na osnovno (stavbno, kmetijsko, 
gozdno, vodno in drugo zemljišče) ter podrobno (SS - stanovanjske površine, SK - površine podeželskega naselja, CD - 
osrednja območja centralnih dejavnosti, CU - druga območja centralnih dejavnosti,…). OPN slednjo za potrebe oblikovanja 
prostora ali natančnejšega usmerjanja izrabe v nekaterih primerih lahko podrobneje členi (npr. SSe - prosto stoječa 
stanovanjska gradnja, SSs strnjena stanovanjska gradnja,…CDz - območja centralnih dejavnosti/zdravstvo, CDi - območja 
centralnih dejavnosti/izobraževanje,…). Vrste namenske rabe zemljišč so opredeljene v tekstualnem delu OPN, v grafičnem 
delu pa je namenska raba prostora opredeljena za vsako parcelo. Območja se morajo določiti tako natančno, da je njihovo 
mejo mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. Prav zato je najboljša določitev namenske rabe tista, ki se 
veže na parcelne meje, k čemur stremimo pri določanju namenske rabe s tem dokumentom. 

Na namensko rabo se navezuje večina izvedbenih določb kot so merila za formiranje parcel objekta, izrabe površin, 
volumnov, višin, oblikovanja, deleža zelenih površin ipd.  

Namenska raba se za Ankaran, ki bo imel izdelan urbanistični načrt, določena na osnovi le tega. Na ostalih območjih se 
namenska raba zasnuje v strateškem delu na podlagi usmeritev glede razvoja poselitve, razvoja v krajini ter zasnove GJI, v 
izvedbenem delu OPN pa se podrobneje določi upoštevajoč področne predpise, fizične lastnosti prostora in njegovo 
predvideno rabo.  

Območja za stanovanja delimo na (SS - površine, namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim, SK - površine 
podeželskega naselja, namenjene kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi , SB - bivanje za posebne namene) in površin 
podeželskega naselja (SK). Območja stanovanj je treba načrtovati tako, da je zagotovljena dobra dostopnost do centra 
naselja, zaposlitvenih središč in zelenih površin.  Ob upoštevanju velikosti območja ter predvidenega števila in starostne 
strukture prebivalstva je treba znotraj območij stanovanj zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, 
odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov). Pri načrtovanju novih 
in dopolnjevanju obstoječih območij stanovanj je treba upoštevati načelo vzpostavljanja stanovanjske soseske tako, da se 
skupaj z novimi stanovanjskimi objekti načrtujejo tudi objekti, ki omogočajo oziroma dopolnjujejo osnovno oskrbo za 
tamkajšnje prebivalce. Pri načrtovanju območij stanovanj se lahko vanje umestijo spremljajoče dejavnosti, kadar so 
namenjene oskrbi prebivalcev predmetnega območja stanovanj, s svojim delovanjem ne povzročajo hrupa, onesnaženja 
zraka, voda, svetlobnega in drugega onesnaževanja, ki presega predpisane standarde kakovosti okolja in se zanje zagotovijo 
ustrezne površine za mirujoči promet. Z načrtovanjem območij stanovanj, ki obsegajo čiste stanovanjske površine, splošne 
stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene, stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi in 
površine počitniških hiš, je treba zagotavljati: 

 kvalitetno zasnovo stanovanjske pozidave, ki omogoča takšno ureditev in razmestitev objektov v grajenem okolju, ki bo 
vzpodbujala socialne stike in zagotavljala primerno velike gostote zazidave, hkrati pa tudi zadostne odprte javne 

površine; v stanovanjskem območju mora biti omogočena peš dostopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih storitev, 
razen na podeželju, kjer so te storitve lahko v bližnjem središču; 

 ob poseganju v obstoječo urbano strukturo usklajenost z obstoječo kvalitetno pozidavo, v katero naj se vnašajo sodobni 
trendi arhitekture in bivalne kulture; 

 tipologijo stanovanj, ki mora biti različna po obliki in standardu in ima prilagodljivo zasnovo, kar vzpodbudno vpliva na 
vzpostavitev mešane socialne strukture stanovalcev in na zadovoljevanje potreb različnih oblik gospodinjstev. 

Območja centralnih dejavnosti so primarno namenjena umeščanju vseh vrst družbenih, upravnih, oskrbnih in storitvenih 
dejavnosti ter bivanju. Če je območje opredeljeno kot CDi, CDz, CDv, CDk ali CDo, so dejavnosti, ki jih je mogoče umeščati, 
ozko določene, bivanje pa je lahko znotraj takih objektov le kot izjema. Območja centralnih dejavnosti se običajno umešča v 
centralna naselja, v primeru Ankarana pa se pri umeščanju teh dejavnosti upošteva tudi peti razvojni scenarij, ki ohranja 
številna območja centralnih dejavnosti dislocirana od samega naselja. Sicer so ta območja pomembni rezervati za razvoj 
funkcij naselja, s pomočjo katerih naselje lahko dosega ali nadgrajuje svoj položaj v omrežju naselij občine ali čezmejno.  

Pri razvoju gospodarskih con se poleg družbeno ekonomskih pogojev, zagotovljenega zaledja kapitala ter znanja na 
področju visoke tehnologije in delovne sile, upošteva tudi prostorske kriterije, in sicer: optimalno povezavo s prometnim in 
energetskim omrežjem, bližino in velikost že obstoječih gospodarskih con, velikost naselij, njihovo vlogo v urbanem sistemu 
in dostopnost do predvidenih lokacij gospodarskih con ter prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo iz stanja ali 
značilnosti naravne in kulturne krajine, v katero se posamezna gospodarska cona umešča. Pri umeščanju gospodarskih con 
imajo prednost površine, kjer gre hkrati za prenove ali sanacije opuščenih industrijskih, prometnih in podobnih območij. 
Umestitev proizvodnih dejavnosti ne sme poslabšati bivalnih in delovnih razmer v neposredni okolici. 

Posebna območja, ki obsegajo površine za turizem, šport in območij nakupovalnih, sejemskih in drugih centrov  se lahko 
locirajo na obrobju naselij z dobro prometno dostopnostjo samo ob pogoju, da dopolnjujejo funkcije naselja in ne ogrožajo 
vitalnosti mestnega središča. Ob pogoju, da zapolnjujejo in zaokrožujejo stavbno tkivo se lahko locirajo na degradiranih in 
slabo izkoriščenih površinah. Posebnost so območja za šport, rekreacijo in turizem, ko so vezana na naravne in že 
ustvarjene danosti območja.  

Posebej pomembno je umeščanje namenske rabe zelenih površin, ki so nujno potrebne za kvalitetno delovanje naselja. 
Med zelene površine naselja štejemo predvsem javno dostopne zelene površine v javni ali v skupni rabi. Pri tem v fazi 
prostorskega načrtovanja ni ključno lastništvo, ampak prostorska opredelitev, seveda pa je zaželeno, da so takšna zemljišča 
v prihodnosti tudi v javni lasti ali pa pod posebnim pravnim režimom. Med zelene površine štejejo površine za oddih, 
rekreacijo in šport, parke, vrtičkarske površine, pokopališča in druge urejene zelene površine. Takšne zelene površine lahko 
zagotavljamo z opredelitvijo lokacije in vrisom v grafični del OPN, lahko pa tudi z opredelitvijo zahtevanega deleža zelenih 
površin za posamezno enoto urejanja prostora v tekstualnem delu OPN. Poleg zahtev glede javnih in skupnih zelenih 
površin so v OPN opredeljeni tudi deleži obveznih zelenih površin na parceli objekta. Poleg zelenih površin naselja ima 
izredno pomembno vlogo krajina, ki pa se obravnava posebej. 

Namenska raba prometne infrastrukture je v grafičnem delu OPN opredeljena na parcelo le za pomembnejše cestne 
povezave (kot so državne in regijske ceste), kjer sta stanje in katastrske parcele tudi večinoma skladna. Ostalim 
prometnicam raba ni določena v kartah 'Namenska raba prostora', temveč v kartah 'Gospodarske javne infrastrukture' 
skladno s Pravilnikom z linijskim grafičnim znakom, ki predstavlja digitalizirane osi javnih cest. Ceste so vrisane v prostorski 
akt na podlagi uradne kategorizacije javnih cest z različnimi linijami. Takšen vris ceste ne pomeni, da cesta ni opredeljena 
kot stavbno zemljišče za promet. Vsaka kategorizirana javna cesta ima podatke o tehničnih lastnostih, tudi širino, zajete v 
BCP. Površina ceste je s tem opredeljena. Vendar pa je potrebno opozoriti, da se s tem ni mogoče ogniti potrebi po 
urejenem katastru ter kategorizaciji cest, saj iz tega izhajajo številne lastniške in druge pravice in dolžnosti, kar pa ni 
problem OPN. 

Območja izven stavbnih zemljišč se določa na podlagi strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora ter v 
primerih občutljivega krajinskega prostora na podlagi strokovnih podlag za krajino.  

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju je krajina del prostora, katerega značilnost je prevladujoča prisotnost 
naravnih sestavin in je rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja naravnih in človeških dejavnikov. Trajnostni prostorski 
razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju 
obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega 
racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.  

Kmetijska in gozdna zemljišča so opredeljena na podlagi podatkov dejanske rabe prostora Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, delitev na najboljša in druga kmetijska zemljišča pa na podlagi veljavnega prostorskega akta občine. 
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Vhodni podatki, ki se nanašajo na kmetijska in gozdna zemljišča in jih pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, so pripravljeni na podlagi Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, (Uradni list RS, št. 
122/08).   

Vodna zemljišča so določena v vodnem katastru. Če temu ni tako, se vodna zemljišča v akt vnesejo na podlagi stanja v 
zemljiškem katastru. Mejo vodnega zemljišča se lahko natančneje določa v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

Za podatke o gozdnih, kmetijskih in vodnih zemljišč je kot upravljavec teh območij pristojna država. 

Za potrebe načrtovanja rabe odprtega prostora je smiselno izdelati strokovne podlage za krajino.  

Sprememba vrste stavbne namenske rabe 

Zaradi spremembe opredelitev podrobnejših namenskih rab, ki jih OPN prinaša na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za 
razvoj in širitev naselij, bo v posameznih enotah urejanja prostora znotraj naselij, kjer so prepletene različne rabe, prišlo do 
izključevanja sprejemljivih dejavnosti. V takih primerih bomo sprejemljive dejavnosti predpisali na enote urejanja prostora 
ali predpisali drugo ustrezno rabo.  

Ažuriranje stanja 

Ažuriranje stanja obsega obravnavo vsebin, ki se nanašajo na vris obstoječih ali porušenih objektov. Te obsegajo objekte 
zgrajene na podlagi celotne dokumentacije vključno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, objekte, ki so bili v postopkih 
legalizacije, pa dovoljenj niso dobili, objekte, ki so nove črne gradnje, vse vrste objektov, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo 
Zakona o stavbnih zemljiščih, ruševine, ki so evidentirane le še v katastrskih podatkih in drugo.   

Osnovni pristop k vsem vrstam navedenih in podobnih primerov je enoten in skladen z ZPNačrt. Obstoječim in porušenim 
objektom se stavbna zemljišča načrtuje le v primeru, ko: 

 je poseg skladen s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja, 

 je poseg skladen s celotnim OPN in izdelanimi strokovnimi podlagami,  

 je poseg skladen s tipologijo poselitve območja, kjer se nahaja, 

 načrtovano stavbno zemljišče ne pomeni razpršene gradnje, 

 z načrtovanjem stavbnega zemljišča ne posegamo na območja varstev in varovanj, ki tak poseg izključujejo ali obstaja 
možnost, da bi zaradi posega nastala škoda. 

Ne glede na navedeno se z načrtovanjem namenske rabe v OPN ne more poseči v že zatečene pravne pravice lastnika, ki jih 
zagotavljajo pridobljena pravnomočna upravna dovoljenja. Tako je na njihovi podlagi ne glede na namensko rabo v OPN 
gradnjo še vedno mogoče začeti oziroma dokončati ter zgrajeni objekt ohranjati v njegovi prvotni funkciji z vzdrževanjem, 
rekonstrukcijo, ipd.  

Namenska raba zemljišč in pridobljene pravice lastnikov na podlagi predhodnih aktov 

Osnovni pravni režim, ki ga OPN vzpostavlja, je namenska raba prostora. Poleg tega določa tudi podrobnejše izvedbene 
pogoje, ki določajo kakšni objekti se lahko gradijo na posameznih namenskih rabah. Ker je urejanje prostora v javnem in 
skupnem interesu, OPN ta merila lahko in mora določati ter mu jih ni potrebno neposredno uskladiti s posamičnim 
lastnikom zemljišča. ZPNačrt določa, da je OPN potrebno javno razgrniti ter obravnavati pripombe, ki jih občani podajo, ni 
pa potrebno k prostorskemu aktu pridobiti soglasja lastnika. Na temo pravic lastnika zemljišč je Ministrstvo za okolje in 
prostor pripravilo obrazložitev, vezano predvsem na spremembe namenske rabe prostora, kot najbolj pomembnega 
pravnega režima, vzpostavljenega z OPN. 

V tej obrazložitvi (MOP št. 35001-251/2008/2 in 35001-386/2008/2 z dne 17.10.2008) MOP navaja, da določanje in 
spreminjanje namenske rabe prostora ali drugih določil prostorskega akta ne pomeni poseganje v pridobljene pravice 
lastnikov zemljišč, saj se možnost gradnje določenega objekta pridobi šele z izdanim pravnomočnim gradbenim 
dovoljenjem, nikakor pa ne s samo dopustnostjo gradnje, ki jo omogoča prostorski akt. Prostorski akti, kot vsi splošni pravni  
akti, se v skladu s potrebami in novimi spoznanji v družbi vedno lahko (po določenem postopku predpisanem z zakonom) 
tudi spreminjajo oziroma na novo sprejemajo, spremembe pa ne pomenijo vedno le dodajanja novih možnosti (ugodnosti) 
temveč tudi novih omejitev, kar ne velja le za področje urejanja prostora, temveč tudi za vsa druga področja delovanja 
družbe. S spremembo pa se seveda ne more posegati v že zatečene pravne pravice, ki jih zagotavljajo izdana (pravnomočna) 
upravna dovoljenja, torej je na njihovi podlagi kljub spremembam namenske rabe v prostorskih aktih gradnjo še vedno 

mogoče začeti oziroma dokončati ter zgrajeni objekt ohranjati v njegovi prvotni funkciji z vzdrževanjem, rekonstrukcijo, ipd. 
Tudi dejstvo, da so se zaradi možnosti gradnje na predmetnih območjih plačevale določene dajatve, kot je NUSZ, še ne 
pomeni, da je bila s tem ta možnost za vedno pridobljena. Z njeno izgubo bo namreč, v kolikor lastniki zemljišč te možnosti, 
ki je veljala v določenem času, niso izkoristili in si niso zagotovili pravnomočnega dovoljenja za gradnjo oziroma na zemljišču 
niso gradili, prenehala tudi obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

Parcela objekta 

ZGO je pojem gradbene parcele opustil ter ga prelevil v definicijo: pojem gradbene parcele pomeni zemljišče, sestavljeno iz 
ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so 
urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. S 
tem je vsebino pojma gradbene parcele, ki služi številnim vpeljanim mehanizmom prostorskega in drugega načrtovanja 
delno obdržal. Zaradi pomanjkanja mehanizma 'gradbene parcele' ta pojem za potrebe izvajanja akta definiramo z OPN, pri 
čemer je bistvenega pomena, ali se za 'gradbeno parcelo' lahko šteje tudi del zemljiške parcele ali ne.  

Da se namenska raba najustrezneje določa za enovito zemljiško parcelo, izhaja tudi iz določil ZPNačrt-a in njegovih 
podzakonskih aktov. Za določitev namenske rabe prostora pravi, da se morajo območja namenske rabe določiti tako 
natančno, da je njihovo mejo mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. S tem postane najboljša določitev 
namenske rabe tista, ki se veže na parcelne meje, pri čemer stavbno zemljišče objektov oziroma 'parcela objekta' ni izjema.  
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2.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)  - izvleček 

Nadrejeni prostorski akt občinskim prostorskim načrtom je Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju SPRS, 
Uradni list RS, št. 76/2004). Povzemamo vsebine, ki se nanašajo na območje Občine Ankaran. 

2.2.1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja Slovenije 

Izhodišča 

Nacionalni prostor je osnova za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno 
izkoriščanje prostorskih potencialov ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravnih kakovosti. Regionalne posebnosti so 
osnova za doseganje lokalne, regionalne in mednarodne prepoznavnosti. Prehodnost prostora Republike Slovenije je 
značilnost, ki je že v davni preteklosti, v sedanjosti in bo tudi v bodočnosti pomembno vplivala na prostorske in 
družbenoekonomske razmere v Sloveniji. 

Globalizacija, evropeizacija, liberalna ekonomija, hiter razvoj informacijske tehnologije, razvoj urbanega sistema, večja 
ekološka ozaveščenost in paradigma trajnostnega razvoja vplivajo na prostorski razvoj in zahtevajo ustrezne odzive v 
načrtovanju prostora. Potrebni so bolj fleksibilni strateški dokumenti in integralno planiranje, v katerega so vključene 
različne organizacijske oblike javno zasebnega partnerstva ob sočasnem izobraževanju strokovne in laične javnosti. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je skupaj s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije krovni dokument za 
usmerjanje razvoja in osnova za usklajevanje sektorskih politik. Temelji na že sprejeti Politiki urejanja prostora Republike 
Slovenije in Oceni stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije. Strategija opredeljuje izhodišča, cilje razvoja in globalno 
zasnovo prostorskega razvoja države, podaja razvojne usmeritve za posamezne prostorske sisteme, poselitev, 
infrastrukturo in krajino, in določa ukrepe za njihovo izvajanje. 

Geografske značilnosti 

Slovenija je raznolika dežela, kar je posledica stikanja različnih klimatskih in geomorfoloških značilnosti alpskega, 
mediteranskega in panonskega sveta ter različnih kulturnih vplivov v preteklosti. S svojo lego na ožini med Alpami in 
najsevernejšim zalivom Sredozemskega morja predstavlja enega najpomembnejših evropskih prehodov iz jugozahodne 
Evrope proti vzhodu. 

Slovenski prostor je prepoznaven po raznovrstni kulturni krajini, stavbni in naselbinski dediščini ter raznolikih in prostorsko 
razsežnih naravnih sistemih. Pomembni so njena gozdnatost, vodnatost in ohranjenost vodotokov, kraške značilnosti in 
kraški pojavi ter biotska raznovrstnost in krajinska pestrost. Hribovita in kraška območja Slovenije uvrščamo v območja z 
omejenimi dejavniki za kmetovanje. Veliko zemljišč se zarašča, kar povzroča spreminjanje kulturne krajine. Večina 
kvalitetne kmetijske zemlje je v ravninskih predelih, kjer sta privlačnost in zanimanje za poselitev največja. Nekateri predeli 
imajo zaradi svojih lastnosti in simbolne vloge še poseben nacionalni pomen. 

Stanje v krajinski in urbani strukturi 

Poselitveni vzorec Slovenije je odraz naravnih in zgodovinskih razmer. Zanj so značilni velika razpršenost in majhnost naselij 
v razmerju do števila prebivalcev ali površine države. V Sloveniji je 5961 majhnih naselij, od katerih jih ima kar četrtina manj 
kot 50 prebivalcev. Samo 90% naselij ima do 500 prebivalcev in le 7 mest več kot 20.000 prebivalcev. Značilna je zgoščena 
poselitev dolinskih, ravninskih delov. Zaradi prilagajanja fizičnim pogojem slovenskega prostora so v hribovitem svetu 
naselja majhna, razpršena in tradicionalno navezana na ruralno zaledje. Posledica takega poselitvenega razvoja se odraža v 
izjemni arhitekturni identiteti in kulturni dediščini, ki je prisotna v številnih naseljih. Naštete poselitvene značilnosti so lahko 
pomembna primerjalna prednost Slovenije, ker prepletanje urbanega in podeželskega prostora nudi možnosti za 
kakovostno življenje. Prebivalstvo v širšem zaledju večjih mest se je v zadnjih treh desetletjih podvojilo. Kljub temu so 
slovenska mesta v primerjavi z večjimi sosednjimi in drugimi evropskimi mesti majhna in se, glede na sedanja demografska 
in raznolika kulturna gibanja, dolgoročno ne bodo toliko povečala, da bi bila primerljiva z njimi. 

Pomembne prvine slovenske krajine so vodni in obvodni prostor ter morje. Kljub ugodnim hidrološkim razmeram je časovna 
in prostorska porazdelitev vodnih virov neenakomerna. Kvaliteta površinskih voda se veča, prav tako skrb za naravno 
ohranjenost obvodnega prostora. 

Infrastrukturno omrežje Slovenije je vpeto v različne evropske infrastrukturne sisteme. Prometno omrežje se neposredno 
navezuje na V. in X. evropski prometni koridor, vendar je enostransko razvito. Zapostavljen je predvsem razvoj železniške 
infrastrukture, prometnih vozlišč, javnega potniškega prometa in letalskega prometa ter razvoj nemotoriziranega prometa. 
V prometnem sistemu Slovenije ima poseben pomen koprsko pristanišče, ki predstavlja enega izmed najpomembnejših 
pristanišč severnega Sredozemlja. 

Negativni učinki današnjega razvoja 

Pritiski na prostor, ki negativno vplivajo na stanje okolja, so najmočnejši na obrobju večjih mest in zaposlitvenih središč, 
območjih ob priključkih na pomembnejše prometne koridorje, krajinsko privlačnih območjih in ob obali morja. 

Selitev gospodarskih in storitvenih dejavnosti v predmestja povzroča razvrednotenje mestnih središč, zmanjšuje njihove 
funkcije in kvaliteto bivanja. 

Neustrezno gospodarjenje z naravnimi viri, ki povzroča različne degradacije in zaraščanje območij, ter pretirana 
intenzifikacija kmetijstva in širjenje poselitve, ki nista v skladu z naravnimi in kulturnimi kakovostmi prostora, vplivajo na 
vedno večje strukturne spremembe slovenske krajine. S tem je povezana tudi povečana stopnja ogroženosti nekaterih 
območij ter zmanjševanje možnosti za učinkovito zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč. 

