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- vrstica za EUP R-24 pravilno glasi:
R-24 SS Na območju, označenem v grafičnem prikazu 

izvedbenega dela OPN na karti št. 5., so dopustne 
EP, EN, VV, VB in VS. 

- uskladi besedilo podrobnejših PIP z karto št. 5 izvedbenega 
dela OPN tako, da se doda vrstica za EUP F-1, F-7, F-1, R-5/1, 
R-16, R-17, R-18,

F-1, 
F-7, 

R-5/1, 
R-16, 
R-17, 
R-1

SS, 
CU, 
CD

Na EUP oz. na njihovih delih, označenih v 
grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN na karti 
št. 5., so dopustne različne tipologije stanovanj-
skih stavb (EP, EN, VV, VB, VS).

6. V drugem odstavku 114. člena se izbriše EUP PO-234 in 
ustrezno popravi karta št. 5 izvedbenega dela OPN, list št. 13 
(I2602).

7. V 120. členu se v tabeli vrstica, ki se nanaša na F-9 izbriše.

2. člen 
Tehnični popravek je sestavni del odloka o občinskem pro-

storskem načrtu Občine Rače-Fram (MUV, št. 19/17) in začne 
veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestni-
ku.

Številka: 034/24-204/2017 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 12. december 2017 Branko Ledinek, s.r.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV št. 
27/11, 5/15) in 68. člena Poslovnika občinskega sveta občine 
Rače - Fram (MUV št. 16/14) je Občinski svet Občine Rače-
-Fram na 24. redni seji dne 12. decembra 2017 sprejel Tehnični 
popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rače-
-Fram (MUV, št. 19/17)

T E H N I Č N I  P O P R A V E K
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rače-Fram

1. člen
1. V 5. čl. se pred alinejo »regulacijske črte« v prid pojasnila 

v odloku uporabljenega izraza »različna tipologija stanovanjskih 
stavb« doda alineja, ki glasi: »Različna tipologija stanovanjskih 
stavb pomeni, da so na določeni PNRP ali EUP dopustne vse 
tipologije stanovanjskih stavb z oznako EP, EN, VV, VB in VS.«

2. Napovedni stavek prvega odstavka 64. čl. pravilno glasi: 
»(1) Na območjih, za katera je določena izdelava OPPN, so do 
izdelave OPPN možni le naslednji posegi:«

3. V 67. členu se prvi odstavek pravilno glasi:
»(1) Dopustne tipologije stanovanjskih stavb so za območja 

podrobnejše namenske rabe določene v posebnih PIP. Dodatno 
ali drugače so določene v podrobnejših PIP in na karti št. 5 izved-
benega dela OPN.«.

4. V 67. Členu se napovedni stavek drugega odstavka pravil-
no glasi:

»(2) Velikosti dopustnih stanovanjskih stavb različnih tipo-
logij in pripadajočih gradbenih parcel na različnih površinah 
PNRP:«.

5. V tabeli 113. člena se:
- vrstica za EUP F-17 pravilno glasi:

F-17 SK Na območju so poleg EP dopustne tudi EN, 
VV, VB in VS. 

- vrstica za EUP R-4, R-5/1, R-29/1 pravilno glasi:

R-4,
R-5/1
R-29/1

SS Ne glede na določila odloka, ki se nanašajo 
na velikost stavb in gradbene parcele za nestano-
vanjske dejavnosti in objekte, so lahko objekti, 
potrebni za razvoj obstoječih nestanovanjskih 
dejavnosti, večjih horizontalnih in vertikalnih ga-
baritov.

Na EUP R-4 se za vse varovane prostore no-
vih objektov predvidi ustrezna zvočna zaščita v 
skladu z veljavnim pravilnikom o zaščiti pred 
hrupom v stavbah.

Na R-4 se po meji z R-4/1 izvede zasaditev.

- vrstica za EUP R-29 pravilno glasi:

R-29 SS Na območju, označenem v grafičnem prikazu 
izvedbenega dela OPN na karti št. 5., so dopustne 
EP, EN, VV, VB in VS. 


