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Na podlagi določil 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) in v skladu s
95. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je občinski svet Občine
Renče-Vogrsko, na seji dne 2. 12. 2008 sprejel
ODLOK
O OMEJITVAH IZGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE
OBJEKTOV NAMENJENIH PRENOSU IN DISTRIBUCIJI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Splošne določbe
1. člen
S tem odlokom se za vse investitorje določajo omejitve gradnje visokonapetostnih električnih
omrežij za celotno območje občine.
2. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi 'prenosno omrežje' in 'distribucijsko omrežje', so po vsebini enaki
opredelitvam teh pojmov, ki jih v 4. členu opredeljuje Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 –
EZ-UPB2 in 70/08).
Strateška ureditev prostora
3. člen
Ob sprejemu tega odloka, so glede prostorskega načrtovanja za območje Občine Renče-Vogrsko,
sprejeti naslednji akti:
- Dolgoročni plan občine Nova Gorica 1986 – 2000 (U.G.št. 1/87)
- Družbeni plan občine Nova Gorica za obdobje 1986 – 1990 (U.G. št. 7/87)
- Spremembe osnovnega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obdobje 1986-2000,
spremembe in dopolnitve 2003;
- Prostorske sestavine veljavnega dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Nova Gorica (odlok in plansko poročilo – Uradne objave, št. 18/2003 in odlok o
spremembah komunalne infrastrukture UL. RS, št. 88/2004)
- Prostorski ureditveni pogoji :
-Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za mestno občino
Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02, 4/03)
-Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem

-

območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00, 12/00, 10/02, 15/02,
4/03, UL. RS, št. 121/04, 3/06, 39/06, 57/06)
V okviru Sprememb osnovnega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obdobje 1986
2000, spremembe in dopolnitve 2003, je bil izdelana tudi urbanistična zasnova Renč.

4. člen
Skrb za urejanje prostora in varstvo okolja je ena izmed razvojnih prioritet, opredeljenih v
Strateškem programu razvoja 2007-2013, ki ga je sprejela občina.
Občina pri prostorskem načrtovanju zagotavlja naslednje cilje: varovanje okolja, celostno
ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, trajnosten razvoj v prostoru in
učinkovita ter gospodarna raba zemljišč in zlasti zagotavljanje kakovostnih bivalnih razmer.
V skladu z določili 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, mora občina do 14.11.2009
sprejeti občinski prostorski načrt, s katerim bodo postavljeni temelji prostorskega načrtovanja v
občini.
Zaradi zagotavljanja ciljev, določenih v prejšnjem odstavku, in zaradi preprečitve nastanka
nepopravljivih posledic za bivalne razmere in okolje, oziroma posledic, ki jih ni mogoče sanirati
brez velikih infrastrukturnih sanacijskih posegov, občina za čas do sprejema ustreznih aktov o
urejanju okolja, sprejme ustrezne ukrepe za zavarovanje okolja in prostora.
Ukrepi za zavarovanje prostora, sprejeti s tem odlokom,
njihove veljavnosti.

omejujejo posege vsakogar v času

Omejitve gradnje visokonapetostnih električnih omrežij
5. člen
S tem odlokom se prepoveduje gradnja, nadgradnje in rekonstrukcije visokonapetostnih električnih
prenosnih in distribucijskih omrežij, v kolikor tehnična rešitev načina gradnje, nadgradnje ali
rekonstrukcije predvideva postavitev stebrov in napeljavo električnih vodnikov in ostale opreme
med stebri.
Ta prepoved velja za celotno območje Občine Renče-Vogrsko.
6. člen
Z določbami tega odloka se ne posega v gradnjo, nadgradnjo ali rekonstrukcijo visokonapetostnih
električnih omrežij, v kolikor je tehnična rešitev načina gradnje, nadgradnje ali rekonstrukcije
drugačna od tiste, opisane v 5. členu tega odloka.
Čas veljavnosti
7. člen
Ta odlok velja do uveljavitve prostorskega načrta občine oziroma državnega prostorskega načrta,
sprejetega na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju.
Prehodne in končne določbe
8. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v uradnih objavah v občinskem glasilu.
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