Z razvojnega vidika so urbana območja problematična zaradi pomanjkanja zemljišč za gradnjo in neizdelanih programov 
prenove. Posledice neustrezne zemljiške politike, slabo organiziranega trga nepremičnin in neracionalne gradnje vplivajo na 
razvrednotenje grajenega prostora. Gradbena politika je, glede na funkcionalnost, prometno dostopnost, komunalno 
opremljanje in energetsko rabo, neracionalna ter glede neposrednih (emisije) in posrednih vplivov na sestavine okolja 
nevzdržna. 

Razpršena poselitev, veliko število naselij in topografske danosti močno vplivajo na obseg in strukturo komunalne 
infrastrukture - komunalne infrastrukture ni ali pa je razdrobljena, neučinkovita in ponekod zastarela. Problem predstavljajo 
predvsem vodne izgube na področju oskrbe z vodo in skromna priključenost prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje. 

Slovenija kljub strateško ugodni prometni legi nima modernih terminalov za kombinirani tovorni promet. Pomanjkljiva je 
prometna oskrba gospodarstva ter povezava med središči in njihovimi zaledji. 

Omrežje javnega potniškega prometa je med seboj nepovezano in nerazvito predvsem v smislu intermodalnosti in logistike. 
V skupnem prometnem sistemu predstavlja vse manjši delež in ne omogoča hitre in kvalitetne dostopnosti. Obstoječi 
sistem javnega potniškega prometa na regionalni ravni ne omogoča hitre, udobne in cenovno ugodne mobilnosti. 

Zaradi geografskih značilnosti, različne prometne dostopnosti in posledično različne gospodarske rasti med posameznimi 
območji Slovenije se razlike med šibkejšimi in bolj razvitimi območji Slovenije še povečujejo. 

Težnje 

Razvojne težnje v urbanih in podeželskih poseljenih območjih so spontani razvoj v urbaniziranih in suburbaniziranih 
območjih, stagnacija ali upadanje na manj urbaniziranih ali neurbaniziranih območjih, depopulacija in gospodarska 
stagnacija v odmaknjenih podeželskih območjih. V urbaniziranih, ravninskih in dolinskih območjih je pričakovati nadaljnje 
naraščanje prebivalstva (po nekaterih ocenah po letni stopnji celo do + 0,5%), na podeželju pa še naprej upadanje (po letni 
stopnji tudi do - 2%). S tem so povezani negativni vplivi urbanizacije, ki se kažejo v prostorskih zgostitvah prebivalstva in 
dejavnosti kot izvor onesnaženja, degradacij okolja ter vir socialnih problemov. 

Prepočasno posodabljanje železniškega prometnega omrežja in stalno povečevanje cestnega prometa povzroča zahteve po 
novi infrastrukturi. Javni potniški promet izgublja pomen, vse bolj se uveljavlja uporaba osebnega prometa. 

Dostop do telekomunikacijske infrastrukture postaja nujni pogoj za uspešen razvoj številnih dejavnosti (industrija, trgovina, 
bančništvo, šolstvo …) v prostoru, zato pomanjkljiva telekomunikacijska opremljenost določenih območij v državi lahko 
pomeni resno oviro pri nadaljnjem razvoju teh območij ali posameznih dejavnosti. 

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo je zaradi prestrukturiranja kmetijstva pričakovati nadaljnjo preobrazbo kulturne 
krajine. Zaradi tujih investicij in interesov zasebnega kapitala bo povečan interes za gradnjo v odprtem prostoru, predvsem 
v območjih infrastrukturnih koridorjev ali ob njih in v širšem območju Ljubljane ter obalnega somestja. 

Cilji prostorskega razvoja Slovenije 
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Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja opredeljeni z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih 
prostorskih problemov v Sloveniji ter preusmeritve negativnih teženj in doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru, in so 
sledeči:  

I. Racionalen in učinkovit prostorski razvoj  

II. Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij  

III. Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru  

IV. Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij  

V. Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi  

VI. Medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij  

VII. Povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi  

VIII. Preudarna raba naravnih virov  

IX. Prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami  

X. Kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti  

XI. Ohranjanje narave  

XII. Varstvo okolja 

2.2.2 Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev 
prostorskega razvoja Slovenije 

Slovenski prostor bo, ob izvajanju opredelitev razvojnih usmeritev prostorske strategije, prepoznaven predvsem po sledečih 
značilnostih prostorskega razvoja: 

 Mesta in druga urbana naselja so smotrno medsebojno povezana v okviru regionalnih območij. Z urbanim načinom 
življenja prekrivajo večino slovenskega poseljenega prostora in povezujejo urbana središča v enotno policentrično 
omrežje, ki se s prilagodljivo, na vseh ravneh dobro organizirano strukturo, odziva na izzive evropskega prostora. 
Omrežje železniških in cestnih povezav, ki se funkcionalno povezuje z evropskim prometnim omrežjem, se razvija 
usklajeno z omrežjem mest in drugih naselij. Posebno vlogo ima pristanišče Koper, ki deluje kot naše okno v svet. 

 V primerjavi z evropskimi mesti srednje velika slovenska mesta in druga urbana naselja postajajo slovenska prednost, 
saj z višjo kakovostjo življenja in prepletanjem urbanega in naravnega okolja presegajo ponudbo v sosednih državah, 
kar predstavlja potencial za razvoj novih dejavnosti in privlačno okolje za visoko usposobljene strokovnjake. 

 Podeželje postaja prostor raznolikih dejavnosti, ki v povezavi z mesti deluje kot harmoničen mozaik naravnih in 
kulturnih kakovosti. Kmetijstvo se razvija kot visoko učinkovita dejavnost na območjih s pridelovalnimi potenciali tal za 
kmetijsko rabo in skrbnik prepoznavne kulturne krajine. Narava in kakovostna kulturna krajina postaja naša največja 
vrednost in primerjalna prednost. Prebivalci Slovenije si kraj bivanja in dela izbirajo po lastnih merilih, saj so znotraj 
regionalnih območij zagotovljene vse sodobne razmere za bivanje in delo. 

 Z načrtnim razvojem obmejnih območij in njihovih središč kot tudi z razvojem dejavnosti, ki pokrivajo ne le potrebe 
Slovenije ampak s svojimi vplivi segajo tudi preko meja, je uravnotežen vpliv večjih sosednih mestnih aglomeracij in 
omogočeno večje povezovanje robnih predelov z osrednjeslovenskim prostorom. 

 V skladu z načelom sožitja človeka in narave Slovenija prispeva edinstveno bivalno in delovno okolje v Evropi, v katerem 
se ob dobrem sosedskem sodelovanju uresničuje ideja o evropskem prostoru brez meja. 

Enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor 

Slovenija mora kot del velikih evropskih regij - alpske, mediteranske, podonavske in srednjeevropske prevzeti aktivno vlogo 
in izkoristiti svoj položaj. S sosednjimi državami se spodbuja oblikovanje čezmejnih regij zlasti na hribovitih, teže dostopn ih 
območjih s številnimi problemi gospodarskega in demografskega nazadovanja. Za reševanje skupnih vprašanj se spodbuja 
oblikovanje razvojnih programov in projektov tudi na drugih obmejnih območjih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, zlasti pa na 
meji Evropske unije, to je na meji s Hrvaško. Na podlagi skupnih razvojnih programov bodo čezmejne regije lahko 
pridobivale dodatne finančne vire iz strukturnih skladov Evropske unije. V tem povezovanju mora biti Slovenija 
enakovreden partner, zato se krepi obmejna urbana naselja in s tem povečuje vpliv slovenskih obmejnih regij. 

Slovenija se zaradi skupnega razreševanja prostorsko razvojnih vprašanj vključuje v mednarodno sodelovanje v okviru 
različnih pobud in delovnih skupin, v katere se povezujejo države glede na skupni interes na področju urejanja prostora, 
gospodarstva, kulture, družbenega razvoja, prometa, okolja in podobno. Kvadrilateralna pobuda združuje Italijo, Hrvaško, 
Madžarsko in Slovenijo, v okviru katere se razrešujejo vprašanja prometnega povezovanja, urejanja prostora in okolja. V 
okviru Jadransko – Jonske pobude se preučujejo vprašanja prostorskega razvoja ob Jadranskem in Jonskem morju. Srednje 
evropska pobuda obravnava vprašanja razvoja na političnem, ekonomskem, družbenem, prostorskem in kulturnem 
področju. Delovna skupnost Alpe - Jadran obravnava zadeve urejanja prostora in okolja, gospodarstva, kulture, družbe, 
zdravstva in socialnih vprašanj, kmetijstva in gozdarstva. Podonavsko sodelovanje vključuje države, ki so vezane na povodje 
Donave in razrešujejo vprašanja razvoja v povezavi z okoljem in varstvom voda. Sodelovanje združuje države jugovzhodne 
Evrope v okviru katerega se razrešujejo vprašanja, pomembna za njihov prihodnji razvoj. 

Slovenija se s svojo gospodarsko javno infrastrukturo vključuje v evropska infrastrukturna omrežja (TEN), ki se jih v Sloveniji 
uresničuje v okviru V. in X. panevropskega prometnega koridorja in energetskega TEN koridorja, morskega prometnega 
koridorja, s prečnimi prometnimi povezavi med prometnimi koridorji ter z navezavami na Jadransko - Jonsko pobudo. 

Oblikovanje regij z deli sosednjih držav bo usmerjeno tudi v pritegnitev slovenskih manjšin, tj. v reintegracijo slovenskega 
kulturnega prostora, kar ima za Slovenijo tudi gospodarski, kulturni, zgodovinski in politični pomen. V ta namen se krepi 
prometno dostopnost obmejnih regij in povezuje njihova središča s slovenskimi regijami. 

Na vplivnih območjih velikih sosednjih mest (Trsta, Zagreba, Gorice, Gradca, Reke) se spodbuja pospešen prostorski razvoj 
na slovenskem ozemlju, da se zagotavlja enakovrednost slovenskih območij v primerjavi s sosednjimi območji z 
načrtovanjem učinkovitih mestnih mrež, gospodarskih con, turističnih središč in drugih dejavnosti. 

 
Slovenski interesi v mednarodnem povezovanju 

Policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj 

Za skladen prostorski razvoj Slovenije se spodbuja razvoj policentričnega urbanega sistema, ki ga tvori dvostopenjsko 
strukturirano omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, na katerega se, s primerno delitvijo funkcij in 
medsebojnimi prometnimi povezavami, navezuje omrežje drugih središč. Razvoj poselitve se prednostno usmerja v urbana 
naselja, ki so že središča ali pa se bodo kot taka razvila zaradi značilnosti svojega položaja v omrežju naselij in potreb 
zaledja. Omrežje družbene javne infrastrukture, kot so šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, kulturne in druge javne službe, 
se razvija v skladu z omrežjem središč. 
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Kot osnovni okvir urbanega sistema se razvija dvostopenjsko policentrično strukturirano omrežje središč nacionalnega in 
regionalnega pomena. Na lokalni ravni se, v skladu z učinkovito in enakomerno dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij 
in medsebojnimi prometnimi povezavami, razvija tudi središča medobčinskega pomena, pomembnejša lokalna središča in 
druga lokalna središča. 

V pomembnejših lokalnih središčih se spodbuja razvoj ustrezne storitvene in oskrbne funkcije in razvoj delovnih mest za 
okoliško prebivalstvo. Minimalno število prebivalcev v gravitacijskem območju pomembnejšega lokalnega središča je 5.000 
prebivalcev. V pomembnejša lokalna središča se umešča primarno zdravniško in socialno oskrbo (na primer zdravstveni 
dom, lekarno, osebno in družinsko pomoč) ter omogoča možnosti za športno in kulturno dejavnost. 

Lokalno središče zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno 
izobraževanje, informiranje in druženje. Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj lokalnega središča, 
ki zagotavlja ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij. V naseljih, ki so zaposlitvena središča območij s posebnimi razvojnimi 
problemi, ter v obmejnih območjih, kjer se lahko razvije neposredno gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami, se 
oblikuje manjše gospodarske cone. Če ima središče funkcijo občinskega središča, mora samostojno ali v sodelovanju z 
drugimi pomembnejšimi lokalnimi središči zagotavljati zadostno in dostopno oskrbo z družbenimi in drugimi storitvenimi 
dejavnostmi, ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja. 

Mesta Ljubljana, Koper in Maribor se zaradi njihove vloge, velikosti in/ali lege razvijajo kot središča mednarodnega pomena. 
Ljubljana zagotavlja politične, upravne, prometne, kulturne in druge storitve vsem prebivalcem Slovenije in se razvija v 
mednarodno konkurenčno državno prestolnico. Koper se na državni in mednarodni ravni razvija v pomembno državno 
tovorno prometno vozlišče in morsko pristanišče. Kot obalno somestje s Piranom in Izolo razvija funkcije središča 
nacionalnega pomena in se na mednarodni ravni povezuje s sosednjimi regijami Italije in Hrvaške.  

 
Zasnova poselitve 

Vitalna in urejena mesta 

Mesta imajo ključno vlogo v pričakovanih razvojnih spremembah in v procesih evropske integracije kot najpomembnejši 
dejavnik urbanega razvoja. Mesta se razvija v vitalno, lepo in urejeno okolje, ki nudi pogoje za ekonomski in družbeni razvoj 
ter prispeva h kvaliteti življenja vseh prebivalcev. Odpravlja se vzroke, ki vplivajo na večanje razpršenosti gradnje, uničujejo 
fleksibilnost mest in zgradb, povzročajo monokulturna predmestja in izolirane suburbije ter prekomerno onesnaževanje 
okolja. 

Za kvaliteto življenja v mestih so ključnega pomena naravne sestavine in kvalitetno grajeno javno dobro, kot so prometne 
površine, trgi, tržnice, igrišča, parki, zelenice in podobno, zato se jih v čim večji meri vključuje v urbane strukture. Vodni in 
obvodni prostor, gozdove, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se vključuje v zeleni sistem 
mesta. 

Usklajen razvoj širših mestnih območij 

Zaradi racionalizacije prometnih tokov, smotrnega razmeščanja delovnih mest, stanovanj, storitvenih in proizvodnih 
dejavnosti na širšem mestnem območju, ki obsega območja več lokalnih skupnosti, se prostorske potrebe razvoja mest in 
drugih naselij načrtuje in ureja na osnovi medobčinskega sodelovanja.  

Zaradi velikosti, poselitvenih pritiskov, vsestranske problematike in/ali pričakovanega razvoja se posebno pozornost 
namenja usklajenemu razvoju širših mestnih območij središč nacionalnega pomena, predvsem pa Ljubljane, Maribora, 
Kopra, Celja in Nove Gorice. 

 
Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij 

Povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture 

Usklajen razvoj prometnega omrežja in omrežja naselij, povezanost in razvoj prometnih vozlišč ter prometno-logističnih 
terminalov se razvija predvsem z namenom zagotavljanja prometne povezanosti vseh območij, skladnejšega razvoja 
celotnega državnega ozemlja in z namenom povezovanja s širšim evropskim prostorom. Prometno omrežje se razvija kot 
celovit prometni sistem, ki povezuje vse oblike in vrste prometa.  

Javni potniški promet se medsebojno povezuje in razvija s podporo države. Razvoj in širjenje javnega potniškega prometa, 
dopolnjenega z nemotoriziranim prometom in v manjši meri z osebnim avtomobilskim prometom, se usklajuje z 
načrtovanim razvojem urbanih območij ter s tem zagotavlja povezavo mest in drugih naselij v teh območjih. Posebno skrb 
se nameni dobrim povezavam z javnim potniškim prometom med podeželjem in urbanimi naselji v posameznem 
regionalnem območju.  

Za ustrezen razvoj poselitve in gospodarskih dejavnosti ter njihovo vključevanje v mednarodna infrastrukturna omrežja se 
sočasno spodbuja izgradnjo gospodarske javne infrastrukture. 
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Za povečevanje učinkovitosti prometnega pretoka se spodbuja intermodalne prometne povezave in razvoj železniškega 
omrežja, ki v prihodnosti prevzema večino daljinskega tovornega prometa. V Sloveniji se sočasno z izgradnjo slovenskega 
avtocestnega križa, razvija obodni sistem prometnic glede na potrebe na regionalni ravni ter posodablja železniško omrežje 
in ga prilagaja večjim hitrostim za prevzem večine daljinskega tovornega prometa. 

Koprsko pristanišče se prioritetno razvija v povezovanju z drugimi severnojadranskimi pristanišči ter v povezovanju s 
celinskim zaledjem oziroma v navezavi na V. in X. evropski prometni koridor (Karta št. 2). Za izboljšanje prometne 
povezanosti med mesti v Slovenski Istri in drugimi kraji v severnem Jadranu se v Kopru zasnuje medcelinsko pomorsko 
potniško pristanišče ter spodbuja pomorski javni potniški promet. 

Da bi v največji možni meri zmanjšali negativne vplive cestnega motornega prometa na prostorski razvoj in okolje, se 
prednostno razvija železniški promet in javni potniški promet ter poudarja razvoj vseh oblik nemotoriziranega prometa 
(kolesarski, peš promet). Zagotavlja se celovitost prometnega sistema s funkcionalnim povezovanjem vseh načinov prevoza 
potnikov in transporta blaga. 

Omrežja kolesarskih poti in pešpoti se razvija v povezavi z ekološko naravnano turistično ponudbo ter zaradi omogočanja 
zdravega telesnega gibanja prebivalstva. Na lokalni ravni se z omrežjem javnega potniškega prometa in kolesarskimi potmi 
povezuje obmestna naselja med seboj in z mestom. Znotraj vplivnih območij urbanih naselij in med njimi se na vseh 
poseljenih območjih zagotavlja dobro dostopnost do javnih funkcij z javnim potniškim prometom. Podpira in razširja se 
predvsem javni potniški promet, daje prednost kolesarjem in pešcem, avtomobilski promet pa zmanjšuje in z organiziranim 
parkiranjem ustavlja na robu centralnih površin. 

 

Zasnova prometnih povezav 

Vitalnost in privlačnost podeželja 

Za izkoriščanje primerjalnih prednosti podeželja se spodbuja diverzifikacijo tistih gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s 
kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter posredno ali neposredno 
prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti njegove naravne in kulturne krajine.  

V urbanih naseljih na podeželju se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije. 

V obmejnih območjih se zaradi gravitacijskega vpliva večjih mest v sosednjih državah posebej krepi urbana naselja. V teh 
naseljih se razvija ne le dejavnosti za potrebe prebivalstva na območju Slovenije, ampak tudi tiste dejavnosti, ki bodo vlogo 
teh naselij z usklajenim razvojem prometnega omrežja razširile čez mejo ter s tem pripomogle k njihovi konkurenčnosti v 
mednarodnem prostoru. 

Krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine 

Krajino se glede na značilnosti in razvojne potenciale razvija kot naravno in kulturno krajino, kot urbano krajino in kot 
kmetijsko intenzivno krajino.  

Spodbuja se ohranjanje in kvalitetno upravljanje v območjih s prepoznavnimi naravnimi in kulturnimi kakovostmi v povezavi 
z gospodarskimi možnostmi, ki jih te posebnosti omogočajo.  

Posamezne kakovosti se določi v postopkih prostorskega načrtovanja na regionalni in lokalni ravni in se jih kvalitetno vključi 
v prostorski razvoj. 

 
Zasnova krajine 

Prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi 

Prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi se spodbuja s krepitvijo urbanih naselij, smotrnim 
razmeščanjem javnih storitev, zagotavljanjem potrebnih zemljišč ter z učinkovitim infrastrukturnim opremljanjem teh 
območij.  

Na obalnem območju, hribovitih in gorskih območjih ter na območjih z naravnimi in kulturnimi kakovostmi se zagotavlja 
prostorske možnosti za razvoj tistih dejavnosti, ki lahko izkoristijo prostorske potenciale, ki tvorijo regionalne posebnosti 
teh območij.  

Na ogroženih območjih se prostorski razvoj prilagaja ogroženosti zaradi potencialnih naravnih in drugih nesreč, na vodo-
deficitarnih pa omejenosti vodnih virov. 

Obalni prostor združuje območja kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine v povezavi s somestjem Kopra, Izole, 
Pirana in Portoroža. Obalna in mejna lega določata usmerjenost v nadaljnji razvoj turizma, transporta, industrije, kmetijstva 
in ribolova. Zagotavlja se celovito prostorsko zasnovo Obale, kjer bodo usklajeni interesi razvojnih dejavnosti s prostorskimi 
možnostmi in varstvenimi zahtevami. Hkrati se vzpostavi pogoje za razvoj kvalitetne turistične ponudbe in zagotovi trajni 
javni dostop do obale in kopališč. 

Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno upošteva kot omejitev pri načrtovanju 
rabe in dejavnosti v prostoru. Prostorski razvoj na vseh območjih, zlasti pa na ogroženih območjih, se načrtuje v skladu z 
omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč, kot so poplave, zemeljski in snežni plazovi, erozija, požari v naravnem okolju in 
potresi. Potencialna tveganja se zmanjšuje s preventivnim načrtovanjem, in sicer z razmeščanjem dejavnosti v prostor izven 
območij potencialnih nesreč, z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih ter z 
nadzorovanjem aktivnosti, ki lahko povzročajo naravne in druge nesreče. 
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Območja s problemi in potenciali 

2.2.3 Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni 

Razvoj poselitve 

Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter po velikosti, urbanistični ureditvi in arhitektur i. Za 
načrtovanje razvoja poselitve se tipe naselij opredeli na podlagi fizionomskih, morfoloških in funkcijskih meril. Merila, na 
podlagi katerih se razvršča naselja v različne tipe naselij, so zlasti velikost naselja, raznovrstnost dejavnosti, možnost 
zaposlitve, privlačnost naselja, morfološke značilnosti, usmerjenost naselja. Kazalci so zlasti število in struktura prebivalcev, 
velikost poseljenih površin, gostota poselitve na poseljenih površinah, usmerjenost v storitvene ali proizvodne dejavnosti, 
število zaposlenih, raznovrstnost dejavnosti in njihovo število. Na podlagi meril in kazalcev se naselja razvršča v velika, 
srednja in mala mesta, v druga urbana in podeželska naselja, vasi in zaselke. Predvsem urbana naselja se opredeljuje kot 
bolj ali manj pomembna središča, v katerih se skrbi za zadosten stanovanjski fond, razvija storitvene ter proizvodne 
dejavnosti in delovna mesta.  

Razvoj naselij se zagotavlja z notranjim razvojem naselij (prednostno prenova obstoječe grajene strukture, prenova stavbne 
dediščine, prenova degradiranih urbanih območij, prenova industrijskih območij), s širitvijo naselij, gradnjo zunaj 
poselitvenih območij, razvojem podeželskih naselij, vasi in zaselkov in turističnih naselij. 

