Območja državnih prostorskih aktov v pripravi
Grafični podatki o državnih prostorskih aktih (v nadaljevanju: DPA) v pripravi za območje cele države
so uporabnikom na voljo preko zbirnega podatkovnega sloja. Podatki o območjih se v zbirni sloj
prevzemajo iz zadnje razpoložljive dokumentacije postopka priprave DPA.

Grafični podatki so določeni v državnem koordinatnem sistemu D48/GK in D96/TM.

Opis atributov:
Ime atributa

Opis

OBJECTID

Identifikator prostorskega objekta

DPN_ID

Identifikator DPA v pripravi

OBMDPN_ID

Naziv DPA v pripravi

PREDPIS

Navedba predpisa na podlagi katerega je bila izdelana zadnja razpoložljiva
dokumentacija postopka priprave DPA:
-

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-NPB4) - (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12,
57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US)

-

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(ZUPUDPP) - (Uradni list RS št. 80/10, 106/10, 57/12)

ORGAN

/

DATUM

Datum objave zadnje razpoložljive dokumentacije v PIS oz. faze postopka priprave
DPA

OPOMBA

Opomba

FAZA

Navedba zadnje aktualne faza postopka, kakor je določena z Zakonom o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) (Uradni list RS št. 80/10, 106/10, 57/12). V kolikor je DPA, ki je v pripravi v
mirovanju se faza lahko nanaša na postopke, kakor so določeni z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-NPB4) - (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A,
(109/12) in 76/14 - odl. US)

OBMDPN_VAR

Naziv posamezne variante, v kolikor se za DPA predvideva izbor možnih variant.
1

Ime atributa

Opis

VRSTA

Vrsta prostorske ureditve državnega pomena

MERILO

Merilo v katerem je izdelana ureditvena situacija veljavnega DPA

VIR

Navedba vira iz katerega je bilo območje veljavnega DPA prevzeto v zbirni sloj
(digitalno gradivo)

ODLOK

/

SHAPE_Leng

Obseg območja v m2

SHAPE_Area

Površina območja v m2

Vrsta prostorske ureditve državnega pomena:
-

Ceste

-

Daljnovodi

-

Elektrarne

-

Gospodarstvo

-

Letališče

-

Mejni prehodi

-

Območja in objekti posebnega pomena za obrambo

-

Odlagališča, reciklažni centri, CČN, bioplinske naprave

-

Plin, nafta

-

Pristanišče

-

Sanacija plazov

-

Vodne ureditve

-

Zavarovana območja, šport, rekreacija

-

Železnica
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