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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
339. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:





Odlok o ureditvenem načrtu za kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica – I. faza (Uradne
objave Primorskih novic, št. 15/93, 20/93 - popravek) in Odlok o spremembi lokacijskega
načrta za kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica – I. faza (Ur. l. RS, 16/04),
Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje
obrtne cone Koseze (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi, št. 9/09),
Odlok o ureditvenem načrtu za cono C 2-2 v Ilirski Bistrici (Ur. l. RS, št. 11/2004).

340. člen
(veljavnost sprejetih prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega Odloka ostanejo v veljavi občinski prostorski izvedbeni akti, ki so skladni z
OPN Občine Ilirska Bistrica:










Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Jelšane (Ur. l. RS, št. 43/03),
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Starod (Ur. l. RS, 37/06),
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste
R2-404 na območju Ilirska Bistrice (Ur. l. RS, 83/06),
Odlok o Lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in
110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica - RTP Volovja reber (Ur. l. RS, št. 46/04,
63/04 - popravek, 79/04 – popravek) vendar le v skladu z omilitvenimi ukrepi, navedenimi v
prilogi 4: »Omilitveni ukrepi glede na enote in podenote urejanja prostora«,
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje stanovanjske soseske
S13 v Ilirski Bistrici (Uradne objave Primorskih novic, št. 24/97, Uradne objave Občine Ilirska
Bistrica, Bistriški odmevi št. 1/11) vendar le v območju zemljišč s parc. št. 1353/114,
1353/327, 1353/329, 1353/330, 1353/331, 1353/332, 1353/333, 1353/352, 1353/353,
1352/362, 1353/364, 1389/3, 1389/4, 1390/3, 1392/4, 1393/2, 1393/3, 1393/5, 1393/7, 1394/2,
1394/5, 1395/3, 1395/6, 1396/1, 1396/3, 1396/5, 1400/1 1400/3, 1400/4, 1400/5, 1401/1,
1401/2, 1401/6, 1402/2, 1405/2, 1406/1, 1406/5, 1406/6, 1407/3, 1407/5 1407/6, 1407/7,
1416/4, 1416/6, 1416/9, 1416/10 in dele parcel št. 1353/340, 1353/351, 1353/363, 1401/5,
1416/3, 1416/11, 1416/18 k.o. Trnovo.
Odlok o Zazidalnem načrtu za območje Sviščakov (Uradne objave Primorskih novic, št.
18/67),
Odlok o ureditvenem načrtu za cono Z4-2/1 razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici (Ur. l. RS, št.
41/04, 34/05 - popravek).

341. člen
(legalizacije objektov)
Na območju občine so dopustne legalizacije objektov, zgrajenih ali rekonstruiranih brez ustreznih
dovoljenj s področja graditve objektov, skladno z določbami tega odloka.
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342. člen
(neskladje med določili tega odloka in določili veljavnih OPPN)
V primeru neskladja med določili tega odloka in določili veljavnih OPPN se uporabljajo določila OPPN.

343. člen
(dokončanje že začetih postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se
končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja.

344. člen
(hramba OPN)
OPN je izdelan v digitalni obliki in tiskan v treh (3) izvodih v analogni obliki. OPN v analogni in digitalni
obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Upravne enote Ilirska Bistrica in
Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor.

345. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad zakonitostjo OPN opravljajo pristojna ministrstva v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega Odloka, ki se nanašajo na gradnjo,
opravljajo gradbeni inšpektorji inšpektorata v sestavi ministrstva, pristojnega za prostorske in
gradbene zadeve.

346. člen
(dostopnost prostorskega akta)
Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu občine in na spletnih straneh občine.

347. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: ………………….
Ilirska Bistrica, dne …………………….
Občina Ilirska Bistrica
Župan Emil Rojc l.r.
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