Notranji razvoj naselja ima prednost pred širjenjem na nova območja. Prvenstveno se zagotavlja boljšo izkoriščenost in 
kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naselju (opuščenih ali neprimernih lokacij, industrijskih 
kompleksov in podobno). Notranji razvoj naselja in racionalno rabo zemljišč se uresničuje tudi s spremembo rabe obstoječih 
objektov in zemljišč, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, obnovo, reurbanizacijo, 
rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij, s katerimi se poleg prostorskih ciljev upošteva tudi možnosti za 
gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju potencialne ogroženosti. Ob tem 
se zagotavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami v naselju in povezave z odprto krajino. 

V naseljih se prenova opredeli za degradirana urbana območja, kjer je potencial za rabo ali dejavnost zmanjšan ali omejen 
zaradi opuščanja dejavnosti, onesnaženja ali neustrezne rabe. Taka območja so najpogosteje območja dejavnosti 
gradbeništva in rudarstva, območja skladišč, vojske, železnice in stanovanjska območja. 

S širitvijo naselja se v primeru, da v naselju ni več primernih zemljišč, zagotavlja pogoje za razvoj stanovanjskih, 
gospodarskih in drugih zmogljivosti, za večjo socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, za delovanje trga 
nepremičnin in za razvoj različnih proizvodnih in storitvenih dejavnosti. 

 Z urejanjem poseljenih površin zunaj poselitvenih območij se ustvarja prepoznaven red v prostoru in racionalno prostorsko 
organizacijo dejavnosti. Pri urejanju poseljenih površin zunaj poselitvenih območij se upošteva velikost in razporeditev 
stavb v prostoru ter stopnjo pravilnosti v oblikovanju (izoblikovanost). 

Poseljene površine zunaj poselitvenih območij in način njihovega urejanja se opredeli glede na značilnosti obstoječe 
gradnje, predvsem pa na osnovi analize lokacije in lege, krajinskih značilnosti, strukture in členjenosti, funkcij stavbnih enot 
in stavbne tipologije. 

Razpršeno gradnjo zunaj poselitvenih območij, ki je vir okoljskih obremenitev ali vizualnih motenj se sanira. Območja 
sanacije razpršene gradnje se opredeli glede na tip razpršenosti, stopnjo degradacije in možnosti sanacije. Zgošča in 
zaokroža se predvsem tisto razpršeno gradnjo, ki ima možnosti za ustrezno prometno in komunalno ureditev, oskrbo z 
urbanimi dejavnostmi in navezavo na javni promet. Dovoljene so tiste dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev 
in sanacijo posameznih območij razpršene gradnje. Razpršeno gradnjo v predmestjih in obmestnih naseljih se sanira z 
zgoščevanjem stanovanj in urbanih dejavnosti. 

Lokalna skupnost se v svojih aktih odloča, kako bo razvijala svoje potenciale. Gradnja zunaj poselitvenih območij naj bo v 
vlogi dviganja kvalitete kulturne krajine, bivalnih pogojev, zaposlitvenih možnosti. Upošteva se zgodovinski razvoj, se ga 
nadgrajuje in dodaja avtohtonim prvinam slovenske gradbene kulture nove oblikovalske rešitve, ki razvijajo slovenska 
podeželska naselja v smislu tržnega proizvoda. Pomemben pogoj za uspešen razvoj podeželja in območij z razvojnimi 
problemi je visoka kvaliteta urbanističnih in arhitekturnih rešitev, ki je osnova, da se naselja razvijajo v lep, zanimiv, obiska 
vreden prostor, v katerem se ustvarjajo možnosti za zaposlitev in dohodek. 

Zunaj poselitvenih območij se lahko namenja zemljišča za gradnjo kmetij, kadar gre za območja z visokim pridelovalnim 
potencialom za kmetijstvo, ustrezno koncentracijo kmetijske posesti na kmetijo ter skladno z zahtevami za varstvo naravnih 
virov in kakovostmi krajinskega in grajenega okolja. 

Gradnja objektov za športno-rekreacijske namene zunaj poselitvenih območij je možna, če: 

 naravne razmere omogočajo izvajanje dejavnosti oziroma je prostorska ureditev prostorsko in oblikovno skladna z 
obstoječo rabo, tamkajšnjimi dominantami, topografskim položajem ter vedutami in 

 je možno zagotoviti priključke na prometni in energetski sistem, neoporečno oskrbo s pitno vodo z zadostnimi 
kapacitetami ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda glede na potrebe izvajanja turistično-rekreacijske dejavnosti in 
njenega vpliva na okolje 

Turistično naselje je poselitveno območje z razvito turistično infrastrukturo ter drugimi vsebinami, ki so pomembne za 
oblikovanje turistične ponudbe. Kot turistično naselje se upošteva tisto naselje, v katerem število turistov presega za 
petdeset odstotkov število stalnih prebivalcev naselja v času enega meseca v obdobju največjega turističnega obiska. Pri 
razvoju turističnih zmogljivosti v turističnih naseljih se upošteva možnosti zagotavljanja ustrezne infrastrukture glede na 
naravne danosti in stavbno dediščino. 

V podeželskih naseljih in vaseh, v katerih se razvija turizem, se vzdržuje in ustvarja oblikovno prepoznavnost. Pomembno je 
smotrno lociranje kmetijskih obratov, posebno tistih, ki izrazito vplivajo na okolje. 

Počitniške hiše so namenjene občasnemu ali prostočasnemu bivanju posameznikov in njihovih družin. Območja počitniških 
hiš se načrtuje v ambientalno privlačnih naravnih okoljih kot strnjena, racionalno parcelirana območja, ki so skladna z 
regionalno in lokalno arhitekturno, naselbinsko in krajinsko tipiko ter z varstvenimi usmeritvami. Podpirajo naj razvoj v 
odročnih, hribovitih območjih, zlasti razvoj turizma ter drugih prostočasnih dejavnosti. Po svoji pojavni obliki, načinu 
izgradnje, komunalni opremljenosti in bivanjski kakovosti se lahko razlikujejo od drugih oblik stanovanj, zaradi česar ne 
morejo prevzeti funkcije stalnega bivališča. 

Na območjih kvalitetne stavbne dediščine in/ali kulturne krajine, ki jim grozi odmiranje in propad, je možno spremeniti 
namembnost območij in objektov v območja počitniških hiš. Spremembo namembnosti teh območij in objektov se načrtuje 
skladno s strokovnimi usmeritvami pristojnih državnih organov in na podlagi celovitega razvoja širšega območja, turizma in 
drugih prostočasnih dejavnosti ter ohranjanja stavbne dediščine. 

Načrtovanje racionalne rabe zemljišč in objektov je prostorsko razporejanje zemljišč po namenski rabi in dejavnosti, ki jih 
izvajajo različni uporabniki prostora, ter določanje instrumentov za uresničevanje načrtovanega razvoja.  Pri prostorskem 
razporejanju zemljišč po namenski rabi in dejavnosti znotraj naselij se stremi k takšnemu prepletu funkcij, ki so medsebojno 
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združljive ali ne motijo druga druge. Preprečuje se izrazito monofunkcionalnost posameznih delov naselij z uvajanjem 
raznovrstnosti dejavnosti ter mešanjem funkcij bivanja in dela.  Namenska raba naj omogoča sočasnost rabe medsebojno 
skladnih dejavnosti, zlasti tistih, ki se medsebojno dopolnjujejo in ne slabšajo bivalnega, delovnega, prostočasnega in 
drugega okolja. Prostorsko se razporeja zemljišča po namenski rabi in dejavnosti tako, da ne bi prihajalo do onesnaževanja 
zraka, voda, tal in prekomernega hrupa in se upošteva biotsko raznovrstnost in naravne vrednote ter pozitivni vpliv na 
ohranjanje kulturne dediščine. Na urbanizirana območja obale morja in jezer se spodbuja taka raba zemljišč, ki je 
neposredno vezana na izkoriščanje vode za prostočasne aktivnosti, ne omejuje prostega dostopa do vode ali prehodnosti 
ob obali. Za morebitno novo poselitev pa se izkoriščajo prostorske možnosti v zaledju. 

Komunalno opremljanje zemljišč  
Zemljišča poselitvenih območij se opremlja z minimalno komunalno infrastrukturo, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo in 
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter navezavo na javno cestno omrežje. Manjkajočo komunalno 
infrastrukturo se dogradi, dotrajano pa sanira.   

Nove objekte v poselitvenih območjih, namenjene trajnemu prebivanju, delu, zdravstvu, rekreaciji, športu in drugim 
dejavnostim se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo.  Po dogradnji manjkajoče ali izgradnji nove komunalne 
infrastrukture se nanjo priključi obstoječe objekte, namenjene dejavnostim, navedene v zgornjem odstavku.  Pri 
načrtovanju naselij se prebivalcem zagotovi zanesljivo oskrbo s pitno vodo v količinah skladno z veljavnimi standardi in 
učinkovito oskrbo z vodo za potrebe hidrantnih omrežij in požarnih bazenov.  V novih naseljih se uredi ločen kanalizacijski 
sistem za padavinsko in komunalno odpadno vodo, kjerkoli je to ekonomsko upravičeno in tehnično možno. Za obstoječa, 
kot tudi za nova naselja se izdela energetske zasnove z analizami možnosti rabe lokalno razpoložljivih obnovljivih virov 
energije. 

Arhitekturna prepoznavnost mest in drugih naselij 
Pri načrtovanju in urejanju mest in drugih naselij se stremi k urejenemu in prostorsko uravnoteženemu in oblikovno 
skladnemu razvoju posameznega naselja tako, da se zagotavlja arhitekturno prepoznavnost na ravni celotnega naselja in na 
ravni posamezne funkcionalne enote ali dela naselja. 

Z oblikovanjem naselij se varuje podobo, merilo in krajinski okvir, sanira vidno degradirane prostore in ustvarja novo 
arhitekturno prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kvalitetami prostora. Pri tem se spoštuje značilnosti prostora in 
podedovane vrednote ter naravne vrednote, poudarja oblikovne vrednote naselja in varuje dominantne poglede, z načrtno 
prenovo ohranja zgodovinska naselja oziroma njihove dele, zlasti tiste, ki so naselbinska dediščina. Ohranja se značilne 
obrise naselja ter usmerja pozornost na možnost zgostitev in zapolnitev urbanega tkiva. Višinski gabariti naj sledijo 
obstoječim in se prilagodijo obstoječi strukturi. 

Usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti 
Ohranja se različnosti in posebnosti odprtega in grajenega prostora tako, da se upošteva topografija, originalnost, celovitost 
prepoznavnosti in kontinuitete prostora. V naseljih se poudarjeno ohranja, varuje in prenavlja stavbno dediščino kot 
vrednoto nacionalnega in evropskega naselbinskega pomena. Zaradi varovanja kakovostnih značilnosti naselij, zlasti tistih, 
ki so del naselbinske dediščine, se upošteva in ohranja njihov naselbinski videz. Odstopanje je možno le v primeru, da 
pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne dediščine. 

 
Razvoj mest in naselij 

 

Arhitekturna prepoznavnost 

Razvoj gospodarske javne infrastrukture 

Infrastrukturni sistemi omogočajo povezanost in oskrbo urbanih in podeželskih območij ter omogočajo povezanost 
infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi. Infrastrukturne sisteme se načrtuje tako, da prispevajo k 
razvoju policentričnega omrežja mest in drugih naselij, h kvalitetnemu razvoju in privlačnosti mest ter drugih naselij, k 
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skladnemu razvoju območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter k medsebojnemu dopolnjevanju funkcij 
podeželskih in urbanih območij. 

Z usklajenim razvojem prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture se zagotavlja gospodarske 
možnosti in privlačno bivalno okolje. Razvoj gospodarske javne infrastrukture se praviloma usmerja v skupne koridorje, ob 
upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz zahtev za ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, iz zahtev za varstvo 
naravnih virov ter varstvo kulturne dediščine. 

Cestno omrežje 
Osnovno državno cestno omrežje tvori omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena, omrežje cestnih 
povezav čezmejnega pomena in omrežje cestnih povezav nacionalnega pomena. Cestno omrežje med seboj prometno 
povezuje slovenska središča mednarodnega pomena, slovenska središča nacionalnega pomena in regionalna središča ter jih 
povezuje z mednarodnim evropskim in čezmejnim prostorom. 

Omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena se navezuje na omrežje daljinskih cestnih povezav enakega 
pomena sosednjih držav in poteka v smeri Beljaka preko Jesenic do Ljubljane in naprej proti Zagrebu (X. koridor), od Kopra 
prek Ljubljane in Maribora do Lendave in naprej proti Budimpešti (V. koridor), z odcepom od Divače proti Trstu, od Gradca 
do Maribora, Ptuja in naprej proti Zagrebu, z odcepom od Lendave proti Zalalovem ter odcepom od Postojne/Divače preko 
Ilirske Bistrice naprej proti Reki (Jadransko - Jonska pobuda). Z vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo postane 
omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena, del vseevropskega cestnega omrežja (TEN, V. in X. panevropski 
prometni koridor in Jadransko - Jonska pobuda -. 

Ljubljana, Maribor in somestje Koper-Izola-Piran se navezujejo na omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega 
pomena z ustreznimi navezovalnimi cestami. 

Obmejni obodni cestni prometni obroč omogoča dostopnost slabše razvitih predelov ob meji in omogoča povezovanje 
obmejnih območij z osrednjim območjem države. 

Na osnovno državno cestno omrežje se navezuje cestne povezave regionalnega pomena s katerimi se prometno povezuje 
medobčinska in pomembnejša lokalna središča ter za državo pomembna turistična in obmejna območja. 

Naselja v občini se z naselji v sosednjih občinah ali z naselji in deli naselij v sami občini povezuje s cestnimi povezavami 
lokalnega pomena. 

Železniško omrežje 
Osnovno železniško omrežje tvori omrežje daljinskih železniških povezav mednarodnega pomena, omrežje daljinskih 
železniških povezav nacionalnega pomena in omrežje regionalnih železniških povezav. Za navezovanje na evropsko »TEN« 
infrastrukturno omrežje ter V. in X. panevropski prometni koridor, se rekonstruira in dogradi daljinske železniške povezave 
mednarodnega pomena, ki bodo omogočale hitrosti do 160 km/h v smereh od Sežane do Ljubljane in Maribora in naprej  
proti Gradcu (II. tir Maribor - Šentilj), od Zidanega mosta proti Zagrebu, Ljubljane do Jesenic in naprej proti Avstriji (II. tir 
Ljubljana - Jesenice - Podrožca), od Pivke prek Ilirske Bistrice naprej proti Reki in od Pragerskega skozi Ormož in Mursko 
Soboto proti Budimpešti. Omogoči se gradnjo nove učinkovitejše daljinske povezave mednarodnega pomena od Kopra do 
Divače - II. železniški tir. Na te proge, ki so neposredno vezane na evropske prometne tokove, se navezuje državna in 
regionalna prometna vozlišča za tovorni in potniški promet, s katerimi se omogoči konkurenčne pogoje za razvoj dejavnosti 
v evropskem prostoru. 

Pristanišča 
V koprskemu pristanišču se zagotavlja nadaljnji razvoj pristaniške infrastrukture, ki je potrebna za razvoj edinega 
slovenskega pomorskega pristanišča za mednarodni tovorni in potniški pomorski promet. Z dograditvijo železniške in druge 
prometne infrastrukture, ki povezuje koprsko pristanišče z zaledjem prek učinkovitejše železniške povezave Koper - Divača 
se pospešuje razvoj in konkurenčnost koprskega pristanišča v mednarodnem prostoru. Razvoj koprskega pristanišča je 
vezan na izgradnjo zaledne prometne infrastrukture. 

Del koprskega pristanišča, ki je funkcionalno navezan na mesto se nameni za ureditev domačega in mednarodnega 
pomorskega potniškega prometa in ureditev potniškega terminala. Za spodbujanje javnega pomorskega potniškega 
prometa pa se v Izoli, Piranu in Portorožu razvija in posodablja sedanja pristanišča. 

V smislu razvoja okolju prijaznega in donosnega navtičnega turističnega gospodarstva se omogoča razvoj marin in 
turističnih pristanišč na obstoječih lokacijah, izjemoma pa kot možna oblika sanacije že degradiranih območij. Na primernih 
rekah, jezerih in umetnih jezerih se omogoča razvoj turističnega čolnarjenja s potrebno infrastrukturo. 

Naprave za vodenje zračnega prometa in nadzor zračnega prostora 

Z obnovo obstoječega in z dograditvijo novih elementov radarskega sistema se zagotavlja vzpostavitev učinkovitega 
radarskega sistema dolgega dosega, ki služi vodenju, upravljanju in nadzorovanju zračnega prometa na zračnih poteh ter 
nadzoru zračnega prostora na zračnih poteh. Glede na relief slovenskega prostora in mednarodne standarde s področja 
civilnega letalstva se zagotavlja najmanj štiri vire radarskih podatkov oziroma postavi štiri radarske sisteme na ustreznih 
lokacijah. 

Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet 
Javni potniški promet na državni, regionalni in lokalni ravni se razvija v logistično povezan sistem. Razvoj celotnega sistema 
javnega potniškega prometa se razvija v kombinaciji med letalskimi, tirnimi, cestnimi in pomorskimi prevozi, s poudarkom 
na železniškem javnem potniškem prometu v smereh V. in X. prometnega koridorja skozi Slovenijo. Soodvisno z razvojem 
poselitve se prednostno in povezano razvija vse oblike javnega potniškega prometa v tako imenovani prometni sistem 
»vlak-bus« v povezavi s parkirišči in kolesarskimi potmi z namenom, da se omogoči sistem »parkiraj in bodi peljan«. V 
priobalnem območju se pospešuje razvoj javnega pomorskega potniškega prometa. V ožjih urbanih in lokalnih območjih se 
ob izboljšanju integriranega javnega potniškega prometa spodbuja tudi razvoj nemotoriziranega prometa kot sta 
kolesarjenje in pešačenje. V prometnih vozliščih se razvija potniška prometna vozlišča, ki bodo prostorsko ločena od 
tovornih prometnih terminalov. 

Prometni terminali 
Prometne terminale za kombinirani promet se na mednarodni ravni razvija v Kopru, Ljubljani in Mariboru, prometne 
terminale nacionalnega pomena pa ob nacionalnih prometnih vozliščih v Novem mestu, Celju, Murski Soboti, Divači 
(Sežani), Novi Gorici in v Kranju (Jesenicah). Zaradi obstoječih kapacitet in pričakovanih prometno logističnih potreb se na 
enaki ravni razvija tudi prometni terminal v Brežicah. Prometne terminale regionalnega pomena ali distribucijske centre se 
razvija tudi v okviru drugih prometnih vozlišč - v Brežicah, Dravogradu, Ptuju, Ilirski Bistrici ter drugih, če za to obstajajo 
prometno logistične potrebe in so zagotovljene prostorske možnosti. 

Kolesarsko omrežje 
Zasnovo kolesarskega omrežja tvori omrežje državnih daljinskih in glavnih kolesarskih povezav, ki povezujejo urbana 
središča in turistična naselja ter se navezujejo na daljinski evropski kolesarski povezavi številka 8 in 9, ki potekata skozi  
Slovenijo. 

Glede na prostorske možnosti ter razpoložljivo cestno infrastrukturo se za kolesarske poti izkoristi obstoječe, z motornim 
prometom neobremenjene ali malo obremenjene prometnice. Nove kolesarske poti se izgrajuje tam, kjer teh možnosti ni. 

Omrežja regionalnih kolesarskih povezav se razvija v smereh daljinskih in glavnih cestnih povezav ter se jih navezuje na 
evropske kolesarske povezave. Na območju mest in drugih naselij se izgrajuje kolesarsko omrežje tudi za dnevno migracijo 
na krajših razdaljah. S kolesarskimi stezami in pasovi se opremi najpomembnejše smeri osebnega prometa v urbanih 
območjih ter se jih navezuje na postajališča javnega potniškega prometa in parkirne površine za motorna vozila. 

Omrežje pešpoti 
Zasnova pešpoti obsega planinske in tematske pešpoti v urbanih in podeželskih območjih, ki se povezujejo v omrežje 
pešpoti in na evropske pešpoti E6 in E7 ter kulturne poti, ki potekajo skozi Slovenijo. Omrežje pešpoti se razvija v turističnih 
območjih in se povezuje s kolesarskim omrežjem. Z njimi se zagotavlja povezovanje privlačnih krajinskih območij med seboj, 
pri njihovem umeščanju pa skrbi za varnost pešcev oziroma pohodnikov. 
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Usmeritve za razvoj prometnega sistema 

Razvoj telekomunikacijske infrastrukture 
Telekomunikacijsko omrežje tvorijo satelitska omrežja, fiksna in mobilna, govorna in podatkovna prizemna omrežja, 
omrežja za radijsko in televizijsko radiodifuzijo in omrežja za kabelsko televizijo. Ustrezno razvita telekomunikacijska 
infrastruktura spodbuja družbeni, kulturni in regionalni razvoj, zmanjšuje probleme razdalj, spodbuja oblikovanje novih 
storitev ter olajšuje dostop do informacij in storitev. 

S telekomunikacijskim omrežjem se zagotavlja dostop do kakovostnih in za vsakdanje življenje, delo in razvoj, pomembnih 
storitev informacijske družbe in učinkovito delovanje sistemov za potrebe varnosti, obrambe, zaščite in reševanja. Zato se 
ga razvija kot učinkovit, zanesljiv in prostorsko racionalen sistem. 

Razvoj energetske infrastrukture 
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z elektriko, 
zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, 
prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se 
upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih 
potencialov na področju učinkovite rabe energije. 

Med obnovljive vire energije uvrščamo vodni potencial, biomaso, energijo vetra, geotermalno energijo, sončno energijo, 
toploto okolja in odpadno toploto ter energijo, ki se sprošča pri sežiganju odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Pri 
načrtovanju se zagotavlja prednost rabe teh virov energije pred fosilnimi viri energije. 

Proizvodnja električne energije - Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira 
oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti. 

Prenos in distribucija - Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi 
omrežje, zgradi in okrepi interkonekcijske povezave s sosednjimi državami, predvsem z Madžarsko in Italijo ter izvede 
prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo. Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije 
električne energije se maksimalno izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih 
možnih rešitev. 

