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PRILOGA 5: K UREDBI O POGOJIH IN OMEJITVAH GRADNJE NA OBMO�JU
LOGA POD MANGARTOM, OGROŽENEM ZARADI POJAVA DROBIRSKIH TOKOV 

Tabela 1 

CC.Si ** I STANOVANJSKE STAVBE OO I OO II OO III*
111 1 Enostanovanjske stavbe - pd + 
112 2 Ve�stanovanske stavbe - pd + 
113 3 Stanovanjske stavbe za posebne namene - - pd 

CC.Si II NESTANOVANJSKE STAVBE OO I OO II OO III 
121 1 Gostinske stavbe - pd pd 
122 2 Upravne in pisarniške stavbe - pd pd 

12301 3 Trgovske stavbe - pd pd 
12303 4 Bencinski servisi - - pd 
12304 5 Stavbe za druge storitvene dejavnosti - pd + 
1241 6 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z 

njimi povezane stavbe - - pd 

1242 7 Garažne stavbe - pd pd 
1251 8 Industrijske stavbe - - pd 
1252 9 Rezervoarji, silosi, skladiš�a - pd pd 
1261 10 Stavbe za kulturo in razvedrilo - - pd 
1262 11 Muzeji in knjižnice - - pd 
1263 12 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo - - pd 
1264 13 Stavbe za zdravstvo - - pd 
1265 14 Športne dvorane - - pd 
12711 15 Stavbe za rastlinsko pridelavo - + + 
12712 16 Stavbe za rejo živali - + + 
12713 17 Stavbe za spravilo pridelka - pd + 
12714 18 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe - pd + 
12721 19 Stavbe za opravljanje verskih obredov - - + 
12722 20 Pokopališke stavbe in spremljajo�i objekti - - + 
12730 21 Kulturni spomeniki + + + 
12740 22 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrš�ene drugje - - + 

CC.Si III OBJEKTI TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE OO I OO II OO III 
21110 1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste pd pd pd 
21120 2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

razen parkiriš� pd + + 

21120 3 Parkiriš�a pd pd + 
21410 4 Mostovi in vijadukti pd pd pd 
21520 5 Pregrade in jezovi pd pd pd 



Stran 10636 / Št. 87 / 6. 8. 2004 Uradni list Republike Slovenije

CC.Si IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI 
VODI OO I OO II OO III 

22122 3 Objekti za �rpanje, filtriranje in zajem vode pd + + 
22130 4 Prenosna komunikacijska omrežja - pd + 
22221 5 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo pd + + 
22231 6 Cevovodi za odpadno vodo pd pd + 
22232 7 �istilne naprave pd pd + 
22240 8 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska 

omrežja pd pd + 

CC.Si V DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI OO I OO II OO III 
24110 1 Športna igriš�a pd pd + 
24122 2 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti �as pd pd + 
24201 3 Vojaški objekti - - + 
24202 4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih 

obmo�jih pd pd pd 

24203 5 Odlagališ�a odpadkov in objekti za predelavo nevarnih odpadkov  - - - 
24204 6 Pokopališ�a - - + 
24205 7 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrš�eni drugje - pd pd 

Tabela 2 
      

GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV OO I OO II OO III 
 1 Pomožni objekti za lastne potrebe:    

Bazen, drvarnica, nadstrešek, lopa, uta + + + 
Garaža, steklenjak, rezervoar do 5 m3 - + + 

 2 Pomožni infrastrukturni objekti:    
  Pomožni cestni objekti razen odvodnjavanja cest in cestninske 

postaje,
Pomožni železniški objekti razen odvodnjavanja železniških tirov, 
pomožni ži�niški ojekti,
Pomožni energetski objekti razen transformatorskih postaj,
Pomožni telekomunikacijski objekti,
Pomožni komunalni objekti razen malih tipskih �istilnih naprav in 
Zbiralnic lo�enih frakcij komunalnih odpadkov 

- + + 

  Odvodnjavanje cest, cestninska postaja, odvodnjavanje železniških 
tirov, transformatorska postaja, tipska mala �istilna naprava, 
zbiralnica lo�enih frakcij komunalnih odpadkov, pomožni letališki 
objekti in pomožni objekti na mejnih prehodih

- + + 

 3 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt     
�ebelnjak, gozdna pot, gozdna cesta, gozdna u�na pot, gozdna 
vlaka, gozdna ži�nica, poljska pot + + + 

  Kaš�a, kozolec, kme�ka lopa, skedenj, gnojiš�e, gnojna jama do 150 
m3, rastlinjak, ribnik, silos - + + 

 4  Za�asni objekti, namenjeni sezonski turisti�ni ponudbi, prireditvi in 
skladiš�enju + + + 

 5 Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:    
  Igriš�e za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, planinska 

pot, smu�iš�e, sprehajalna pot, trim steza in vzletiš�e + + + 

Pomol in streliš�e - + + 
 6 Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaš�ito,

reševanje in pomo� - + + 
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 7 Spominsko obeležje + + + 
 8 Urbana oprema:    
  Nadkrita �akalnica, javna kolesarnica javna telefonska govorilnica,

objekt za oglaševanje, transparent, skulptura in prostorska instalacija, 
ve�namenski kiosk, montažna sanitarna enota In vodnjak 

- + + 

      

* Pomen oznak:
OO I –  obmo�je velike ogroženosti,
OO II – obmo�je srednje ogroženosti,
OO III – obmo�je majhne ogroženost. 
** Nazivi vrst objektov, ki so navedeni v prvem stolpcu tabele 1, so nazivi objektov v skladu z enotno 
klasifikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC.Si), sprejeto z uredbo Vlade, Uradni list RS, št. 
33/03.

3885. Uredba o koncesiji za graditev 4-sedežnice 
Kaštivnik na Kopah

Na podlagi 26. člena Zakona o žičniških napravah za 
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o koncesiji za graditev 4-sedežnice Kaštivnik na 

Kopah

1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se 

podeli koncesija za graditev 4-sedežnice Kaštivnik na zemlji-
ških parcelah št. 873, 875/2, 1370/2, 868/1, 863/1, 863/4, vse 
k.o. Primož na Pohorju, in 1418/2, k.o. Gradišče, z zmoglji-
vostjo 2.400 oseb/h (v nadaljnjem besedilu: koncesija).

(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka tega člena 
je dostavna žičniška naprava za vstop v GTC Kope in se 
navezuje na smučarski progi Kaštivnik in Partizanka, od 
katerih je Partizanka opremljena z napravami za dodatno 
zasneževanje.

2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma 

sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaš-
čenca,

– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in 

njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške na-

prave,

– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremlje-
nosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave in 
gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo njene 
zmogljivosti naprave,

– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške napra-
ve in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,

– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih 
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno 
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za 
zasneževanje in podobno),

– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti uteme-

ljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev kon-

cesije iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 15 dni od 
uveljavitve te uredbe.

3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavno-

sti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge ob-

vezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvi-

dacijskega postopka,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne 

tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.

4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pri-

dobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in po pridobitvi 
dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.

5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o 

žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; 
v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez jav-
nega razpisa.

* Pomen oznak: 
OO I –  območje velike ogroženosti, 
OO II – območje srednje ogroženosti, 
OO III – območje majhne ogroženost.
** Nazivi vrst objektov, ki so navedeni v prvem stolpcu tabele 1, so nazivi objektov v skladu z enotno klasi-
fikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC.Si), sprejeto z uredbo vlade (Uradni list RS, št. 33/03).


