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ODLOK
o označevanju ulic, cest in trgov v naselju Mokronog

1. člen

V naselju Mokronog se določijo naslednje ceste, ulice in trgi:
1. Preloge
2. Žalostna gora
3. Florijanska cesta
4. Ulica talcev
5. Stari trg
6. Paradiž
7. Skarpa
8. Pod gradom
9. Gubčeva cesta

10. Kolonija
11. Rožna ulica
12. Majcnova ulica
13. Lončaričeva ulica

2. člen

Lega in obseg cest, ulic in trgov, navedenih v 1. členu tega odloka, sta ra/vid
na iz priložene karte M 1:5000, ki je sestavni del tega odloka.

3. člen

Označevanje ulic, cest, trgov in stavb je treba uskladiti s tem odlokom v roku 
šestih mesecev po njegovi uveljavitvi.

4. člen

Ta odlok začne veljati in se uporablja osmi dan po objavi v Skupščinskem 
Dolenjskem listu. Predsednik:

skupščine občine: 
NAC E DEŽMAN

201.

Skupščina občine Trebnje je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in 209. člena statuta 
občine Trebnje na 29. seji zbora združenega dela. 29. seji zbora krajevnih 
skupnosti in 29. seji družbenopolitičnega zbora dne 31. 5. 1989 sprejela

ODLOK
O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE T6-2 — OBRTNA CONA

TREBNJE

1. člen

Sprejme se zazidalni načrt za območje T6-2 — obrtna cona Trebnje (v nada
ljnjem besedilu: zazidalni načrt), ki gaje izdelal RC Celje. TOZD Planiranje, v 
aprilu 1988, pod štev. 147/87, in kije sestavni del tega odloka.

2. člen

Meja zazidalnega načrta poteka na jugu po meji funkcionalnih zemljišč 
obstoječih stanovanjskih objektov stanovanjsko-obrtne cone, na zahodu in se
veru po meji kmetijskih zemljišč prvega območja in gozdnem robu ter na 
vzhodu po zahodnem robu ceste Trebnje Mirna.

Opis meje po obodni parcelaciji:
Celotno območje zazidalnega načrta T6-2 Trebnje posega v katastrsko 

občino Medvedje selo ter južni del v katastrsko občino Trebnje.
Meja poteka po parcelnih mejah, deloma parcele seka.
Izhodiščna točka je v severovzhodnem robu zazidalnega načrta, to je ob cesti 

Trebnje — Mirna, na robu poti parcelne štev. 1111 -1 k.o. Medvedje selo.
Meja nadaljuje proti jugu ob cesti T rebnje Mirna, to je pare. štev. 1173-1

k.o. Medvedje selo. in sicer na razdalji 600 m. Nakar preide meja v katastrsko 
občino Trebnje, se nadaljuje ob cesti Trebnje Mirna na razdalji okoli 390 m. 
Od tu zavije meja proti severozahodu na razdalji 170 m. Na tej poti seka parce
lo 538, prečka pot 536, seka del parcele 532. nadaljuje po južni meji te parcele 
in po južni meji pare. 533-1 k.o. Trebnje.

Dalje se usmeri proti severu, na razdalji 140 m poteka po zahodni meji par
cele 534 k.o. Trebnje. Tu zavije proti severovzhodu, poteka po severni meji 
parcele 534. seka parcelo 535 k.o. Trebnje.

Meja preide v katastrsko občino Medvedje selo. nadaljuje še proti severovz
hodu v premi, kjer seka parcele 619. 614'2. poteka po južni meji parcele 
614/1 k.o. Medvedie selo. Sedai zaviie moli severu na razdalji 26 m. Doteka do 
zahodni meje parcele 613/2. Nadaljuje v premi proti severovzhodu na razdalji 
183 m. kjer seka parcelo 613/1 k.o. Medvedje selo. Od tu zopet meja zavije 
proti severozahodu in poteka po zahodni meji parcel 610/2.610/3. prečka pot 
pare. štev. 1136 k.o. Medvedje selo. Dalje poteka meja proti vzhodu v loku ob 
obstoječi poti. kjer seka del parcel 595 /2. 595/3. 597/1.597/2 in pare. štev. 
1136 k.o. Medvedje selo. Tu zavije proti severu, poteka po zahodni meji parce
le št. 593/3 in severni meji pare. 593/1. prečka pot pare. štev. 1111-1 k.o. 
Medvedje selo.

Nakar poteka proti severovzhodu ob tej poti vse do izhodiščne točke pri cesti 
Trebnje — Mirna.

Območje zazidalnega načrta meri 16,1.4 ha.

3. člen

Znotraj opisane meje zazidalnega načrta iz 2. člena tega odloka so funkcije 
posameznih območij naslednje:

Zemljišča pare. štev. 603/1, 603/8. 603/9, 603/6, 603/5, 603/3, 603/7, 
603/4 in 610/3 k.o. Medvedje selo za kmetijska zemljišča v skupnem obsegu 
2,58 ha.