 
Usmeritve za razvoj energetskih sistemov 

Komunalna energetika 
Komunalna energetika zajema oskrbo naselij s toploto, zemeljskim plinom in tekočim naftnim plinom po lokalnem 
distribucijskem omrežju. V naseljih, zlasti, če ležijo v območjih z vremensko neugodnimi razmerami, se zaradi izboljšanja 
bivalnih kakovosti in energetske varčnosti načrtuje daljinsko ogrevanje. 

Mesta in lokalne skupnosti opredelijo v svojih lokalnih energetskih konceptih energetsko varčno in učinkovito oskrbo z 
energijo z upoštevanjem možnosti rabe razpoložljivih obnovljivih virov energije oziroma samooskrbe z energijo. 

Oskrba z vodo 
Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo 
povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. Sistem javne oskrbe s pitno vodo se razvija v 
smeri zagotavljanja oskrbe na celotnih poselitvenih območjih. 

Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode 
Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja odvajanje odpadne in padavinske vode, ki se zaključi z ustrezno čistilno 
napravo, povsod drugod pa se uredi individualno čiščenje odpadne vode. Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode 
se prednostno uredi na območjih središč nacionalnega, regionalnega in medobčinskega pomena ter turističnih naselij, še 
posebej pa v naseljih na območjih, ki so s področnimi predpisi opredeljena kot občutljiva in vodovarstvena območja. 

Ravnanje z odpadki 
Ravnanje z odpadki je gospodarska dejavnost, podvržena velikim razvojnim spremembam. V prostoru se zagotavlja z 
različnimi objekti in napravami, ki se navezujejo na omrežje poselitve in druge izvore odpadkov (industrija, energetika, 
gradbeništvo, kmetijstvo in gozdarstvo ter druge proizvodne dejavnosti). 

Na lokalni ravni se zagotavlja izvajanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru, zbiranje in, glede na naravne, 
prostorske, transportne - logistične in druge razmere, lahko tudi naknadno sortiranje, recikliranje in ponovno uporabo 
nekaterih ločeno zbranih frakcij odpadkov, trženje sekundarnih surovin in predelavo biološko razgradljivih odpadkov. 

Na regijski oziroma medobčinski ravni se v okviru tako imenovanih regijskih centrov za ravnanje z odpadki le-te naknadno 
sortira, zagotovi njihovo obdelavo in predelavo, recikliranje in ponovno uporabo ločeno zbranih frakcij odpadkov, trženje 
sekundarnih surovin, mehansko in biološko obdelanih biološko razgradljivih odpadkov, pripravo odpadkov za termično 
obdelavo in odlaganje preostankov odpadkov iz teh procesov. Za uresničitev ciljev na področju ravnanja z odpadki se 
regijske centre organizira prostorsko racionalno, zlasti z vidika gravitacijskih območij in transportnih možnosti. Za ravnanje z 
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odpadki se organizira centre prvega, drugega in tretjega reda. V regijske centre prvega reda se vključuje tudi ravnanje z 
živalskimi odpadki z visokim tveganjem, drugimi organskimi odpadki in nevarnimi odpadki. 

Razvoj krajine 

Razvoj krajine je preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v krajini zaradi umeščanja novih ali 
posodabljanja obstoječih dejavnosti z upoštevanjem zatečenih naravnih in kulturnih značilnosti v krajini. 

Razvoj krajine je optimalen, kadar z umeščanjem dejavnosti dosegamo, da je krajina funkcionalen, ekološko in oblikovno 
uravnotežen sistem prostorskih struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje, kadar razvoj v največji možni 
meri ohranja naravno zgradbo, kulturne plasti ter zagotavlja prostor za odvijanje naravnih procesov, in kadar razvoj krajine 
omogoča, da je ta nosilka nacionalne in lokalne identitete. 

Krajina se razvija v treh prevladujočih smereh, in sicer: kot pretežno naravna krajina, kot pretežno kulturna krajina ter kot 
pretežno urbana in kmetijsko intenzivna krajina. 

Spodbuja se take prostorske rešitve in programe, ki omogočajo dolgoročno ohranitev prostorskih kvalitet, zavrača pa 
razvojne pobude, ki temeljijo le na kratkoročnih ekonomskih koristih in onemogočajo vzpostavitev kvalitetnih prostorskih 
rešitev. Na območjih, kjer je cilj trajna ohranitev krajinske prepoznavnosti, kulturne in biotske raznovrstnosti, naravnih 
vrednot ter doživljajskih kvalitet, se spodbuja primerne dejavnosti. 

Pri načrtovanju razvoja krajine se upošteva s predpisi določene varstvene zahteve. 

Prepoznavnost Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine 
 Z ohranjanjem in vzpostavljanjem kulturne in simbolne prepoznavnosti krajine zagotavljamo večjo privlačnost območij, 
specifične razvojne možnosti, kvalitetno bivalno okolje in možnosti za identifikacijo prebivalstva z nacionalnim teritorijem.  
Kulturno in simbolno prepoznavnost ter doživljajsko vrednost slovenske krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, stavbna 
in naselbinska dediščina podeželja, pogojena s klimatskimi, geološkimi, reliefnimi in zgodovinskimi razmerami ter naravne 
vrednote z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi. 

Splošna kulturna in simbolna krajinska prepoznavnost Slovenije se oblikuje na ravni alpske, predalpske, subpanonske, 
kraške in primorske krajinske regije. 

V postopkih prostorskega načrtovanja se krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi obravnava kot zaokrožena 
krajinska območja in v njih zagotavlja tak prostorski razvoj, ki ohranja njihovo celovito prepoznavnost. 

Poseben kulturni in simbolni pomen ima Slovensko morje oziroma slovenski akvatorij, kjer se zagotavlja prostorski razvoj, s 
katerim se ohranjajo njegov kulturni in simbolni pomen ter biotska raznovrstnost. 

Splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij 
Splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij se upošteva v programih in načrtih posameznih 
sektorjev in lokalnih skupnosti tako, da se zagotovi upoštevanje prepoznavnih in tipoloških značilnosti krajinskih območij in 
doživljajske kvalitete krajine. Ustreznost njihove umestitve se preverja z vidika prispevka h krepitvi krajinske 
prepoznavnosti. 

Posebno pozornost se posveča stikom naselij in odprte krajine. Dejavnike prepoznavnosti krajine se upošteva pri širjenju, 
oblikovanju in funkcionalni razmestitvi dejavnosti v poselitvenih območjih na način, da se na obrobja mest in naselij 
praviloma ne umešča dejavnosti, ki s svojo obliko ali velikostjo negativno vplivajo na prepoznavno podobo mest in drugih 
naselij v krajini. 

Zagotavljanje ohranjanja prepoznavnih značilnosti na ravni posameznih krajinskih regij 
Pri načrtovanju namenske rabe prostora in prostorskih ureditev v posameznih krajinskih regijah se upošteva splošne 
usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij in usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti. Pri tem 
pa v posameznih krajinskih regijah upošteva tudi njihove specifične značilnosti. 

V primorskih krajinah se upošteva reliefne in geomorfološke značilnosti, ranljivost naravnih delov morske obale in morja ter 
krajinsko ekološki pomen naravne zarasti. 

Naravne kakovosti krajine 
Naravne kakovosti slovenskega prostora predstavljajo prednost Slovenije v primerjavi z Evropo. Naravne kakovosti ugodno 
vplivajo na stanje okolja v Sloveniji, na bivalne kakovosti ter so osnova za ekološko naravnane dejavnosti na podeželju. 

Naravne kakovosti so lastnost območij z veliko ohranjenostjo in raznolikostjo biotske raznovrstnosti, območij s sklenjenimi 
gozdovi v naravni krajini, območij s kvalitetnimi vodnimi ekosistemi, območij visokogorskega sveta, kjer je človekov vpliv na 
naravo najmanjši in območij z ohranjenimi naravnimi procesi. 

Ohranjanje narave 
Ohranjena biotska raznovrstnost in naravne vrednote so pomemben del naravnih kakovosti krajine. 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot se zagotavlja tudi s prostorskim razvojem, ki te kvalitete 
spoštuje in jih na ustrezen način vključuje. 

Obstoječa državna zavarovana območja so Triglavski narodni park, Škocjanske jame, Škocjanski zatok, Sečoveljske soline, 
Goričko, Kozjanski park, Soča, Strunjan, Debeli rtič, Rt Madona, Kolpa, Predjamski in Postojnski jamski sistem. 

Država skrbi za naravne vrednote državnega pomena in območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, to 
so ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja (Evropsko ekološko omrežje). Lokalne skupnosti skrbijo za 
ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena. 

Usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti 
Na celotnem teritoriju Slovenije se z načrtovanim prostorskih razvojem in umeščanjem posameznih dejavnosti zagotavlja 
ohranjanje naravnih procesov in vitalnost večjih in manjših območjih z naravnimi kakovostmi. Zagotavlja se ohranjanje in 
vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (nepretrganost in povezanost), 
ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih vrst. 

Raba naravnih virov 
Naravni viri, tla, voda, zrak, gozd, mineralne surovine in prostor so pomembni za prostorski razvoj države in kvaliteto 
bivanja, pri čemer se zagotavlja tako stopnjo samooskrbe in neodvisnost države od tujih virov, ki jo je glede na 
razpoložljivost gospodarsko izkoristljivih naravnih virov, družbeno sprejemljivost izrabe in čim manjše okoljske vplive 
mogoče doseči. 

Zagotavlja se gospodarno, preudarno in prostorsko racionalno rabo naravnih virov, da se ohranjajo potenciali, obnovljivost 
in kvaliteta, da se zagotovi njihov dolgoročni obstoj in se ohranja biotska raznovrstnost, naravne vrednote in kulturna 
dediščina. 

Dejavnosti in prostorske ureditve se umešča v prostor tako, da se pri tem ne zmanjšuje možnosti za izkoriščanje ali rabo 
neobnovljivih naravnih virov v prihodnosti ter tako, da je čim manj možnosti za nastanek onesnaženj naravnih virov, ki bi 
lahko potencialno zmanjšala njihovo kvaliteto in uporabnost. 

Prostor je poleg vode najpomembnejši neobnovljiv naravni vir. Rabo prostora za posamezne dejavnosti se določa glede na 
kakovosti naravnih virov, ki jih posamezne dejavnosti pri tem potrebujejo. 

Pridelovalni potencial tal za kmetijsko rabo 
Kmetijska zemljišča z visokim in dobrim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo se po predhodnem usklajevanju z 
drugimi interesi, na podlagi ranljivosti sestavin okolja in prostora opredeli kot najboljša kmetijska zemljišča. Med najboljša 
kmetijska zemljišča se ne vključuje mokrišč ob predpostavki izboljšanja njihovih lastnosti z osuševalnimi ukrepi. Izločilno 
merilo pri določanju najboljših kmetijskih zemljišč so tudi tista erozijska območja, kjer nevarnosti erozije ni mogoče 
zmanjšati s tehnologijo kmetovanja. 

Kmetijska zemljišča s slabšimi talnimi lastnostmi, lego, naklonom ali ekspozicijo se opredeli kot druga kmetijska zemljišča. 
Izjemne, redke talne oblike kot so na primer terra rosa in šotišča, se opredeli kot kmetijska zemljišča, namenjena trajni 
ohranitvi. Posebej se opredelijo kmetijska zemljišča, ki so zaradi onesnaženja neprimerna za pridelavo hrane ali primerna 
samo za določene kmetijske dejavnosti. 

Na območjih z visokim in dobrim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo, kjer ne veljajo posebne omejitve 
izvajanja dejavnosti zaradi varstva podzemnih voda kot virov pitne vode, se lahko izvaja ukrepe za posodabljanje kmetijske 
proizvodnje oziroma agrarne operacije, pri čemer se upošteva obstoječo krajinsko strukturo, mrežo poti, prostorske smeri, 
naravne koridorje in logiko krajinskega vzorca. 

Pri umeščanju nove poselitve, objektov gospodarske javne infrastrukture ter gospodarskih con se zagotavlja dovolj velik 
odmik od območij z visokim in dobrim predelovalnim potencialom ali pa se zagotavlja ustrezne vegetacijske pasove zaradi 
potencialne nevarnosti onesnaževanja tal in s tem zmanjševanja pridelovalnega potenciala. 

Pri zahtevah za spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč se upošteva tudi njihovo strukturno vlogo v krajini in socialno-
gospodarski pomen. Objekti oziroma prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture se umeščajo na kmetijske 
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površine z velikim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo le v primeru, ko ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj 
primerna za kmetijsko pridelavo in na način, da se v čim manjši možni meri vpliva na drobljenje sklenjenih kmetijskih 
površin. 

Povečana sonaravna lesna proizvodnja 
Gozdovi so po površini najobsežnejša raba prostora in največji naravni sistem. Zaradi velike gozdnatosti Slovenije se ne 
spodbuja povečevanja gozdnih površin. Povsod tam, kjer je to možno glede na naravne danosti in hkrati ni v nasprotju z 
varstvom drugih virov, pa se lesno proizvodnjo spodbuja, vendar tako, da se zagotavlja čimbolj sonaravne načine lesne 
proizvodnje. Za lesno proizvodnjo se nameni gozdove, ki imajo dovolj veliko lesno zalogo, razen varovalnih gozdov in 
gozdnih rezervatov. V gozdovih s posebnim namenom se lesno proizvodnjo izvaja v skladu z njihovim posebnim namenom. 

V gozdovih se omogoči dejavnosti, ki dolgoročno ne vplivajo na spremembo stanja gozda in kakovosti naravnega vira ter ne 
ovirajo gospodarjenja z gozdom. 

Gospodarjenje se prilagodi v gozdovih, ki imajo velik krajinski, ekološki, kulturni ali rekreativni pomen. Ravninskih gozdov, 
skupin dreves ali posamičnih dreves v kmetijski krajini se praviloma ne krči. Na kmetijskih območjih z majhnim deležem 
visoke vegetacije in na območjih varstva vodnih virov se dopušča pogozdovanje z avtohtonimi vrstami. 

Raba voda 
Vode so najpomembnejši vir za prostorski razvoj ter hkrati najbolj ranljiv obnovljiv naravni vir. Za prostorski razvoj 
najpomembnejši sistemi celinskih voda so Savski hidrografski sistem z Ljubljanico, Dravski, Murski in Soški hidrografski 
sistem, jezera in morje. Z vodami iz teh sistemov se zagotavlja osnova za oskrbo z vodo ter za gospodarsko in rekreacijsko 
rabo. 

Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo v 
smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter obnovljivosti naravnega vira ter varstva ekološkega, krajinskega 
in doživljajskega pomena voda v krajini, vključno s kvalitetnimi posegi človeka (mlinščice, pomoli, kulturni sloji ipd.). V 
okviru priprave prostorskih aktov se zagotavlja njihovo celovito obravnavo po povodjih in porečjih. 

V Slovenskem Primorju se skladno s prostorskimi možnostmi in omejitvami omogoča dejavnosti, ki zagotavljajo oblikovanje 
ali ohranjanje kvalitetne obale. 

Na morju in v obalnem pasu se omogoča razvoj tistih dejavnosti, ki ne zmanjšujejo kvalitete vode, povečujejo pa kvaliteto 
izrabe ter pri tem ne ovirajo javne dostopnosti morja in obale ter jih zaradi nujne prisotnosti morja ni mogoče izvajati nikjer 
drugje. V obalnem in priobalnem pasu se ne izvaja posegov, ki bi zoževali poglede na morje ter ogrožali ohranjanje narave 
in kulturne dediščine. Obalne črte se ne krajša, lahko pa se jo podaljša, v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami. 

Razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti 
Primerjalne prednosti za turizem v Sloveniji imajo območja z naravnimi kakovostmi, kulturno dediščino in prepoznavna 
krajinska območja. Za turizem so privlačna tudi območja, ki omogočajo nekatere specifične in sezonsko vezane oblike 
turizma, predvsem dejavnosti, vezane na vodo in zimske športe ter območja, ki so opremljena z ustrezno turistično-
rekreacijsko infrastrukturo. Razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti naj zagotavlja dolgoročno najbolj optimalno izrabo 
primerjalnih prednosti v posameznih območjih. Vanj naj se vključuje lokalno prebivalstvo in lokalne skupnosti, posebno na 
obmejnih območjih, na podeželju in v mestih. 

Turistične dejavnosti se usmerja tako, da je v turistično ponudbo vključenih kar se da veliko število območij z regionalnimi 
posebnostmi, kjer je mogoče oblikovati kakovostne in raznolike in regionalno prepoznavne turistične produkte s čim 
manjšimi vplivi na sestavine okolja, naravo in kulturno dediščino. Zagotavlja se programsko povezanost in dopolnjevanje 
turistične ponudbe, optimalno koriščenje turistične infrastrukture ter spodbujanje prestrukturiranja turističnih območij na 
Obali in v Julijskih Alpah v smeri okoljske, programske in storitvene kakovosti. S preprečevanjem pretiranih zgostitev 
turističnih programov in turistične infrastrukture v prostoru se zmanjšuje pritisk na obremenjenih območjih, kot so obrobje 
Julijskih Alp in Obala. Izkoristi se razvojne možnosti, ki jih imajo za turistične ali prostočasne dejavnosti različne sestavine 
kulturne dediščine ali krajina. 

Na Obali se razvoj turističnih dejavnosti usmerja v večanje kvalitete in rabo sodobnih tehnologij, s katerimi se zmanjšuje 
raba naravnih virov in prispeva k zmanjševanju obremenitev okolja in prostora. Spodbuja se razvoj kopaliških mest na Obali, 
ki vključujejo zagotavljanje sodobnih in privlačnih kopaliških zmogljivosti, javnega in drugega potniškega pomorskega 
prometa ter zagotavljanje nastanitvenih zmogljivosti ter drugih programov v povezavi s Slovensko Istro in Krasom. Pri 
načrtovanju novih območij za turizem se najprej preveri možnosti uporabe degradiranih ali opuščenih območij. 

Na Obali in v Julijskih Alpah, predvsem v dolinah Save Bohinjke, Save Dolinke in Soče se turistične in prostočasne dejavnosti 
kvalitativno programsko prestrukturira in prostorsko uravnoteži. 

Obrambne dejavnosti 
Za razvoj obrambnega sistema se zagotavlja ustrezno vojaško infrastrukturo in njeno razporeditev v prostoru, s katero se 
omogoča uspešno izvajanje obrambe v primeru agresije oziroma napada na Republiko Slovenijo. Obrambne dejavnosti se 
izvaja v obrambnih območjih 

Prostorske omejitve za razvoj na območjih potencialnih naravnih ali drugih nesreč in na območjih vodo-deficitarnosti 
Na območjih z izrazito naravno dinamiko se varne življenjske razmere omogoči s sanacijo žarišč naravnih procesov in 
omejevanjem razvoja, sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje 
ali njegove materialne dobrine. Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, se prepušča naravni dinamiki. 

Za zagotavljanje ustrezne varnosti se na ogroženih območjih določi območja, kjer so potrebni zaščitni ukrepi ter območja, 
kjer se obstoječe, z naravnimi procesi nezdružljive dejavnosti dolgoročno umikajo in se prostor prepušča naravi ali drugim 
manj konfliktnim dejavnostim. 

V poplavnih, erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese 
sprožijo. 

 
Prepoznavnost z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine ter naravnih vrednot 
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Raba naravnih virov 

 

Prostorske omejitve za razvoj 

2.2.4 Ukrepi za izvajanje prostorske strategije 

Ukrepi za izvajanje prostorske strategije obsegajo: 

 koordinacijo programov, ki so pomembni za izvajanje prostorske strategije, 

 naloge in aktivnosti nosilcev urejanja prostora ter drugih subjektov, pristojnih za uresničevanje prostorske strategije, 

 aktivnosti za zagotavljanje skladnosti razvojnih dokumentov in prostorskih aktov s prostorsko strategijo, 

 spremljanje uspešnosti izvajanja prostorske strategije. 

Prostorska strategija se uresničuje zlasti s koordinacijo razvojnega in prostorskega načrtovanja, državnimi in evropskimi 
finančnimi spodbudami ter spodbujanjem prostorskega razvoja s pomočjo izmenjave informacij, usmerjanja raziskovanja, 
kordinacijo delovanja organov javne uprave ter institucij urejanja prostora. 
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2.3 Evidenca in pregled drugih pravnih omejitev v prostoru 

2.3.1 Odloki 

 Odlok o razglasitvi naravnega spomenika Debeli rtič, Primorske novice - uradne objave, št. 33/91 

 Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, za spomenika 
Kmetija Jadranska cesta 33 in Samostan Sv. Nikolaj, Uradne objave (Primorske novice), št.  1/93-4, 18/93 (popravek), 
Ur.l. RS, št. 57/2005-2522, 66/2010-3678 

 Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. Tira železniške proge Divača–Koper, Uradni list RS št. 43/05-1688, 33/07-1761 – 
ZPNačrt, 80/10-5386 – ZUPUDPP, 59/14-2609 – spr./dop., 88/15-3430 – spr./dop. 

 Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, Uradni list RS št. 
48/11-2287 

 Državni prostorski načrt za kompleks Debeli rtič, Uradni list RS št. 63/10-3519 

 Državni prostorski načrt za 1. fazo kamionskega terminala pred vhodom v luko Koper, Uradni list RS št. 36/09-1704 

 Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje, Uradni list RS št. 79/04-3474, 109/04-4548 - 
spr./dop., 33/07-1761 - ZPNačrt 

2.3.2 Druge pravne omejitve v prostoru Občine Ankaran 

V tem poglavju so našteti režimi v prostoru, ki izhajajo iz različnih zakonskih ali podzakonskih podlag in so prisotni v 
prostoru Občine Ankaran. 

Vode 

Področje vod temeljno ureja Zakon o vodah /ZV-1/Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) 

Zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami (v nadaljnjem besedilu: vode) ter vodnimi in 
priobalnimi zemljišči. Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda in 
odločanje o rabi voda. Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave ter 
druga vprašanja, povezana z vodami. 

režimi varstva 

 Vodno zemljišče 

 Priobalno zemljišče 

 Naravno in grajeno vodno javno dobro 

 Kopalne vode 

 Vodovarstvena območja 

 Poplavna območja 

 Erozijska območja 

 Plazljivo območje 

zakonska podlaga 

 Zakon o vodah /ZV-1/, Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 
2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/2012, Prečiščeno 
besedilo 

 Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 

erozije celinskih voda in morja, Ur.l. RS, št. 89/2008, 77/2011 
Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14 

 Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, 
(Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11)  

 Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda, (Uradni list RS, št. 
25/08) 

 Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, Verzija 1.1., 
16.8.2013 

Režimi varstva in zakonska podlaga pregledno 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=64
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200889&stevilka=3807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201177&stevilka=3282
http://www.uradni-list.si/1/content?id=49718
http://www.uradni-list.si/1/content?id=71192
http://www.uradni-list.si/1/content?id=104647
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85414
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VSEBINA DEFINICIJA REŽIM 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Vodna zemljišča 

 

Celinske vode 

Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo 
posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni 
ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: vodno zemljišče). 
Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do 
izrazite geomorfološke spremembe. 
Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega 
zabeleženega vodostaja. 
Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še 
poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor. 

