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Slovenske železnice - Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana izdajajo, na
zahtevo vlagatelja LUZ, d. (L, Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, za pripravljavca
prostorskega akta OBČINO DIVAČA, Kolodvorska ulica 3 a, 6215 Divača, na podlagi 47. čl.
Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, ZVO - Ur. list RS, št. 70/08, sprem, in
dopol ZPNačrt.-A, Ur. list RS, št. 108/09, ZUPUDPP - Ur. list RSJt. 80/10 (popr. 106/10), ZKZ-C
- Ur. list RS, št. 43/11) ter 2. odst. 11. b čl. Zakona o železniškem prometu (ZZelP UPB-6, Ur. list
RS, št. 11/11), v zadevi podaje smernic k osnutku OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE DIVAČA, naslednje

SMERNICE
k osnutku OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DIVAČA, po predloženi
dokumentaciji - digitalno gradivo osnutka je v elektronski obliki dostopno na spletnem strežniku
MOP, pod naslednjimi ugotovitvami:
1. Na območju občine Divača potekata obstoječi železniški progi in sicer št. 50 Ljubljana Sežana - drž. meja ter št. 60 Divača - cepišče Prešnica.
2. V Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04) in Nacionalnem
programu razvoja slovenske železniške infrastrukture (Ur. list RS, št. 13/96) je načrtovana
hitra proga državna meja - Sežana - Ljubljana - Dobova - drž. meja in gradnja 2. tira
železniške proge Divača - Koper.
Za gradnjo 2. tira železniške proge Divača - Koper so v pripravi spremembe in dopolnitve
državnega lokacijskega načrta.
3. Za vse posege znotraj varovalnega progovnega pasu navedenih železniških prog je treba
upoštevati določbe Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP - UPB1, Ur. list RS,
št. 36/10, ZVZelP-B, Ur. list RS, št. 60/11). Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih
objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v
varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS, št. 2/87), Pravilnika o projektiranju,
gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Ur. list
RS, št. 56/03) in SIST EN 50122, Pravilnika o varnostnih ukrepih pred previsoko napetosjo
dotika na elektrificiranih progah (Ur. list RS, št. 47/09) ter ostalih podzakonskih aktov, ki so
navedeni v 120. čl. prej navedenega zakona.
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