Zemljišče pare. štev. 609/1 in 602 k.o. Medvedje selo v obsegu 0.25 ha so 
gozdna zemljišča.

Vse ostale površine v mejah opisane obodne parcelacije so namenjene za 
gradnjo poslovno-stanovanjskih in poslovnih prostorov. Območje meri 13.31 
ha.

Predvidena je gradnja 30 poslovno-stanovanjskih in 47 poslovnih objektov.

4. člen
•

Pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikova
nje objektov so za:
a. objekte

poslovno-stanovanjske objekte:
upoštevanje predvidene parcelacije;
gradnja stanovanjskih objektov maksimalnih tlorisnih dimenzij 12.00 
x 10.00 z delavnico v prizidku 6.00 x 10.00 ali 8.00 \ 10.00 m; 
dovoljena ctažnost: klet + pritličje ali klel -t- pritličje -r izzidano pod
strešje, delavnica pritlična:
streha dvokapnica s temno kritino v naklonu 22 40 in predpisano 
smerjo slemena;
fasade obdelane klasično z. ometom;
pri gradnji mora investitor upoštevali pogoje /a temeljenje iz geoteh- 
ničnega poročila;

poslovne objekte:
dovoljena je le gradnja proizvodnih objektov: 
upoštevanje predvidene parcelacije:
gradnja objektov maksimalnih tlorisnih gabaritov 25.00 \ 15.00 m ali 
20.00 x 12,00 m;
streha dvokapnica / minimalnim naklonom 12 in predpisano smerjo 
slemena;
maksimalna dovoljena svetla višina objektov je 4.50 m: 
fasade obdelane klasično z ometom ali iz montažnih profiliranih beton
skih elementov v svetli barvi;
pri gradnji mora investitor upoštevati pogoje za temeljenje iz geoteh- 
ničnega poročila;

b. parcelne meje, ograje, zasaditve z živico:
parcelne meje so določene v grafičnih prilogah;
ob cestah tečejo parcelne meje po robu bankine:
zasadite" živice ob ograji je 50 cm od roba bankine:
dov oljena v išina živice pri poslov no-stanov anjskih objektih je 1,20 m,
pri poslovnih objektih pa 2,00 m: ,
postavitev ograj iz betonskih elementov ali žične ograje pri poslovnih 
objektih do višine 2.00 m.

5. člen

Pogoji za realizacijo ZN znotraj meje so naslednji: 
varstvo kmetijskih in gozdnih zemljišč:
za kmetijsko dejavnost so namenjene površine označene v grafični prilogi 
in navedene v 3. členu tega odloka;
varovanje in zaščita gozdnega zelenega pasu in varovanje gozdnega roba; 
varstvo pred hrupom, varstvo,zraka in voda:
maksimalna dovoljena raven hrupa izven objektov je ponoči 50 dBA in 
podnevi 60 dBA:
v poslovno-stanovanjskih objektih 1-11 je predvidena izključno mirna 
obrt:
na tehnološkem postopku je treba zagotoviti, da proizvodnja ne bo one
snaževala ozračja in vod; 
komunalna ureditev:'
izgradnja cestnega omrežja z upoštevanjem elementov, kijih določa ZN; 
izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema; 
izgradnja drenažnega sistema z regulacijo potoka; 
izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja za zagotovitev pitne in po
žarne vode;
izgradnja električnega omrežja z napravami (TP) in javno razsvetljavo; 
izgradnja PTT omrežja;
ogrevanje objektov z. individualnimi kurišči; ,
zagotoviti odvoz odpadkov (pooblaščena organizacija);
za območje so potrebne še natančne geološke raziskave;
za vse komunalne naprave in napeljave, cestno omrežje, regulacijo in drc-
nažni sistem je potrebno izdelati glavne (izvedbene) projekte.

6. člen

Drugi pogoji za realizacijo ZN:
izgradnja oz. rekonstrukcija ceste Mirna — Trebnje z rekonstrukcijo kri-
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žišč z napajalnimi cestami za obrtno cono;
- rekonstrukcija glavnega napajalnega vodovoda za obrtno cono;

izgradnja kanala F s priključitvijo na kanal S do čistilne naprave; 
— dovod električnega in PTT omrežja do obrtne cone.

7. člen

Etapnost priprave in urejanja stavbnih zemljišč znotraj opisane meje ZN v 2. 
členu tega odloka bo določena v skladu z investicijskimi programi posameznih 
investitorjev in v skladu z realizacijo pogojev iz 5. in 6. člena tega odloka. V 
grafični prilogi so označene faze izgradnje. V 1. fazi je predvidena realizacija 
južnega dela kompleksa. Realizacija 3. faze ZN je mogoča v skladu s pogojem 
SIS za gozdarstvo šele po letu 2000.