Celinske vode in vodna zemljišča so naravno vodno javno dobro. 

Morje 

Morje so notranje morske vode in teritorialno morje po predpisih o pomorstvu. 
Dno notranjih morskih voda in teritorialnega morja do zunanje meje obale je vodno zemljišče 
morja v lasti države. 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je vodno zemljišče morja tudi zemljišče, ki je 
nastalo v morju zaradi naplavin ali umikanja vode. 
Meja obale sega do črte najvišje plime. 

Morje in vodno zemljišče morja sta naravno morsko javno dobro. 

Zaradi varstva vodnega režima, omogočanja splošne rabe vodnega ali morskega dobra ter izvajanja javnih služb po tem zakonu je lastnik ali 
drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča dolžan trpeti omejitve, skladno z določbami tega zakona. Zaradi teh razlogov se 
lahko lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču iz prvega odstavka tega člena ali vodnem objektu ali napravi v javno korist odvzame ali 
omeji v primerih, ki jih določa ta zakon in na način ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo razlastitev. 

Posegi na vodno in priobalno zemljišče - na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v 
prostor, razen za: 

 gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, 

 gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih, 

 ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, 

 ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 

 gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču 
(npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, 

 gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in 

 gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je poseganje v prostor na priobalnem zemljišču v tlorisni širini od 15 metrov od meje vodnega 
zemljišča do zunanje meje priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih 
objektov na podlagi vodnega soglasja, razen če je s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, drugače določeno. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je poseganje v prostor na priobalnem zemljišču v tlorisni širini od 15 metrov od meje vodnega 
zemljišča do zunanje meje priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih 
objektov na podlagi vodnega soglasja, razen če je s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, drugače določeno. 

Omejitve, povezane s splošno rabo - Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti vsakomur 
neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra, ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, razen, če je na 
vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču zgrajen objekt iz 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena. Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno 
povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno), 
je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda. Na vodnem ali priobalnem 
zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru. 

Poleg navedenih omejitev so možne še omejitve, povezane z izvajanjem javnih služb, z raziskovanjem voda, razlastitve zaradi splošne rabe in 
izvajanja javnih služb. Priobalna zemljišča 

 

Celinske vode 
Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda (v 
nadaljnjem besedilu: priobalno zemljišče). 

Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega 
zemljišča, na vodah 2. reda pa pet metrov od meje vodnega zemljišča. 

Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. 

Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena sega zunanja meja priobalnih zemljišč na 
vodah 1. reda zunaj območij naselja najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča. Vlada 
lahko določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki razširi priobalno zemljišče, če je to 
potrebno zaradi: 

 varstva voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov, 

 urejanja voda, 

 izvajanja javnih služb po tem zakonu, 

 omogočanja splošne rabe vodnega in morskega dobra in določanja varstvenih režimov. 

Morje 
Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče morja je priobalno zemljišče in sega 25 
metrov od meje vodnega zemljišča. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko vlada s predpisom določi drugačno zunanjo 
mejo priobalnih zemljišč 

Naravno in grajeno vodno javno dobro 

Celinske vode in vodna zemljišča so naravno vodno javno dobro. Vodno zemljišče, ki je 
nastalo zaradi prestavitve ali ureditve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi 
odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v prostor in se ga 
lahko nameni splošni rabi, lahko postane grajeno vodno javno dobro. 

Morje in vodno zemljišče morja sta naravno morsko javno dobro. Vodno zemljišče, ki je 
nastalo zaradi izkopa na priobalnem zemljišču ali drugega podobnega posega v prostor, 

Naravno in grajeno vodno javno dobro (v nadaljnjem besedilu: vodno dobro) lahko na način in ob pogojih, ki jih določa ta zakon, uporablja 
vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne omejuje enake pravice 
drugim (v nadaljnjem besedilu: splošna raba). Posebna raba vodnega dobra je mogoča samo na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije ob 
izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka, in če bistveno ne omejuje splošne rabe. Vlada določi območje, kjer je splošna raba vodnega dobra 
omejena ali prepovedana, če je to potrebno zaradi varstva njegove naravne vloge, varovanja življenja ali zdravja ljudi, varstva pred 
onesnaževanjem, varstva pred škodljivim delovanjem voda, posebne rabe, in predpiše način in pogoje splošne rabe vodnega dobra na tem 
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VSEBINA DEFINICIJA REŽIM 

depresijsko zemljišče ali zemljišče, ki nastane kot nasip ali zasip na vodnem zemljišču, je 
grajeno morsko javno dobro. 

območju. 

Zaradi omogočanja splošne rabe voda lahko lokalna skupnost določi, da se status naravnega vodnega javnega dobra vzpostavi tudi na delu 
priobalnega zemljišča celinskih voda. Lokalna skupnost mora zemljišča iz prejšnjega odstavka predhodno pridobiti v last s pravnim poslom ali 
v javno korist predlagati njihovo razlastitev po predpisih, ki urejajo razlastitev. 

Zaradi omogočanja splošne rabe morja lahko lokalna skupnost določi status naravnega morskega javnega dobra tudi na delu priobalnega 
zemljišča morja. Lokalna skupnost mora zemljišča iz prejšnjega odstavka predhodno pridobiti v last s pravnim poslom ali v javno korist 
predlagati njihovo razlastitev po predpisih, ki urejajo razlastitev. 

UPRAVLJANJE Z VODAMI 

Varstvo voda in vodnih ter obvodnih 
ekosistemov – splošne omejitve in prepovedi 

Razvrščanje vodnih teles površinskih voda - Zaradi varstva in izboljšanja kakovosti voda se 
vodna telesa površinskih voda glede na njihovo ekološko in kemijsko stanje razvrstijo v 
razrede. 

Razvrščanje vodnih teles podzemnih voda - Zaradi varstva in izboljšanja kakovosti 
podzemnih voda se vodna telesa podzemnih voda glede na njihovo količinsko in kemijsko 
stanje razvrstijo v razrede 

 

 

Odvajanje odpadnih voda - Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode in odvzem toplote iz površinskih voda je 
dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon in predpisi na področju varstva okolja. 

Prepoved gnojenja in uporabe sredstev za varstvo ratslin - Prepovedano je gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin na priobalnih 
zemljiščih v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda, in pet metrov od meje brega voda 2. reda. 

Ravnanaja pri polovbi, ki se nanašajo na onesnaževanje voda - Varstvo voda pred onesnaževanjem morja s plovil se ureja skladno s predpisi 
na področju pomorskega prometa. 

Prepoved pranja - V površinskih vodah ter na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano pranje vseh vozil in drugih strojev ali naprav. 

Odlaganje in odmetavanje snovi ali predmetov –  

V vode je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati: 

 snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti lahko ogrožajo življenje in 
zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave, 

 odpadke, razen, če je s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, določeno drugače. 

Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano: 

 odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, 

 odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi, 

 odlaganje odpadkov. 

Uporaba nevarnih snovi - Prevoz in pretovor nevarnih snovi na morju se ureja skladno s predpisi na področju prevoza nevarnega blaga in 
pomorskega prometa. 

Prepovedi in omejitve se nanašajo še na zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka, odvzem naplavin in varstvo somornice. 

Varstvo voda in vodnih ter obvodnih 
ekosistemov –varstvena območja  

- kopalne vode 

Kopalno območje je območje kopalne vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo 
veliko število ljudi in kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, s pripadajočim 
priobalnim zemljiščem.  
Naravno kopališče je območje kopalne vode, kjer se kopanje izvaja kot neposredna raba vode 
za dejavnost kopališč in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami, vključno s 
pripadajočo infrastrukturo. 
Kopalne vode so vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi, ali se 
kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost kopališč, pa kopanje ni trajno 
prepovedano ali trajno odsvetovano. 
Vlada določi kopalne vode ter vrste in način izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih 
voda. 

Uredba 

 Vplivno območje kopalne vode je območje po predpisih, ki urejajo emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.  

 Prispevno območje kopalne vode je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo 
preko potokov, rek ali jezer v kopalno vodo in se določi na podlagi hidrografskih 
razvodnic. 

Z namenom zavarovanja kopalnih voda pred onesnaženjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na kakovost kopalne 
vode, lahko vlada določi varstvena območja kopalnih voda.  
Na območjih iz prejšnjega odstavka se lahko omejijo ali prepovejo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile ustrezno kakovost kopalne vode, ali naloži 
lastniku ali drugemu posestniku zemljišč na varstvenem območju kopalnih voda, da izvršijo ali dopustijo izvršitev ukrepov, s katerimi se 
zavaruje kakovost kopalnih voda. 
 

Omejitve in prepovedi iz prejšnjega odstavka se nanašajo na: 
- prepoved ali določitev posebnih pogojev pri posegih v prostor, 
- prepoved ali omejitev opravljanja dejavnosti, 
- prepoved ali omejitev pri prevozu blaga ali ljudi. 
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Urejanje voda – splošno 

Urejanje voda obsega skrb za: 

 ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, 

 varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 

 vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, 

 skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima. 

Posegi zaradi urejanja voda morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bistveno ne poslabšajo 
lastnosti vodnega režima in bistveno ne porušijo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov.  

Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega izvajanje ukrepov, s katerimi se zmanjšuje 
ali preprečuje ogroženost pred škodljivim delovanjem voda in odpravlja posledice njihovega 
škodljivega delovanja. Nanaša se na varstvo pred: 

 poplavami, 

 površinsko, globinsko in bočno erozijo celinskih voda, 

 erozijo morja, 

 zemeljskimi in hribinskimi plazovi, 

 delovanjem snežnih plazov, 

 ledom na celinskih vodah. 

Obsega tudi ukrepe v primeru izrednega onesnaženja voda in ukrepe v zvezi z odpravo 
njegovih posledic. 

Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: 

 ogrožali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč, 

 zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, 

 ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 

 onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 

Urejanje voda - poplavna območja 

Za poplavno območje se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi 
naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. 

Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 

Novi posegi so dopustni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/2008, 77/2011 Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14)  

Na območjih, kjer poplavne študije niso izdelane, poplave pa so evidentirana na opozorilni karti poplav, novi posegi niso dopustni. Večja nova 
območja stavbnih zemljišč ni dopustno umeščati na poplavna območja, ne glede na razred poplavne nevarnosti. 

V skladu s prilogo 1 Uredbe so na območjih razreda majhne poplavne nevarnosti ob pogojih iz vodnega soglasja dovoljeni vsi posegi. Na 
območju razredov srednje in velike poplavne nevarnosti so razen gradnje objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vsi posegi 
prepovedani. Nekateri izmed posegov so dovoljeni: 

 vendar le na območju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoječih naseljih, kadar je mogoče s predhodno izvedenimi 
omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven 
oziroma 

 če, ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogočče s 
predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni 
bistven. 

Urejanje voda - Erozijska območja 

Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, 
globinske ali bočne erozije vode in sicer zemljišča, ki so: 

 izvori plavin (erozijska žarišča), 

 pod vplivom hudournih voda (povirja), 

 sestavljena iz kamnin, podvrženih preperevanju, 

 pod vplivom valovanja morja (klifi). 

 
 

 

Na erozijskem območju je prepovedano: 

 poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 

 ogoljevanje površin, 

 krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo 
nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, 

 zasipavanje izvirov, 

 nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, 

 omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, 
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 odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, 

 zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 

 odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge, 

vlačenje lesa. 

Novi posegi so dopustni skladno z Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/2008, 77/2011 Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14) 

Urejanje voda – plazljivo območje 

Za plazljivo območje se določijo zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal 
ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. 

Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi 
se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. 

Na območju iz prejšnjega odstavka je prepovedano: 

 zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč, 

 poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, 

 izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, 

 krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. 

režimi varstva - vode 

Varstvo narave 

Ohranjanje narave temelji na varstvu naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti (ekološko pomembna območja, območja 
Natura 2000, varstvo zavarovanih prostoživečih vrst in njihovih habitatov in struktur ter habitatnih tipov, ki se ohranjajo 
prednostno glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije). 

REŽIMI VARSTVA 

 ekološko pomembna območja 

 naravne vrednote 

 zavarovana območja  

 območja Natura 2000 

ZAKONSKA PODLAGA 

 Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) /ZON-UPB2/ Ur.l. 
RS, št. 96/2004, Ur.l. RS, št. 8/2010-ZSKZ-B 

 Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Ur. l. RS, št. 52/2002,  

 Uredba o ekološko pomembnih območjih, Ur.l. RS, št. 48/2004, 33/2013 

 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 
49/2004, 110/2004, 59/2007, 43/2008, 8/2012, 33/2013 (35/13 popr.), 
39/2013 Odl.US: U-I-37/10-16 

 Uredba o habitatnih tipih,  Ur.l. RS, št. 112/2003, 36/2009, 33/2013 

 Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, Verzija 1.1, 
10.5.2013 

Režimi varstva in zakonska podlaga pregledno - narava 

Novih posegov na območja Natura 2000, zavarovana območja ter naravne vrednote se je načeloma treba izogibati.  

Za vse posege v zavarovana območja in območja Natura2000 je potrebna presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana 
območja.  
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200496&stevilka=4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200448&stevilka=2261
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201333&stevilka=1298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200449&stevilka=2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004110&stevilka=4595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200843&stevilka=1893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20128&stevilka=331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201333&stevilka=1297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201339&stevilka=1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003112&stevilka=4926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200936&stevilka=1711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201333&stevilka=1299
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Naravne vrednote 

Zakon 
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi 
drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del 
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.  

Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski 
in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, 
ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z 
obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski 
prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.  

Naravne vrednote so naravne vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega pomena. 
Naravne vrednote državnega pomena so tiste, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen. 
Naravne vrednote, ki niso državnega pomena, so lokalnega pomena.  

 

Uredba 
Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje 
dejavnosti.  

Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:  

 na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, 
poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na 
način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.  

 na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo 
življenjske razmere na rastišču.  

 na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.  

 na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da 
se poruši naravno ravnovesje.  

 na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči, poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti 
krajinskih elementov ter njihove razporeditve v prostoru. 

 na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del naravne 
vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na 
območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. 

Habitati 

Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema, 
katerega ohranjanje v ugodnem stanju prispeva k ohranjanju ekosistemov.  

Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, so tisti, ki so na ozemlju 
Republike Slovenije redki, ranljivi, imajo majhno naravno območje razširjenosti ali 
predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni tip, in tisti, katerih 
ohranjanje v ugodnem stanju se izvaja na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb ali je v 
interesu Evropske unije. 

Usmeritve za ohranjanje v ugodnem stanju 
Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov iz Priloge 1 te uredbe, zlasti na 
tistih območjih, na katerih so ti habitatni tipi dobro ohranjeni, načrtujejo in izvajajo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.  

Posegi in dejavnosti na območjih iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način in v obsegu:  

 da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost teh habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj 
te razširjenosti pokriva,  

 da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi 
cilji iz Priloge 2 te uredbe in  

 da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo 
varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. 

Ekološko pomembna območja 

Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.  

Ekološko pomembna območja iz prejšnjega odstavka so:  

 območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so 
habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so 
mednarodno pomembni po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti,  

 območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k 
ohranjanju naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna 
območja uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje,  

 habitati vrst iz 26. člena tega zakona,  

 selitvene poti živali in  

 območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih 
vrst. 

Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, skladno s predpisom, ki ureja posebna varstvena območja 
(območja Natura 2000), so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost 
habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno 
povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.  

Naravna razširjenost habitatnega tipa ali habitata vrste je območje, znotraj katerega so prisotni naravno obstoječi deli habitatnega tipa ali 
habitati osebkov oziroma populacij vrste, za selilske vrste živali, tudi tisti, kjer so živali prisotne samo v določenih letnih obdobjih ter za 
izumrle vrste tudi tisti, v katerih še obstajajo približno enaki abiotski in biotski dejavniki, kot so bili pred iztrebitvijo.  

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je 
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.  

Za izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih območjih ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. 

Območja Natura 2000 

Posebno varstveno območje (območje Natura 2000) je ekološko pomembno območje, ki je 
na ozemlju EU pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic (v nadaljnjem 
besedilu: posebno območje varstva) in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov 
in habitatnih tipov (v nadaljnjem besedilu: posebno ohranitveno območje). Posebna 

Zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in 
habitatnih tipov je treba na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih ohranitvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti 
planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov in presojo sprejemljivosti posegov v naravo. 
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varstvena območja tvorijo evropsko ekološko omrežje, imenovano Natura 2000. Varstvene usmeritve 
Varstvene usmeritve za ohranitev Natura območij so usmeritve za načrtovanje in izvajanje posegov in dejavnosti ter drugih ravnanj človeka 
na teh območjih z namenom doseganja varstvenih ciljev.  

Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:  

 ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;  

 ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno 
rabo;  

 ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše 
življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;  

 ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.  

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je 
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.  

Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:  

 živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo 
mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih 
razvojnih oblik ter prezimovanja,  

 rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.  

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.  

Varstvene usmeritve za ohranitev Natura območij se upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin na način, kot je to določeno z 
zakonom, ki ureja ohranjanje narave. 

Zavarovana območja 

Zavarovana območja so ožja zavarovana območja in širša zavarovana območja. Ožja 
zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat. Širša 
zavarovana območja so: narodni, regijski in krajinski park. Narodni in regijski park morata 
imeti načrt upravljanja.  

Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno 
obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote.  

Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov 
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva.  

Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih 
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki 
se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.  

Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko 
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z 
ohranjenimi ekosistemi in naravnim procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi 
območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan. V narodnem parku 
morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji tako, da je v pretežnem, povečini 
sklenjenem delu opredeljeno varstveno območje s strožjim varstvenim režimom ob 
upoštevanju mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev.  

Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli 
prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov 
vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. V regijskem parku morata biti opredeljeni 
najmanj dve varstveni območji tako, da je varstveno območje s strožjim varstvenim režimom 
opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno.  

Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z 
naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. 

Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v skladu z aktom o zavarovanju. Varstveni režim, razvojne usmeritve in 
druge vsebine iz akta o zavarovanju se podrobneje opredelijo v načrtu upravljanja. 

Naravni spomenik: Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni, 
poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati razmere ali stanje tako, da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa 
zmanjša njen estetski pomen.  

Strogi naravni rezervat: Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki ogrožajo ohranitev 
zavarovanega območja, namerno uničevati rastline in živali in zadrževanje oseb, razen oseb, ki izvajajo nadzor.  

Naravni rezervat: Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko povzročil bistvene 
spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali 
živali.  

Narodni park, regijski park, krajinski park: Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem območju glede na vrsto 
širšega zavarovanega območja lahko prepovejo, omejijo ali drugače uredijo (povzeto samo kar zadeva gradnjo):  

 izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža prvobitnost narave;  

 gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu, ribolovu, turizmu in športu, razen na za to določenih krajih;  

 gradnja novih tranzitnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov;  

 gradnja sekundarnih bivališč;  

 gradnja novih objektov;  

 odkopavanje ali zasipavanje zemljišč. 

 

Režimi varstva - narava 
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Kulturna dediščina 

Kulturna dediščina so po Zakonu o varstvu kulturne dediščine območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, 
predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih 
dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je 
zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. 

Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, oblikovana 
narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe in 
drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine; arhivsko 
gradivo; knjižnično gradivo; predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega,  

umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na 
Slovenskem. 

REŽIMI VARSTVA 

 območje kulturnega spomenika (spomenik) 

 vplivno območje kulturnega spomenika (vplivno območje spomenika) 

 območje kulturne dediščine iz strokovnih zasnov (dediščina) 

 vplivno območje kulturne dediščine (vplivno območje) 

 registrirano arheološko najdišče (arheološko najdišče) 

 območje kulturne dediščine, ki ni v strokovnih zasnovah (dediščina 
priporočilno) 

ZAKONSKA PODLAGA 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine, Ur. l. RS, št. Ur.l. RS, št. 16/2008, 
123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19, 90/2012 

 Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje 
varstva nepremične kulturne dediščine, št. 350-3/2013/1, 28.1.2013 

Režimi varstva in zakonska podlaga pregledno - kultura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSEBINA DEFINICIJA REŽIM 

Kulturni spomeniki in njihova vplivna 
območja 

kulturni spomenik je dediščina, ki je razglašena za spomenik ali ki je vpisana v inventarno 
knjigo pooblaščenega muzeja 

Varstveni režim opredeljuje konkretni akt o razglasitvi kulturnega spomenika.  

Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne 
dokumentacije za pridobitev soglasja. 

Registrirana kulturna dediščina in njena 
vplivna območja 

registrirana dediščina je dediščina, ki je vpisana v register in ki ni spomenik Posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so 
nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. Dodatno veljajo še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe 
kulturne dediščine. 

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so: tlorisna in višinska zasnova (gabariti), gradivo (gradbeni material) 
in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, 
fasadni detajli), funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, sestavine in pritikline, stavbno pohištvo in 
notranja oprema, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih 
objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.), celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne 
dediščine), zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so: naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, 
razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, 
razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote), prostorsko pomembnejše naravne prvine 
znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.), prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.), naravne in druge 
meje rasti ter robovi naselja, podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina), odnosi med naseljem in okolico 
(vedute na naselje in pogledi iz njega), stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.), oprema in uporaba javnih 
odprtih prostorov, zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008123&stevilka=5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20118&stevilka=278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201130&stevilka=1413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201290&stevilka=3529
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VSEBINA DEFINICIJA REŽIM 

Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so: krajinska zgradba in prepoznavna prostorska 
podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine), značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, 
vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa), tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini), tipologija krajinskih 
sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice), odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo 
oziroma naseljem, avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov, preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene 
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

Za registrirano vrtno-arhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so: zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze), - grajene 
ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi), naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief), podoba v 
širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene 
meje), rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska 
povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote. 

Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana 
arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali 
arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.  

Prepovedano je predvsem: odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake, 
poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer, ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati, gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma 
kamnine in postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih 
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča. 

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob 
izpolnitvi naslednjih pogojev: če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav 
izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo. V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v 
smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta. 

Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so: avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizična 
pojavnost objekta ali drugih nepremičnin, vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute. 

Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so: materialna substanca, ki je še ohranjena, lokacija in prostorska 
pojavnost, vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico. 

V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. 
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno. 

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna 
iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. 

Režimi varstva - kultura 

 
Kmetijska zemljišča 

Področje se ureja na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16).  

Kmetijska zemljišča se s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določijo kot območja kmetijskih zemljišč in se razvrščajo v območja 
trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč. Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč se ne 
smejo spreminjati najmanj deset let od uveljavitve prostorskega akta lokalne skupnosti, s katerim so bila ta območja določena. 
Območja ostalih kmetijskih zemljišč se lahko spreminjajo v postopku prostorskega načrtovanja lokalnih skupnosti tudi pred 
iztekom tega roka. Pri tem se morajo upoštevati načela zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, in načrtovati najprej na 
zemljiščih nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa je treba najprej načrtovati na območju ostalih kmetijskih zemljišč 
nižjih bonitet. Širitev na kmetijska zemljišča naj se načrtuje le, če znotraj naselja ni zagotovljenih prostorskih možnosti za 
izvedbo posega. 

Na območjih kmetijskih zemljišč in trajno varovanih kmetijskih zemljišč je na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih dovoljeno 
postavljati le določene enostavne in nezahtevne objekte, rekonstrukcije občinskih in državnih cest, daljinske cevovode, 
daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinske (prenosni) elektroenergetske vod, s pripadajočimi objekti in 
priključki nanje in  lokalne cevovode, lokalne (distribucijski) elektroenergetske vode in lokalna (dostopovna) komunikacijska 
omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje. 

Na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč se lahko načrtujejo širitve območij obstoječih prostorskih ureditev državnega 
pomena in nove prostorske ureditve državnega pomena s področij cestne infrastrukture, železniške infrastrukture, energetske 
infrastrukture za oskrbo z električno energijo, in sicer   hidroelektrarne, vrtine za pridobivanje geotermalne energije, 
elektroenergetske vode, plinovode, vročevode in naftovode ter priključke nanje in  vetrne elektrarne na kmetijskih zemljiščih z 
boniteto kmetijskih zemljišč do vključno 40, vodne infrastrukture in vodne ureditve,  obrambe in varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter zračnega prometa, in sicer radionavigacijske naprave za zračni promet. Izjemoma se lahko vzpostavljajo 
območja za omilitvene in izravnalne ukrepe po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, ko so povezani z določenimi obstoječimi ali 
načrtovanimi prostorskimi ureditvami državnega pomena s področja cestne in železniške infrastrukture, če jih ni mogoče 
umestiti na druga zemljišča.  

Na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč se v prostorskih aktih lokalnih skupnosti s spremembo kmetijske namenske 
rabe lahko načrtujejo tudi objekti cestne infrastrukture lokalnega pomena, nujno potrebni zaradi navezave na cestno 
infrastrukturo državnega pomena kot določa kmetijski zakon, preselitve kmetijskih gospodarstev delno ali v celoti, ki so 
povezane z načrtovanjem cestne državnega pomena kot določa kmetijski zakon in objekti vodne infrastrukture in vodne 
ureditve, nujno potrebne zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda, in objekti vodne infrastrukture in vodne ureditve 
lokalnega pomena, nujno potrebne zaradi prostorskih ureditev državnega pomena kot določa kmetijski zakon. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1075


STROKOVNE PODLAGE ZA POSELITEV – PREDSTAVITEV, PROUČITEV IN ANALIZA PRAVNIH PODLAG OZ IZHODIŠČ ZA 
USMERJANJE POSELITVE V PROSTORSKIH AKTIH OBČINE 

pravne podlage OZ IZHODIŠČA za usmerjanje poselitve – PREDSTAVITEV IN ANALIZA 

 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
 

 

 

29 I 51 
 
 

Območja za obrambo 

Področje ureja Uredba o določitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, št. 30/03). 

Obrambne potrebe, ki se načrtujejo v prostorskih aktih, se zagotavljajo z določitvijo: 

1.     območij izključne rabe prostora, to so obstoječa in predvidena območja, namenjena izključno za obrambne potrebe, na 
katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske. To so predvsem: 

 vojašnice s pripadajočo infrastrukturo, 

 objekti in območja z infrastrukturnim omrežjem, namenjena za operativne in bojne naloge vojske, kot so poveljniška 
mesta, ognjeni in radarski položaji, 

 vadišča, strelišča in poligoni, 

 skladišča s pripadajočo infrastrukturo, 

 območja objektov in omrežij informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, 

 objekti za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, 

 območja za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, 

 centri za usposabljanje in izobraževanje, 

 območja vojaških letališč, vzletišč, heliportov in vzletno pristajalnih stez, območja vojaških pristanišč, 

 objekti in območja z infrastrukturnim omrežjem, namenjena vodenju obrambe države; 

2.     območij možne izključne rabe prostora, to so območja, ki so primarno namenjena za druge potrebe, ki se jih v primeru 
izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. To so predvsem: 

 letališča, vzletišča, heliporti in vzletno pristajalne steze, 

 pristanišča, 

 nakladalne rampe v železniškem prometu, 

 vadišča, 

 območja, namenjena za mobilizacijo, 

 objekti in območja, potrebna za zagotavljanje podpore države gostiteljice v skladu s sprejetimi obveznostmi v mednarodnih 
pogodbah; 

3.     območij omejene in nadzorovane rabe prostora, ki obsegajo varnostna območja objektov, na katerih so potrebne omejitve 
iz varnostnih ali tehničnih razlogov in so ob območjih izključne in možne izključne rabe. To so predvsem varnostna območja: 

 skladišč oborožitve, streliva in minsko eksplozivnih sredstev, 

 objektov in območij za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, 

 poligonov, vadišč in strelišč, 

 ognjenih položajev, 

 vojaških radarskih položajev, 

 vojaških letališč, vzletišč, heliportov in vzletno pristajalnih stez. 

Objekti, pri katerih je treba pri projektiranju in graditvi upoštevati prilagoditve potrebam obrambe, so: 

1.     prometni objekti in naprave: 

 glavne železniške proge I. in II. reda in regionalne železniške proge, 

 državne ceste in spremljajoči objekti na njih, kot so predori, viadukti, mostovi, podvozi, nadvozi, podhodi in drugi podobni 
objekti, daljši kot 20 m, 

 letališča in vzletišča s pripadajočimi objekti, 

 pristanišča z globino vode več kot 2 m, 

 javno telekomunikacijsko omrežje, 

 objekti in stacionarne naprave javnega radiodifuznega in televizijskega sistema, 

 navigacijski sistemi in objekti, namenjeni za navigacijo v pomorskem in zračnem prometu; 

2.     energetski objekti in naprave: 

 daljnovodi za napetost 110 kV in več ter razdelilne in transformatorske postaje na teh daljnovodih, 

 cevovodi in pripadajoče naprave za transport nafte, naftnih derivatov, plina in kemikalij s premerom 300 mm in več, 

 skladišča nafte in naftnih derivatov zmogljivosti več kot 1000 m3; 

3.     vodnogospodarski objekti, naprave in posegi: 

 vodni zbiralniki nad 100.000 m3 vsebine, 

 nasipi ali utrditve morske obale v dolžini 200 m ali več, 

 regulacije večjih vodotokov celinskih voda 1. reda; 

4.     drugi objekti, kot so: 

 objekti in naprave za proizvodnjo in skladiščenje eksplozivnih sredstev, razen pirotehničnih izdelkov, 

 skladišča vnetljivih tekočin s kapaciteto 250 m3 in več, 

 rezervoarji z napravami za polnjenje in praznjenje gorljivih, strupenih in zdravju škodljivih plinov, s prostornino 
posameznega rezervoarja nad 100 m3, 

 objekti in naprave za pridobivanje, predelavo in skladiščenje radioaktivnih snovi in z izvori ionizirajočega sevanja, 

 objekti in naprave za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, s kapaciteto 1000 t letno ali več, 

 objekti, katerih višina nad terenom presega 42 m ter objekti izven območja naselja, katerih višina nad terenom presega 18 
m; 

5.     skladišča, silosi in hladilnice za živila ter skladišča za državne blagovne rezerve z zmogljivostjo več kot 600 m3.Skladnost z  

Hrup 

Varstvo pred hrupom določa Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10).  

Režimi stopnje varstva pred hrupom so vezani na namensko rabo prostora in so razdeljena na štiri stopnje.  

Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive 
učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva pred hrupom: 

a)     I. stopnja varstva pred hrupom za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred 
hrupom, razen površin na naslednjih območjih (v nadaljnjem besedilu: I. območje varstva pred hrupom): 

 na območju prometne infrastrukture, 

 na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti, 

 na območju za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter 

 na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

b)     II. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten 
noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: II. območje varstva pred hrupom): 

 na območju stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in površine počitniških hiš, 

 na območju centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, 

 na posebnem območju: površine za turizem; 
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c)     III. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg 
v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: III. območje varstva pred hrupom): 

 na območju stanovanj: površine podeželskega naselja, 

 na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga območja centralnih dejavnosti, 

 na posebnem območju: športni centri, 

 na območju zelenih površin: za vse površine, 

 na površinah razpršene poselitve, 

 na območju voda: vse površine, razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem; 

d)     IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z 
varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: IV. 
območje varstva pred hrupom): 

 na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine, 

 na posebnem območju: površine drugih območij, 

 na območju prometne infrastrukture: vse površine, 

 na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine, 

 na območju energetske infrastrukture: vse površine, 

 na območju okoljske infrastrukture: vse površine, 

 na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih, 

 na območju voda: površine vodne infrastrukture, 

 na območju mineralnih surovin: vse površine, 

 na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem, 

 na območju gozdnih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem, 

 na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri 
opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

 na območju za potrebe izvajanja nalog policije: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog policije in drugih 
varnostnih nalog oziroma pri zagotavljanju javnega reda in miru ter varnosti ob naravnih in drugih nesrečah, in 

 na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja 
nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Mirno območje na prostem je območje varstva pred hrupom, ki obsega zavarovano območje v skladu s predpisi s področja 
ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju ter območij cest in železniških prog v širini 1000 m od 
sredine pomembne ceste oziroma pomembne železniške proge. Mirno območje poselitve se lahko določi na katerem koli II. 
območju varstva pred hrupom ali na njegovem delu. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, mora biti na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji 
med II. in IV. območjem varstva pred hrupom območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno 
projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje varstva pred hrupom. Širina III. območja 
varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja 
hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred hrupom niso 
presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje. 

Novi posegi, ki potrebujejo povečano stopnjo varstva pred hrupom, naj se ne umeščajo v s hrupom preobremenjena območja.  

Posegi, ki bi lahko pomenili nove vire hrupa, naj se ne umeščajo ob območja, kjer je potrebna povečana stopnja varstva pred 
hrupom. Prav tako naj se nove dejavnosti, ki bi lahko pomenile nove vire hrupa ne umeščajo v območja preobremenjena s 
hrupom. 

Elektromagnetno sevanje 

Področje elektromagnetna sevanja v življenjskem okolju ureja Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju (Ur.l. RS, št. 70/96, 41/04 - ZVO-1), ki določa mejne vrednosti električne poljske jakosti, magnetne poljske jakosti, za 
visokofrekvenčne vire pa tudi mejno gostoto pretoka moči. Dovoljeni so posegi v skladu s tabelo 1 iz Pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. 
RS, št. 101/2010, 17/2014-EZ-1). 

Določeni sta I. in II. stopnja varstva pred sevanjem: 

 I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje 
bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, 
območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, 
območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je 
hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, 
trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati 
namenjeni bivanju. 

 II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. 
območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski, obrtni ali drugi podobni proizvodni, transportni, 
skladiščni ali servisni dejavnosti. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene 
javnemu cestnemu ali železniškemu prometu. 

Vplivno območje virov sevanja ni zakonsko določeno. Za različne tipe daljnovodov so sicer določeni različni vplivni pasovi. 
Glede na to da tipov daljnovodov ne poznamo, se za potrebe vrednotenja posegov uporabljajo varovalni pasovi 
elektroenergetskih omrežij, ki v povprečju odgovarjajo vplivnim območjem vseh tipov daljnovodov.  

Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi 
drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni 
oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka od osi 
elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:  

 za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 15 m,  

 za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 3 m,  

 za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m,  

 za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1 m,  

 za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.  

Zdravju škodljivo je sevanje, ki ga povzročajo 35 kV in več. 

Novi posegi, ki potrebujejo povečano varstvo pred elektromagnetnim sevanjem, naj se ne umeščajo v varovalne pasove 
elektrovodov napetosti 35 kV ali več ter v varovalne pasove RTP. 

Varovalni pasovi infrastruktur – elektroenergetski vodi 

Infrastruktura za prenos električne energije so daljnovodi in drugi kablovodi nad 110 kV napetosti, razdelilne transformatorske 
postaje (v nadaljevanju: RTP), razdelilne postaje, dispečerski center in drugi objekti, naprave ter omrežja, ki so potrebni za 
izvajanje gospodarskih javnih služb na področju prenosa električne energije, ter njihovi sestavni deli. 

Infrastruktura za distribucijo električne energije so daljnovodi in drugi kablovodi pod 110 kV napetosti, transformatorske 
postaje, energetski transformatorji, distribucijski center vodenja ter drugi objekti, naprave in omrežja, ki so potrebni za 
izvajanje gospodarskih javnih služb na področju distribucije električne energije ter njihovi sestavni deli.  

Varovalni pas elektroenergetskega omrežja in posege vanj definira Energetski zakon (EZ-1-NPB1) 

Varovalni pas sistemov elektrike je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi 
objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni 
oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. 

Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od 
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša: 

-       za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m; 
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-       za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10 m; 

-       za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m; 

-       za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m; 

-       za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m; 

-       za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m; 

-       za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m; 

-       za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m. 

Pogoje, pod katerimi se smejo graditi drugi objekti, naprave v varovalnem pasu sistemov elektrike, in pogoje, pod katerimi se 
smejo izvajati dela na območju varovalnih pasov sistemov elektrike, so predpisani s podzakonskimi akti. 

Varovalni pasovi infrastruktur – ceste 

Varstvo javne ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni zaradi zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter zaradi omejevanja 
dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas. Varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena.  
 
Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu državne ceste so 
dovoljeni le s soglasjem direkcije. Direkcija izda soglasje, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi 
varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.   
Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih 
objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče. V Občini Ankaran je prisotna le regionalna 
cesta II.reda (R2), katere varovalni pas znaša 15 metrov.  
 
V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora omejena. Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s 
soglasjem upravljavca občinske ceste. Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim 
posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi 
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. Varovalni pas občinske cest se meri od zunanjega roba cestnega 
sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta 
na zemljišče ter znaša največ:  
– pri lokalnih cestah 10 metrov,  
– pri javnih poteh 5 metrov,  
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.  
 
Varovalni pasovi infrastruktur – železnica 
 

Področje je obravnavano v Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno 

besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 – ZZelP-J in 85/16). 

Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m v naselju oziroma 8 

m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m. Če progo prečka 

daljnovod nazivne napetosti 220 kV, se višina prostora nad ravnino tirnic poveča na 12,75 m, če progo prečka daljnovod 

nazivne napetosti 400 kV, pa na 14 m. V progovnem pasu se smejo opravljati le dela in graditi le objekti, napeljave in naprave 

železniške infrastrukture, ki so potrebni za delovanje železniškega sistema. Ob predhodni pridobitvi projektnih pogojev in s 

soglasjem upravljavca je v progovnem pasu možno graditi tudi druge objekte in naprave, povezane s prevozom potnikov, 

nakladanjem ali razkladanjem blaga, kakor tudi napeljevati cevovodi, energetski in komunikacijski vodi ter druge podobne 

naprave in objekti v javnem interesu. 

Varovalni progovni pas je 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge, za industrijski 

tir pa 50 m. V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi predhodnega soglasja upravljavca graditi objekti in postavljati 

napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste  in 

namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa. V varovalnem progovnem pasu se ne smejo opravljati dela, ki bi 

lahko poškodovala progo ali zmanjšala stabilnost terena (drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe idr.) ali kakor koli 

drugače ogrožala ali ovirala železniški promet. Prav tako se v varovalnem progovnem pasu ne smejo postavljati kakršne koli 

naprave ali objekti, ki z barvo, obliko, svetlobo ali kako drugače ovirajo vidljivost signalov ali lahko glede pomena signalov 

spravijo v zmoto izvršilne železniške delavce. Kadar je zaradi posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih 

razlogov gradnja objektov ali postavljanje naprav na predpisani oddaljenosti od proge tehnično težavna in ekonomsko 

neupravičena, se ti objekti in naprave izjemoma lahko gradijo oziroma postavljajo v varovalnem progovnem pasu na razdalji, 

manjši od predpisane, če se izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi enaka stopnja varnosti železniškega prometa kot jo 

zagotavlja gradnja oziroma postavljanje objektov ali naprav na predpisani oddaljenosti od proge. Odstopanje od predpisanih 

pogojev mora biti posebej utemeljeno in zanj pridobljeno soglasje upravljavca ali upravljavca industrijskega tira oziroma druge 

železnice. Lastnik zemljišča v varovalnem progovnem pasu in upravljavec v progovnem pasu morata ravnati v skladu s predpisi 

o varstvu pred požarom ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Pristanišča 

Pristanišče je vodni in priobalni prostor, ki obsega sidrišče, grajene ali negrajene dele obale, valolome, naprave in objekte, ki so 

namenjeni za privezovanje, za zasidranje in varstvo ladij, za izgradnjo in vzdrževanje plovil, vkrcevanje in izkrcevanje oseb in 

tovora, skladiščenje in druga opravila z blagom, proizvodnjo, oplemenitenje, kontrolo in dodelavo blaga in za druge 

gospodarske aktivnosti, ki so s temi dejavnostmi v medsebojni gospodarski, prometni ali tehnološki zvezi. Grajeni deli obale, 

namenjeni za privezovanje ladij, vkrcavanje in izkrcavanje oseb in tovora, so operativne obale.  

Pristanišče, namenjeno za javni promet, je tisto, v katerem se izvajajo javni prevoz potnikov in blaga v pomorskem prometu in s 

tem povezane pristaniške dejavnosti. Pristanišče, namenjeno za javni promet, je lahko odprto za domači ali za mednarodni 

promet ali za domači in mednarodni promet.  

Pristanišča za posebne namene so športna pristanišča, turistična pristanišča (marine), krajevna pristanišča in druga pristanišča. 

Turistično pristanišče (marina) je pristanišče, namenjeno za pristajanje, shranjevanje, prezimovanje in oskrbovanje ladij, 

namenjenih za šport in razvedrilo in čolnov. Športno pristanišče je pristanišče, namenjeno za športne dejavnosti. Krajevno 

pristanišče je namenjeno privezu in shranjevanju plovil, ki je organizirano v obliki komunalnih privezov, mestnega pristanišča, 

lokalnega pristanišča ali mandrača. Druga pristanišča so pristanišča, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti uporabljajo 

gospodarski subjekti, niso pa namenjena javnemu prometu.  

V katastru gospodarske javne infrastrukture se med pristaniškimi objekti vodi evidenca privezov. V občini Ankaran je na 

razpolago 79 privezov. Na območju Valdoltre 16 in 63 na območju Ankarana. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2146
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3260
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3690
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3 ANALIZA OBČINSKIH PIA NA OBMOČJU OBČINE GLEDE NA 
USMERITVE RAZVOJA OBČINE ANKARAN 

3.1 Seznam občinskih prostorskih izvedbenih aktov (v nadaljevanju PIA) v 
Občini Ankaran 

ZAP. 
ŠT. 

IME AKTA OBJAVA 

1 
Odlok o sprejetju UN gojišča školjk v zalivu Sv. Jerneja na Debelem 
rtiču 

Uradne objave, št. 14/1988 

2 Odlok o zazidalnem načrtu Ankaran Uradni list RS, št. 5/1995 

3 
Odlok o zazidalnem načrtu "Dolge njive - Campi lunghi, pod 
cerkvijo" v Ankaranu 

Uradne objave, št. 6/2001, spremembe in dopolnitve 
Uradni list RS, št 68/2010 

4 
Odlok o zazidalnem načrtu "Sončni park" Ankaran - Ankarano - III. 
faza 

Uradne objave, št. 52/2002 

5 Odlok o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Uradni list RS, št. 55/2005 

6 Odlok o lokacijskem načrtu "Ureditev plaže v Valdoltri" Uradni list RS, št. 57/2005 

7 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Apartmajsko 
naselje Ankaran hrib" 

Uradni list RS, št. 71/2008, spremembe in dopolnitve 
108/2012 

8 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Turistično 
apartmajsko naselje Oltra" 

Uradni list RS, št. 71/2008, spremembe in dopolnitve 
20/2013 

9 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obalni center 
za varstvo oseb s posebnimi potrebami 

Uradni list RS, št. 35/2009 

10 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper 
Uradne objave, št. 19/1998, 7/2001, 24/2001 in 
Uradni list RS. Št. 49/2005, 95/2006, 124/2008, 
22/2009) 

11 
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora za 
območje Občine Koper  

(Uradne objave, 15/1994) 

Seznam veljavnih izvedbenih prostorskih aktov v Občini Ankaran 

V naslednjih poglavjih smo presojali vse izvedbene akte razen prostorskih ureditvenih pogojev. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Območja prostorskih izvedbenih aktov                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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3.2 Projektna listina in skladnost občinskih podrobnih PIA s projektno listino 

Glavni poudarki projektne listine 

Svet takratne KS Ankaran je izoblikoval vizijo z naslednjimi poudarki: 

 Ankaran po meri človeka  

 Sodoben in živahen Ankaran 

 V prihodnosti bo Ankaran ohranil svoje atribute 

 Spodbujali bomo sodelovanje občanov 

 Kakovost bivanja, varnost in strpnost 

 Mesto v sožitju z naravnim okoljem 

 Varovanje narave okoli Ankarana 

Svet takratne KS Ankaran je postavil naslednja izhodišča: 
 nasprotovanje: 

 blokovski pozidavi 

 pozidavi priobalnega pasu, ki je skupna dobrina 

 pozidavi Debelega rtiča 

 gradnji tretjega pomola Luke Koper  

 projektu izgradnje servisnih dejavnosti za marino, 

 vsem potencialnim posegom v okolje, ki poslabšujejo kvaliteto življenja  

 podpora projektom: 

 dokončanje pokopališča, 

 projekt novega vrtca, 

 ureditev pešpoti ob morju, 

 ureditev krajevnega kopališča, 

 v sodelovanju z državo urediti Jadransko cesto  

Posebni poudarki: 

 naravne vrednote na območju Ankarana (z 10 naravnimi vrednotami bo občina Ankaran trajnostno soupravljala, predlaga 
2 novi vrednoti - Hrastov in Resslov gaj) 

 zavarovanje naravnega rezervata Debeli rtič (predlaga se razširitev obstoječega varovanja tako po vsebini kot po obsegu, 
varuje naj se celoten rt)  

 varovana kmetijska zemljišča in gozdovi (pozidava kmetijskih zemljišč in gozdov ni dovoljena, preprečevati je potrebno 
zaraščanje kmetijskih zemljišč in krčenje gozdov, spodbuja se postavitev zadrževalnikov padavinskih vod, tudi javnih - jez v 
Valdoltri, revitalizacija stare struge Rižane, spodbuja se namakanje) 

 pokopališče (pokopališče naj se predvidi na območju, ki ga je za to namenjal že Odlok o LN pokopališče Ankarana iz leta 
1994. Sedanja namembnost območja za turizem ni sprejemljiva.) 

 plaže in kopališča (bolje je potrebno izkoristiti obstoječo infrastrukturo, dopustiti javno dostopnost celotnega priobalnega 
pasu, sanirati je potrebno degradirana območja kopališč, zagotoviti je potrebno ustrezna parkirišča, predvsem v viških 
sezone) 

 pristanišča (obstoječa pristanišča so 3: mandrač Valdoltra, pomol Adria, pomol Sv. Katarina. Tudi v bodoče naj se 
namenjajo za potrebe občanov Občine Ankaran. Spodbuja se ribištvo. Ob soglasju ZRSVN naj se omogoči postavitev 
plavajočih naprav.)  

 športni objekti (danes je 7 lokacij, ki ponujajo športno infrastrukturo. Izvede naj se prostorska zasnova za umestitev 
športnih objektov in igrišč na območju Sv. Katarine, proučiti je potrebno možnost umestitve večnamenske dvorane) 

 preprečevanje izgradnje naselij (objektov, namenjenih začasnemu bivanju, naj se ne gradi, prav tako ni sprejemljiva 
gradnja v priobalnem pasu ter na območju ali v bližini naravnih vrednot). 
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 PROSTORSKI AKT SKLADNO S PROJEKTNO LISTINO NESKLADNO S PROJEKTNO LISTINO 

1 
Odlok o sprejetju UN 
gojišča školjk v zalivu Sv. 
Jerneja na Debelem rtiču 

 Spodbujanje ribištva 

 Objekti na obali vključno s pomolom, so 
začasni, po uporabi se odstranijo in 
območje se povrne v prvotno stanje  

 Poseganje z gradnjami na priobalna 
zemljišča 

 Javna dostopnost priobalnega pasu je 
onemogočena 

 Poseganje na arheologijo  

 Poseganje v naravne vrednote 

2 
Odlok o zazidalnem načrtu 
Ankaran 

 Strnjene stanovanjske soseske 
 Poseganje na obstoječa kmetijska 

zemljišča 

3 
Odlok o zazidalnem načrtu 
"Dolge njive - Campi lunghi, 
pod cerkvijo" v Ankaranu 

 Strnjene stanovanjske soseske  Gradnja večstanovanjskih objektov 

4 
Odlok o zazidalnem načrtu 
"Sončni park" Ankaran - 
Ankarano - III. Faza 

 

 Poseganje na sklenjeno območje gozdov 

 Gradnja objektov za začasno bivanje 

 Širjenje poselitve izven strnjenega 
območja naselja namesto zgoščevanja 

5 
Odlok o ureditvenem 
načrtu Počitniško naselje 
Oltra Ankaran 

 

 Gradnja v neposredni bližini naravnih 
vrednot in priobalnega zemljišča morja 

 Javna dostopnost priobalnega pasu je 
onemogočena 

 Gradnja objektov za začasno bivanje 

6 
Odlok o lokacijskem načrtu 
"Ureditev plaže v Valdoltri" 

 Ohranjanje in vzpostavitev peš poti 
vzdolž obale, ki je javno dostopna 

 Na delu rekonstrukcija obstoječih 
objektov za potrebe kopališča 

 Poseganje v naravne vrednote 

 Poseganje na območje kulturne 
dediščine 

 Poseganje na priobalna zemljišča 

7 

Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu "Apartmajsko 
naselje Ankaran hrib" 

 Strnjene stanovanjske soseske 

 Gradnja objektov za začasno bivanje 

 Gradnja večstanovanjskih objektov 

8 

Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu "Turistično 
apartmajsko naselje Oltra" 

 

 Gradnja objektov za začasno bivanje 

 Poseganje na arheologijo  

 Gradnja v neposredni bližini naravnih 
vrednot 

 Širjenje poselitve izven strnjenega 
območja naselja namesto zgoščevanja 

9 

Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu Obalni center za 
varstvo oseb s posebnimi 
potrebami 

 Parkovne površine ne smejo biti ograjene 

 Vsi posegi upoštevajo zahteve, izhajajoče 
iz varstva naravne in kulturne dediščine 

 Poseganje v naravne vrednote 

 Poseganje na območje kulturne 
dediščine 

Pregled skladnosti občinskih podrobnih PIA s Projektno listino 
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3.3 Razvojni scenarij in skladnost občinskih podrobnih PIA s scenarijem 

Glavni poudarki prostorskega razvojnega scenarija 

 

Razvojni scenarij Občine Ankaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROSTORSKI AKT 
SKLADNO S PROSTORSKIM RAZVOJNIM 
SCENARIJEM 

NESKLADNO S PROSTORSKIM RAZVOJNIM 
SCENARIJEM 

1 
Odlok o sprejetju UN gojišča 
školjk v zalivu Sv. Jerneja na 
Debelem rtiču 

Ni opredeljeno Ni opredeljeno 

2 
Odlok o zazidalnem načrtu 
Ankaran 

Strnjene stanovanjske soseske v centru 
Ankarana 

 

3 
Odlok o zazidalnem načrtu 
"Dolge njive - Campi lunghi, 
pod cerkvijo" v Ankaranu 

Strnjene stanovanjske soseske v centru 
Ankarana 

 

4 
Odlok o zazidalnem načrtu 
"Sončni park" Ankaran - 
Ankarano - III. faza 

 
Območje krajine, niso predvidene širitve 
pozidave 

5 
Odlok o ureditvenem načrtu 
Počitniško naselje Oltra 
Ankaran 

Povzeto kot stanje  Povzeto kot stanje  

6 
Odlok o lokacijskem načrtu 
"Ureditev plaže v Valdoltri" 

Območje obale javno dostopno, ureditev poti   

7 

Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu "Apartmajsko naselje 
Ankaran hrib" 

Strnjene stanovanjske soseske v centru 
Ankarana 

Gradnja objektov za začasno bivanje 
Gradnja večstanovanjskih objektov 

8 

Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu "Turistično 
apartmajsko naselje Oltra" 

 
Nove stanovanjske pozidave pod Jadransko 
cesto niso predvidene 

9 

Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu Obalni center za 
varstvo oseb s posebnimi 
potrebami 

Neograjene parkovne površine, javno 
prehodne 
Dopolnitve obstoječe dejavnosti 

 

Skladnost občinskih podrobnih PIA z razvojnim scenarijem 
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4 VREDNOTENJE OBČINSKIH PIA  

4.1 Vrednotenje občinskih podrobnih PIA 

PROSTORSKI IZVEDBENI AKT SKLADNOST Z OBČINSKIMI CILJI SKLADNOST Z DRŽAVNIMI AKTI VAROVANJA IN OMEJITVE DEJANSKA RABA OPREDELITEV DO USTREZNOSTI 
IZVEDBENEGA AKTA 

Odlok o sprejetju UN gojišča školjk v zalivu 
Sv. Jerneja na Debelem rtiču 

neskladno 

 Javna dostopnost priobalnega pasu je 
onemogočena 

 Poseganje na arheologijo  

 Poseganje v varstvo narave 

skladno 

 Spodbujanje ribištva 

Objekti na obali vključno s pomolom, so 
začasni, po uporabi se odstranijo in območje 
se povrne v prvotno stanje 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS  -  skladen 

 Raba morja, vezana na naravni vir - 
školjčišče 

 Ustrezna raba obale (javna dostopnost, 
nepozidanost) 

 

Kulturna dediščina (območja):   

 Ankaran - Arheološko najdišče Zaliv sv. 
Jerneja 

 Ankaran - Kulturna krajina Debeli rtič 

dejanska raba ni določena - morje     8,93 ha 

druge kmetijske površine                    0,12 ha 

ostala nekmetijska zemljišča               0,05 ha 

pozidano in sorodno zemljišče             0,48 ha 

Akt se lahko ukine in po potrebi 
nadomesti z določili OPN. 

 

Varstvo narave 

 Naravne vrednote - Zaliv Sv. Jerneja - 
trstičja 

 EPO - Debeli rtič 

 EPO - Morje in morsko nabrežje 

 Natura 2000 - Debeli rtič SPA 

Odlok o zazidalnem načrtu Ankaran 

neskladno 

 Poseganje na obstoječa kmetijska 
zemljišča 

skladno 

 Strnjene stanovanjske soseske 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS – skladen. 

S SPRS je skladen v elementih: 

 Razvoj poselitve – širitev naselja, 
načrtovanje racionalne rabe zemljišč, 
komunalno opremljanje zemljišč 

S SPRS je delno skladen: 

 Arhitekturna prepoznavnost - krajinski 
okvir naselja 

Kulturna dediščina (območja):     

 Meji na Ankaran - Kulturna krajina 
Debeli rtič  

druge kmetijske površine                    0,56 ha 

njive in vrtovi                                         0,28 ha 

pozidano in sorodno zemljišče           0,28 ha 

trajni nasadi                                           0,12 ha 

travniške površine                                1,36 ha 

Akt se ukine in nadomesti z novim.  

Zaradi ugotovitev, ki izhajajo iz 
predhodno izdelanih analiz in strokovnih 
podlag, se z novim aktom preveri najmanj 
tipologija, robove naselja in prometne 
povezave naselja. 

Odlok o zazidalnem načrtu "Dolge njive - 
Campi lunghi, pod cerkvijo" v Ankaranu 

neskladno 

 Gradnja večstanovanjskih objektov 

skladno 

 Strnjene stanovanjske soseske 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS – skladen. 

S SPRS je skladen v elementih: 

 Razvoj poselitve – širitev naselja, 
načrtovanje racionalne rabe zemljišč, 
komunalno opremljanje zemljišč, 
arhitekturna prepoznavnost 

/ druge kmetijske površine                    0,74 ha 

gozd                                                         0,05 ha 

njive in vrtovi                                         0,06 ha 

pozidano in sorodno zemljišče           1,55 ha 

trajni nasadi                                           0,34 ha 

travniške površine                               1,28 ha 

Akt ostane v veljavi.  

Pomanjkljivosti akta se lahko odpravi s 
spremembami in dopolnitvami, pri čemer 
gre predvsem za prenizko gostoto 
pozidave in preveritev prometnih 
povezav. 

Odlok o zazidalnem načrtu "Sončni park" 
Ankaran - Ankarano - III. Faza 

neskladno 

 Poseganje na sklenjeno območje gozdov 

 Gradnja objektov za začasno bivanje 

 Širjenje poselitve izven strnjenega 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS - skladen: 

Kulturna dediščina (območja):   

 Ankaran - Arheološko najdišče 
Internistična bolnišnica  

 Ankaran - Zdravilišče za pljučne bolezni 
(profana stavbna dediščina) 

druge kmetijske površine                    0,61 ha 

gozd                                                         0,30 ha 

pozidano in sorodno zemljišče            0,10 ha 

travniške površine                                 0,20 ha 

Akt se ukine.  

Območje stavbnih zemljišč se ne načrtuje. 
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PROSTORSKI IZVEDBENI AKT SKLADNOST Z OBČINSKIMI CILJI SKLADNOST Z DRŽAVNIMI AKTI VAROVANJA IN OMEJITVE DEJANSKA RABA OPREDELITEV DO USTREZNOSTI 
IZVEDBENEGA AKTA 

območja naselja namesto zgoščevanja 

 Območje krajine, niso predvidene širitve 
pozidave 

skladno 

/ 

S SPRS je skladen v elementih: 

 Območja počitniških hiš 

Varovalni pas 20 kV daljnovoda 

Odlok o ureditvenem načrtu Počitniško 
naselje Oltra Ankaran 

neskladno  

 Gradnja v neposrednji bližini naravnih 
vrednot in priobalnega zemljišča morja 

 Javna dostopnost priobalnega pasu je 
onemogočena 

 Gradnja objektov za začasno bivanje 

skladno  

/ 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS: 

 S SPRS ni skladen v elementih: 

 Ustrezna raba obale (javna dostopnost, 
nepozidanost) 

 Prepoznavnost z vidika simbolnega 
pomena krajine 

 Naravne kakovosti krajine 

Kulturna dediščina (območja):   

 Ankaran - Kulturna krajina Debeli rtič 

 Ankaran - Drevored cipres 

 Ankaran - Počitniški dom Jadranska 39 

 

druge kmetijske površine                    0,07 ha 

pozidano in sorodno zemljišče           2,08 ha 

 

Akt ostane v veljavi.  

 

Varstvo narave: 

 Meji na naravno vrednoto Debeli rtič - 
Valdoltra - klif 

 Meji na EPO - morje in morsko obrežje 

Odlok o lokacijskem načrtu "Ureditev plaže 
v Valdoltri" 

neskladno  

 Poseganje v varstvo narave 

 Poseganje na območje kulturne 
dediščine 

 Poseganje na priobalna zemljišča 

skladno 

 Ohranjanje in vzpostavitev peš poti 
vzdolž obale, ki je javno dostopna 

 Na delu rekonstrukcija obstoječih 
objektov za potrebe kopališča 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS – skladen. 

S SPRS je skladen v elementih: 

 Ustrezna raba obale (javna dostopnost, 
nepozidanost) 

 Prepoznavnost z vidika simbolnega 
pomena krajine 

Kulturna dediščina (območja):   

 Ankaran - Arheološko najdišče Valdoltra 

 Ankaran - Kulturna krajina Debeli rtič 

 Ankaran - Počitniški dom Jadranska 39 

dejanska raba ni določena - morje     1,27 ha 

druge kmetijske površine                    0,14 ha 

ostala nekmetijska zemljišča               0,49 ha 

pozidano in sorodno zemljišče           0,27 ha 

Akt se ukine.  

 

Varstvo narave: 

 EPO - Morje in morsko obrežje 

 Naravna vrednota - Debeli rtič - 
Valdoltra - klif 

 Naravna vrednota - Valdoltra - park 

Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu "Apartmajsko naselje 
Ankaran hrib" 

neskladno  

 Gradnja objektov za začasno bivanje 

 Gradnja večstanovanjskih objektov 

skladno 

 Strnjene stanovanjske soseske 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS - delno 
skladen: 

S SPRS je skladen v delih: 

 Razvoj poselitve - širitev naselja, 
načrtovanje racionalne rabe zemljišč, 
komunalno opremljanje zemljišč, 
arhitekturna prepoznavnost  

 S SPRS je delno skladen: 

 Arhitekturna prepoznavnost - krajinski 
okvir naselja 

S SPRS ni skladen: 

 Območja počitniških hiš - ni skladno 

/ druge kmetijske površine                    0,71 ha 

njive in vrtovi                                         0,71 ha 

pozidano in sorodno zemljišče           0,55 ha 

trajni nasadi                                          0,03 ha 

travniške površine                               0,47 ha 

Akt se ukine in nadomesti z novim.  

Zaradi ugotovitev, ki izhajajo iz 
predhodno izdelanih analiz in strokovnih 
podlag, se z novim aktom preveri najmanj 
tipologija, robove naselja in prometne 
povezave naselja. 
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PROSTORSKI IZVEDBENI AKT SKLADNOST Z OBČINSKIMI CILJI SKLADNOST Z DRŽAVNIMI AKTI VAROVANJA IN OMEJITVE DEJANSKA RABA OPREDELITEV DO USTREZNOSTI 
IZVEDBENEGA AKTA 

Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu "Turistično apartmajsko 
naselje Oltra" 

neskladno  

 Gradnja objektov za začasno bivanje 

 Poseganje na arheologijo  

 Gradnja v neposredni bližini naravnih 
vrednot 

 Širjenje poselitve izven strnjenega 
območja naselja namesto zgoščevanja 

 Nove stanovanjske pozidave pod 
Jadransko cesto niso predvidene 

skladno 

/ 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS: 

S SPRS ni skladen v delu: 

 Arhitekturna prepoznavnost - krajinski 
okvir naselja 

 Stanovanjska območja 

Kulturna dediščina (območja):   

 Ankaran - Arheološko najdišče Sv. 
Katarina 

 Ankaran - Spomenik Alešu Beblerju 

druge kmetijske površine                    0,25 ha 

njive in vrtovi                                         0,14 ha 

pozidano in sorodno zemljišče           0,58 ha 

travniške površine                                0,16 ha 

 Akt se ukine.  

Stanovanjskih površin se ne načrtuje.  

Varstvo narave: 

 Meji na območje nature 2000 Ankaran - 
Sv. Nikolaj 

 Meji na EPO - Sv. Nikolaj 

Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Obalni center za 
varstvo oseb s posebnimi potrebami 

neskladno  

 Poseganje z gradnjami na priobalna 
zemljišča 

 Javna dostopnost priobalnega pasu je 
onemogočena 

 Poseganje na arheologijo  

 Poseganje v varstvo narave 

skladno 

 Parkovne površine ne smejo biti 
ograjene 

 Vsi posegi upoštevajo zahteve, izhajajoče 
iz varstva naravne in kulturne dediščin 

Na akt so bila pridobljena vsa potrebna 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
zato je načeloma skladen z državnimi 
usmeritvami. 

Mnenje glede skladnosti s SPRS – skladen. 

S SPRS je skladen v delih: 

 Racionalna raba zemljišč in objektov v 
naseljih 

 Javne površine - zelene površine 

Kulturna dediščina (območja):   

 Ankaran - Kulturna krajina Debeli rtič 

 Ankaran - Arboretum Debeli rtič 

 Ankaran - Arheološko območje Debeli 
rtič 

 

druge kmetijske površine                    0,12 ha 

pozidano in sorodno zemljišče           0,67 ha 

Akt ostane v veljavi. 

Varstvo narave:  

 Naravna vrednota: Debeli rtič - park 

Vrednotenje občinskih podrobnih PIA  
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Prikaz podrobnih prostorskih izvedbenih aktov, ki so predlagani za ukinitev in tistih, ki ostanejo v veljavi 
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4.2 Vrednotenje namenske rabe prostora 

 

 

UREDITVENA ENOTA 
 
NAMENSKA RABA SKLADNOST Z OBČINSKIMI CILJI OBČINSKI IN DRŽAVNI IZVEDBENI AKTI VAROVANJA IN OMEJITVE DEJANSKA RABA 

 
 

ha 

 
OPREDELITEV DO USTREZNOSTI OBSTOJEČE NAMENSKE 
RABE 

KBT-1 

 
 
 
 
 
BT 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Bližina cerkve 
Turizem, sekundarna bivanja 
Razgledna točka 

 Kulturna dediščina (območja): / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,38 
0,34 
0,16 

Raba ni ustrezna. 
 

KC-1 C 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 
 

 Kulturna dediščina (območja):   
- Arboretum Debeli rtič 
- Kulturna krajina Debeli rtič 
- Arheološko območje Debeli rtič 

Varstvo narave 
Naravne vrednote:  

- 1982 Debeli rtič - park 

- 4273 Debeli rtič - Valdoltra - klif 

- 1609 Debeli rtič - klif z morjem 

- 1982 Debeli rtič - park 

- 4273 Debeli rtič - Valdoltra - klif 

- 1982 Debeli rtič - park 

- 1609 Debeli rtič - klif z morjem 
Zavarovano območje: 

- 1346 - Debeli Rtič - Odlok o razglasitvi naravnega spomenika Debeli 

Rtič (naravni spomenik) 

Območje Natura 2000: 
- SI3000243- Debeli Rtič – SAC 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

2,20 
0,02 
0,01 
0,09 
7,03 
0,03 
0,16 

Raba je ustrezna. 
Potrebna določila za umeščanje objektov, da se omogoči 
ohranjanje naravne dediščine. 
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KC-10 C 

Ni v celoti skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni v celoti skladno s projektno listino. 

Odlok o OPPN "Turistično apartmajsko 
naselje Oltra" 

Kulturna dediščina (območja):   
- Arheloško najdišče Hotel Adria 
- Spomeni Alešu Beblerju 
- Vila Jadranska 31a 
- Hotel Adria Convent 
- Vila Jadranska cesta 29 
- Komleks bolnišnice Valdoltra 
- Arheološko najdišče Sv. Katarina 
- Arheloško najdišče Valdoltra 
- Arheološko najdišče Sv. Katarina 
- Samostan Sv. Nikolaja 

Varstvo narave 

Naravne vrednote:  

- 4822 Valdoltra - park 

- 3671 Ankaran - obrežno močvirje pri sv. Nikolaju 

Zavarovano območje:/ 

Območje Natura 2000: 

- SI3000241 - Ankaran - Sv. Nikolaj – SAC 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: Preostala poplavna nevarnost 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

3,97 
0,03 
0,31 
0,05 

27,77 
0,95 
1,03 

Namenska raba delno ustrezna. 
Območja, kjer se mora ohranjati naravna in kulturna 
dediščina, se lahko prilagodi s podrobneje določeno 
namensko rabo (naprimer zelene površine) in/ali 
podrobnejšimi izvedbenimi določili. Nepozidana območja 
na južnem delu enote se lahko opredeli kot zelene 
površine oziroma območje z redko pozidavo za družbene 
dejavnosti. V območje se ne sme umeščati stanovanj. 
Enota urejanja naj se razdele v manjše vsebinske enote, 
ki bodo odražale značaj in namen območij. 
Dejanska raba delno ustrezna. 

KC-11 C 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,00 
1,39 
0,07 
0,12 

Raba je ustrezna. 

KC-12 C 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Rezervat centralnih dejavnosti neustrezno 
umeščen na vedutno izpostavljeno 
območje, težko dostopen, komunalno 
neopremljen del. Poseganje na gozd in 
zahteven, strm relief. 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

4,70 
9,92 
0,46 
1,94 
1,17 
2,50 

Raba ni ustrezna. 
Umeščanje centralnih dejavnosti na območje razpršene 
poselitve izven oziroma na rob naselja. Velika prostorska 
rezerva za pozidavo brez opredeljene vsebine. 
 

KC-13 C 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,04 
0,06 
0,73 

Raba je ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti – stanovanja in druge dejavnosti. 

KC-14 C 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Se ne umešča športnih površin 

Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,01 
0,28 
0,25 

Raba ni ustrezna. 
Raba ni skladna z DPN – območje vodnih športov. 
Meja EUP ni razumljiva. 

KC-15 C 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Se ne umešča športnih površin 
Se ne umešča parka Sv. Katarine 

Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  

- 1981 Ankaran - park ob objektu MORS 

- 4836 Rižana 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: da 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

2,44 
1,02 
0,01 
1,92 
0,01 
2,31 

Raba delno ustrezna. 
Raba ni skldana z DPN v delih park Sv. Katarine in 
območja ŠRC Ankarana. 
Raba ni skladna z razvojnim scenarijem. 
Potrebno določiti območja zelenih površin za park in 
območja rekreacije. Območja, kjer se mora ohranjati 
naravna in kulturna dediščina, se lahko prilagodi s 
podrobneje določeno namensko rabo (naprimer zelene 
površine) in/ali podrobnejšimi izvedbenimi določili. 
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KC-16 C 

Delno skladno z razvojnim scenarijem. 
Delno skladno s projektno listino. 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  

- 1981 Ankaran - park ob objektu MORS 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,03 
0,10 
3,38 
0,01 

Raba delno ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti. 
Območja, kjer se mora ohranjati naravna in kulturna 
dediščina, se lahko prilagodi s podrobneje določeno 
namnesko rabo (naprimer zelene površine) in/ali 
podrobnejšimi izvedbenimi določili. 
 

KC-17 C 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Kontiunirane zelene površine 
 
 
 

Odlok o ZN "Sončni park" Ankaran - 
ankarano - III. faza 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Travniške površine 

0,60 
0,30 
0,09 
0,20 

Raba ni ustrezna. 
Umeščanje sekundarnega bivanja ni ustrezno. Poseganje 
na območje gozda, ki naj se ohranja. 

KC-18 C 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,00 
0,11 
1,18 
0,09 
0,06 

Raba ni ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti – bivanje. 
Območje se spremeni v SS. 

KC-19 C 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 
Državni prostorski načrt za 1. fazo 
kamionskega terminala pred vhodom v 
luko Koper. 
 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja, velika 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 2,08 Do rabe se ne opredeljujemo. 

KC-2 C 

Ni v celoti skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni v celoti skladno s projektno listino. 
Območje naj ob robovih ostane 
nepozidano, zgoščanje pozidave v centru 
območja 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  

- 1609 Debeli rtič - klif z morjem 

Območje Natura 2000: 
- SI5000028 - Debeli Rtič - SPA 

- SI3000243 - Debeli Rtič – SAC 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: da 

Druge kmetijske površine 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,41 
0,03 
7,13 
0,18 

Raba ni ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti – turizem, obramba. 
Rabo je treba prilagoditi razvojnemu scenariju. Površine, 
namenjene kampiranju, naj se opredelijo kot zelene 
površine. 
Območja, namenjena obrambi in zaščiti, naj se opredelijo 
z ustrezno rabo. 

KC-20 C 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Večje širitve pozidave niso predvidene 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,72 
2,20 
0,15 
1,11 
0,59 
0,91 

Raba ni ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti – bivanje. 
Umeščanje centralnih dejavnosti na območje razpršene 
poselitve izven naselja. (Pre)velika prostorska rezerva za 
pozidavo z nedoločeno vsebino. 

KC-3 C 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Ohranjanje zaključenih območij gozda 
Ohranjanje območja Debelega rtiča 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

1,36 
7,48 
0,91 
0,60 
0,61 

Raba ni ustrezna. 
Umeščanje centralnih dejavnosti na območje 
zaključenega območja gozda in Debelega rtiča, kar ni 
skladno z občinskimi cilji. Vsebina ni definirana. 
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KC-4 C 

Ni v celoti skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni v celoti skladno s projektno listino. 
 
 

Odlok o UN Gojišča školjk v zalivu Sv. 
Jerneja na Debelem rtiču 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  

- 4275 Zaliv sv. Jerneja – trstišča 

Območje Natura 2000: 
- SI5000028 - Debeli Rtič – SPA 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  

Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,88 
0,09 
0,92 
0,01 

Raba delno skladna. 
Območje obale naj ima primarno rabo. Območje UN – 
potrebno preveriti dejansko rabo območja oziroma 
izvajanje UN. 

KC-5 C 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  

- 4275 Zaliv sv. Jerneja – trstišča 

Območje Natura 2000: 
- SI5000028 - Debeli Rtič – SPA 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,63 
0,01 
0,05 
1,46 
0,14 
0,12 

Raba pretežno ustrezna. 
Območje obale naj ima primarno rabo. 

KC-6 C 

Ni skladno s projektno listino. 
Ni v celoti skladno z razvojnim scenarijem. 
Območje kampa ostaja nepozidano 
Neposredno zaledje obale naj se ne 
namenja bivanju (pod Jadransko cesto) 

Odlok o UN Počitniško naselje Oltra 
Ankaran. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  

- 4273 Debeli rtič - Valdoltra - klif 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,13 
3,82 
0,01 

Raba delno ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti - bivanje in kampiranje. 
Območje kampa naj se opredeli kot zelene površine. 
Območje bivanja – ustreznejša raba je SS, razen v 
primeru, če se načrtuje prestrukturiranje dejavnosti na 
območju. 
EUP naj se uskladi/razdeli na način, da odraža namen in 
rabo območja. 

KC-7 C 

Ni v celoti skladno z razvojnim scenarijem. 
Niso predvidene večje dopolnilne gradnje 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

1,85 
0,33 
0,02 
4,22 
0,48 
0,82 

Raba delno ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti – počitniške kapacitete in bivanje. 
Prostorske rezerve. 
Območje kampa naj se opredeli kot zelene površine. 
Prostorske rezerve za bivanje naj se opredeli kot SS. 
Potrebno preveriti prostorske rezerve nad lokalno cesto 
v zaledje. 

KC-8 C 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 0,44 Raba je ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti. 

KC-9 C 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 4,44 Raba je ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti. 

KI-1 I 

/ Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 
 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: Preostala 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 1,08 Do rabe se ne opredeljujemo. 

KI-2 I 

/ Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 
 
  

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja, velika 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,32 
9,98 

Do rabe se ne opredeljujemo. 
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KO-1 OO 

Stanje  
Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 

1982 Debeli rtič – park 

1609 Debeli rtič - klif z morjem 

Zavarovano območje: 
1346 - Debeli Rtič - Odlok o razglasitvi naravnega spomenika Debeli Rtič (naravni 

spomenik) 

Območje Natura 2000: 
SI5000028 - Debeli Rtič – SPA 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,31 
0,22 
0,01 

Raba je ustrezna. 
Obala se ohranja v primarni rabi. 

KO-2 OO 

Stanje  
Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  
4273 Debeli rtič - Valdoltra – klif 

1982 Debeli rtič – park 

Območje Natura 2000: 
SI3000243 - Debeli Rtič – SAC 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,59 
0,26 
1,14 
0,04 
0,01 
0,00 

Raba je ustrezna. 
Obala se ohranja v primarni rabi. 

KO-3 OO 

Stanje  
Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

Odlok o LN "Ureditev plaže v Valdoltri" Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  
4273 Debeli rtič - Valdoltra – klif 

1982 Debeli rtič – park 

Ekološko pomembno območje: 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,32 
0,66 
0,33 

Raba je ustrezna. 
Obala se ohranja v primarni rabi. 

KO-4 OO 

Stanje   Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Ekološko pomembno območje: 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Dejanska raba ni določena - 
zamik katastra 
Druge kmetijske površine 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,18 
0,11 
0,01 
0,06 
0,02 
0,02 

Raba ni ustrezna. 
Območje poligonov tik ob državni meji mora povzeti 
smiselno namensko rabo prostora, ne glede na zamike 
med podatki. 

KS-1 S 

Stanje   Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote:  
4273 Debeli rtič - Valdoltra – klif 

Območje Natura 2000: 
SI3000243 - Debeli Rtič – SAC 

Ekološko pomembno območje: 

Debeli Rtič 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,00 
0,01 
0,83 
0,01 

Raba je ustrezna. 
Glede na mejo urbanističnega načrta se bo potrebno 
opredeliti, ali se območja ohrani v rabi S ali se opredelijo 
kot razpršena poselitev oziroma razpršena gradnja. 
Možno načrtovati tudi območje centralnih dejavnosti z 
namenom prestrukturiranja območja. 
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KS-2 S 

Stanje   Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,02 
0,00 
0,24 
0,02 

Raba je ustrezna. 
Glede na mejo urbanističnega načrta se bo potrebno 
opredeliti, ali se območja ohrani v rabi S ali se opredelijo 
kot razpršena poselitev oziroma razpršena gradnja. 
 

KS-3 S 

Ni v celoti skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni v celoti skladno s projektno listino. 
Širitev območja za stanovanja v pase med 
Jadransko cesto in obalo 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,04 
0,00 

Raba ni ustrezna. 
Nepozidano zemljišče.  
Načrtuje se primarno rabo. 

KS-4 S 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

Odlok o ZN Ankaran 
Odlok o OPPN "Apartmajsko naselje 
Ankaran hrib" 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

1,97 
1,10 
1,48 

19,60 
1,45 
2,75 

Raba je ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti – bivanje. 
Zajete tudi prostorske rezerve v PIA. Ustrezne širitve 
naselja bodo znane z urbanističnim načrtom. 

KS-5 S 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

Odlok o ZN "Dolge njive - Campi lunghi, 
pod cerkvijo" v Ankaranu 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,62 
0,00 
0,06 
2,22 
0,32 
0,67 

Raba je ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti – bivanje. 

KS-6 S 

Skladno z razvojnim scenarijem 
Skladno s projektno listino 

Odlok o OPPN "Turistično apartmajsko 
naselje Oltra" – del. 
Odlok o ZN "Dolge njive - Campi lunghi, 
pod cerkvijo" v Ankaranu del. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,62 
0,87 
0,25 
4,89 
0,74 
1,35 

Raba je ustrezna. 
Obstoječe dejavnosti – bivanje. 
Prostorske rezerve za stanovanja so ustrezne. 

KS-8 S 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Neustrezno umeščanje območij za 
stanovanja 
Umešča se športne in zelene površine 
 

Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  Arheološko najdišče Internistična bolnišnica 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: da 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

1,84 
0,49 
0,42 
1,51 
0,48 

Raba ni ustrezna. 
Raba ni skladna z DPN – ŠRC Ankaran in območje 
bencinske črpalke. 
Raba ni skladna z razvojnim scenarijem – delno športno 
rekreacijske površine, delno zelene površine. 
Umestitev območij stanovanj ni skladno z občinskimi cilji. 

KT-16 T 

Stanje   Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 
1981 Ankaran - park ob objektu MORS 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja  
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: da 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,07 
2,22 
0,01 
0,08 

Raba je skladna. 

KT-3 T 

Stanje  Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 
4813 Bonifika 

1981 Ankaran - park ob objektu MORS 

4836 Rižana 

Ekološko pomembno območje: 

Rižana - estuarij 

Morje in morsko omrežje 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja, velika 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: da 
Območje obrambe: / 

Dejanska raba ni določena - 
morje 
Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Travniške površine 

6,73 
1,33 
0,05 

19,80 
141,69 

0,15 

Do rabe se ne opredeljujemo. 
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KT-4 T 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Območje tretjega pomola 
Umeščanje objektov večjih tipologij za 
občinske potrebe 

Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 
4836 Rižana 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: da 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

2,57 
1,75 
0,11 
0,27 
0,40 

Raba ni skladna. 
Raba ni skladna z občinskimi cilji. 

KT-5 T 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Območje krajine 

Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 
4836 Rižana 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja  
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,25 
0,50 
0,11 
0,29 
0,31 

Raba ni skladna. 
Raba ni skladna z občinskimi cilji. 
Raba ni skladna z DPN – ŠRC Ankaran. 

KT-6 T 

/ Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 
4813 Bonifika 

4836 Rižana 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja, velika  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,02 
0,00 
2,40 

Do rabe se ne opredeljujemo. 

KT-7 T 

/ Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 
Državni lokacijski načrt za navezavo luke 
Koper na avtocestno omrežje. 
Državni prostorski načrt za 1. fazo 
kamionskega terminala pred vhodom v 
luko Koper. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 2,78 Do rabe se ne opredeljujemo. 

KU-2/1 U 

Stanje   Kulturna dediščina (območja): Ankaran - Arheološko najdišče Zaliv sv. Jerneja, 
Ankaran - Kulturna krajina Debeli rtič 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,00 
0,00 
0,20 
0,02 

Raba je skladna. 

KU-2/10 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,04 
0,00 
0,38 
0,01 
0,00 

Raba je skladna. 

KU-2/11 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,18 
0,01 

Raba je skladna. 

KU-2/12 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,26 
0,00 
0,05 

Raba je skladna. 

KU-2/13 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,49 
0,06 
0,27 
1,17 
1,54 
0,62 

Raba je delno skladna. 
Velike prostorke rezerve ne morejo biti opredeljene kot 
območja razpršene poselitve. 
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KU-2/14 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,00 
0,23 

Raba je skladna.  

KU-2/15 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,05 
0,02 

Raba je skladna. 

KU-2/16 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,05 
0,26 
0,00 
0,02 

Raba je skladna. 

KU-2/17 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,06 
0,00 

Raba je skladna. 

KU-2/18 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,00 
0,00 
0,19 
0,02 
0,02 

Raba je skladna. 

KU-2/19 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,15 
0,10 
0,00 

Raba je skladna. 

KU-2/2 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  Ankaran - Arheološko najdišče Zaliv sv. Jerneja, 
Ankaran - Kulturna krajina Debeli rtič 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,00 
0,01 
0,01 
0,07 
0,03 
0,00 

Raba je skladna. 

KU-2/20 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Travniške površine 

0,00 
0,21 
0,01 

Raba je skladna. 

KU-2/21 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: Srednja  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,16 
0,10 
0,02 

Raba je skladna. 

KU-2/22 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,02 
0,36 
0,04 
0,00 

Raba je skladna. 
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KU-2/23 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,03 
0,21 
0,16 

Raba je skladna. 

KU-2/24 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  Kulturna krajina Debeli rtič 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,00 
0,15 
0,08 
0,00 

Raba je skladna. 

KU-2/3 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  Kulturna krajina Debeli rtič 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,03 
0,24 
0,01 
0,00 

Raba je skladna. 

KU-2/4 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Travniške površine 

0,06 
0,05 
0,11 
0,04 

Raba je skladna. 

KU-2/5 U 

Ni skladno s projektno listino 
Nova območja razpršene gradnje 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,11 
0,01 
0,00 

Raba ni ustrezna. 
Nepozidano zemljišče – razpršena gradnja. 

KU-2/6 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,00 
0,54 
0,06 
0,04 

Raba je skladna. 

KU-2/7 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Travniške površine 

0,00 
0,01 
0,05 
0,00 

Raba je skladna. 

KU-2/8 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,00 
0,15 
0,07 

Raba je skladna. 
 

KU-2/9 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,10 
0,03 
0,51 
0,00 
0,03 

Raba je skladna. 

KU-35/1 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,37 
0,10 
0,00 

Raba je delno ustrezna. 
Območje se lahko opredeli tudi kot del naselja. 
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KU-4/1 U 

Stanje  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,01 
0,08 
0,23 
0,05 
0,11 

Raba je skladna. 

KV-13 V 

Stanje  Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  

Naravne vrednote: 

- 4275 Zaliv sv. Jerneja - trstišča 

- 1982 Debeli rtič - park 

- 4273 Debeli rtič - Valdoltra - klif 

- 1609 Debeli rtič - klif z morjem 

- 3671 Ankaran - obrežno močvirje pri sv. Nikolaju 

Zavarovano območje: 
- 1346 - Debeli Rtič - Odlok o razglasitvi naravnega spomenika Debeli 

Rtič (naravni spomenik) 

Območje Natura 2000: 
- SI5000028 - Debeli Rtič - SPA 

- SI3000243 - Debeli Rtič - SAC 

- SI3000241 - Ankaran - Sv. Nikolaj – SAC 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

- Sv. Nikolaj 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja, velika  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: da 

Dejanska raba ni določena - 
morje 
Druge kmetijske površine 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,16 
0,04 
7,29 
1,59 

Rabo je potrebno preveriti. 

KV-29 V 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Zasnova pomola občinskega pomena 
Umeščanje objektov večjih tipologij za 
občinske potrebe 

Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Ekološko pomembno območje: 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja, velika 
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: da 

Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 

2,20 
1,84 

Raba ni skladna. 
Raba ni skladna z občinskimi cilji. 

KV-6 V 

/ Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  

Naravne vrednote: 

4836 Rižana 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,82 
0,40 

Do rabe se ne opredeljujemo. 

KV-8 V 

/ Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 
1981 Ankaran – park ob objektu MORS 

4813 Bonifika 

4836 Rižana 

Ekološko pomembno območje: 

Rižana – estuarij 

Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja 
Elektro koridor: da 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: da 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Travniške površine 

1,06 
0,09 
2,09 
0,35 
0,31 

Raba je skladna. 
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KZ-1 Z 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
območje ostaja v primarni rabi brez 
posegov 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 

- 1609 Debeli rtič - klif z morjem 

- 1982 Debeli rtič – park 
Zavarovano območje: 

- 1346 - Debeli Rtič - Odlok o razglasitvi naravnega spomenika Debeli 

Rtič (naravni spomenik) 

Območje Natura 2000: 
- SI5000028 - Debeli Rtič - SPA 

- SI3000243 - Debeli Rtič – SAC 

Ekološko pomembno območje: 

- Debeli Rtič 

- Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Trajni nasadi 

0,56 
1,02 
0,54 
0,32 

Raba ni skladna. 
Območje naj bo v primarni rabi. 

KZ-2 Z 

Delno skladno z razvojnim scenarijem 
Delno skladno s projektno listino 
Območje je del sklenjenih površin gozdov 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,02 
1,82 
0,03 
0,13 
0,04 

Raba delno ustrezna. 
Rabe ni mogoče presoditi – namen ni poznan. 

KZ-28 Z 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
Območje je del sklenjenih površin gozdov 
Območje Debelega rtiča 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,16 
3,62 
0,02 
0,04 
0,06 

Raba ni ustrezna.  
Območje ni skladno z občinskimi cilji. 

KZ-29 Z 

Skladno z razvojnim scenarijem. 
Skladno s projektno listino. 
 

Državni prostorski načrt za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru. 
 

Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: 
Naravne vrednote: 
1981 Ankaran - park ob objektu MORS 

Poplavna nevarnost: Preostala, majhna, srednja  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Njive in vrtovi 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

1,00 
1,07 
0,46 
2,67 
1,62 
0,72 

Raba je skladna. 

KZ-3 Z 

Ni skladno z razvojnim scenarijem. 
Ni skladno s projektno listino. 
 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: 
Naravne vrednote: 
4822 Valdoltra – park 

Poplavna nevarnost: /  

Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,07 
0,18 

Raba ni ustrezna. 
Območje naj se umešča v načrtovano območje za šport. 

KZ-32 Z 

Skladno z razvojnim scenarijem. 
Skladno s projektno listino. 
 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave:  
Naravne vrednote: 
3671 Ankaran - obrežno močvirje pri sv. Nikolaju 

Območje Natura 2000: 
SI3000241 - Ankaran - Sv. Nikolaj – SAC 

Ekološko pomembno območje: 

Sv. Nikolaj 

Morje in morsko obrežje 

Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Ostala nekmetijska zemljišča 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

2,02 
0,92 
1,96 
0,07 
0,02 
0,13 

Raba je skladna. 
Možno bi bilo, da je območje v primarni rabi. 

KZ-4 Z 

Skladno s projektno listino. 
 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Gozd 
Njive in vrtovi 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,19 
0,02 
0,01 
0,22 

Rabe ni mogoče presoditi – podlaga za odločitev ni 
poznana.  
Območje na robu poselitve – iz območij stavbnih zemljišč 
se lahko izvzame, razen, če je na njen predviden poseg, 
kar pa ni znano. 
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KZ-5 Z 

Skladno s projektno listino. 
 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Gozd 
Travniške površine 

0,15 
0,01 

Rabe ni mogoče presoditi – podlaga za odločitev ni 
poznana.  
Območje na robu poselitve – iz območij stavbnih zemljišč 
se lahko izvzame, razen, če je na njen predviden poseg, 
kar pa ni znano. 

KZ-6 Z 

Skladno s projektno listino. 
 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 
Travniške površine 

0,00 
0,05 
0,00 
0,02 
0,02 
0,03 

Rabe ni mogoče presoditi – podlaga za odločitev ni 
poznana. 
Razen v primeru tehtne osnove, se zelene površine ne 
načrtuje. 

KZ-7 Z 

Skladno s projektno listino. 
 

 Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Gozd 
Njive in vrtovi 
Pozidano in sorodno zemljišče 
Trajni nasadi 

0,10 
0,00 
0,05 
0,00 

Rabe ni mogoče presoditi – podlaga za odločitev ni 
poznana. 
Razen v primeru tehtne osnove, se zelene površine ne 
načrtuje. 

KZ-8 Z 

Skladno s projektno listino.  Kulturna dediščina (območja):  / 
Varstvo narave: / 
Poplavna nevarnost: /  
Elektro koridor: / 
Varovalni pas železnice: / 
Območje obrambe: / 

Druge kmetijske površine 
Gozd 
Pozidano in sorodno zemljišče 

0,00 
0,02 
0,59 

Raba ni skladna. 
Uskladi se dejavnost in rabo prostora. 

Vrednotenje namenske rabe prostora 