Do pričetka izvajanja posameznih etap in urejanja komunalnega, promet
nega in energetskega omrežja ter naprav se zemljišča znotraj opisane meje ZM 
uporabljajo ne glede na izvedeno namembnost zemljišč in ne glede na lastniš
tvo za obstoječo dejavnost.

8. člen

Pri izvedbi zazidalnega načrta je treba v postopku za pridobitev lokacijskega 
dovoljenja izdelati ustrezne strokovne podlage za vse objekte.

9. člen

Z zazidalnim načrtom so predpisani maksimalni gabariti predvidenih objek
tov. Dovoljena so le odstopanja na manjše dimenzije. V primerih, ko tehpološ- 
ki postopek zahteva večjo svetlo višino kot 4,50 m ali večji tloris od določene
ga. je mogoče le-to spremeniti po predhodni strokovni preveritvi. V fazi 
realizacije je v primeru potrebe po večjih parcelah za proizvodno dejavnost 
mogoče parcele združevati ali pa jih v nasprotnem primeru tudi razmejiti.

10. člen

Za gradnjo pomožnih objektov veljajo določila odloka o določitvi objektov 
oziroma posegov v prostor in o določitvi pomožnih objektov, za katere ni po
trebno lokacijsko dovoljenje na območju občine Trebnje (Skupščinski Dolenj
ski list, št. 9/86).

11. člen
V

Zazidalni načrt za območje T6-2 Trebnje - obrtno-stanovanjska cona je 
stalno na vpogled občanom, organizacijam združenega dela in drugim orga
nom. organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem upravnem 
organu.

12. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična 
inšpekcija.

13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 350-04/86-10 
Datum: 31. 5. 1989

Predsednik 
skupščine občine: 

NACE DEŽMAN

202.
Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 

9/85) in 2. člena odloka o družbeni kontroli cen v občini Trebnje (Skupščinski 
Dolenjski list, št. 8/85) je izvršni svet skupščine občine Trebnje na svoji seji dne
14. 6. 1989 sprejel

ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen v občini Trebnje

1. člen

V odredbi o določitvi najvišjih cen v občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski 
list, št. 8/89) se za 1. členom doda nov 2. člen, ki se glasi:

»Ne glede na 1. člen te odredbe smejo organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti ter nosilci samostojnega osebnega dela 
cene svojih proizvodov in storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene 
na tržišču na dan uveljavitve te odredbe, povečati, in sicer znašajo nove ceno 
a. osnovne komunalne storitve od 1.6. 1989 dalje:
1. proizvodnja in distribucija vode; •
gospodinjstva 4.328 din/m3
gospodarstvo 10.172 din/m3
negospodarstvo ' 6.868 din/m3
2. čistilna naprava;
gospodinjstva 1.756 din/m3
gospodarstvo in ostali 4.672 din/m3
lastniki greznic 1 -553 din/m3
3. kanalščina:
gospodinjstva 890 din/m3
gospodarstvo in ostali 1.884 din /m3

4. odnašanje in odlaganje odpadkov:
gospodinjstva 296 din/mm2
gospodarstvo 1.037 din/m2
negospodarstvo 600 din/m2
b. stanarine: povprečna cena za m2 od 1.7. 1989 dalje 6.920 din

2. člen

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 38-03/85-10 Predsednik
Datum: 14. 6. 1989 izvršnega sveta:

MAKS KURENT

203.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 
9/85) in 3. člena odloka o družben^kontroli cen v občini Trebnje (Skupščinski 
Dolenjski list, št. 8/85) je izvršni svet skupščine občine T rebnje na seji dne 14. 
6. 1989 sprejel

ODREDBO
O DAJANJU SOGLASJA K CENAM

1.

Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupno
sti ter nosilci samostojnega osebnega dela (v nadaljnjem besedilu: organizacije) 
smejo povečati cene svojih proizvodov in storitev na podlagi soglasja komiteja 
za družbeno planiranje in gospodarstvo občine Trebnje (v nadaljnjem besedilu: 
komite za družbeno planiranje in gospodarstvo).

Določba prvega odstavka te točke se nanaša na naslednje proizvode in 
storitve:

panoga skupina podskupina ime
1 2 3 4_____________________________________

PODROČJE 10 — 
STANOVANJSKO-KOMUNALNE 
DEJAVNOSTI IN UREJANJE 
PROSTORA
Stanovanjska dejavnost — stanarine 
Komunalne dejavnosti 
Proizvodnja in distribucija vode 
Prečiščevanje in odvajanje odplak 
Vzdrževanje snage v naseljih 
Odnašanje in odlaganje odpadkov

2.

Organizacije predložijo zahtevo za soglasje k cenam z utemeljitvijo komiteju 
za družbenoplaniranje in gospodastvo, ki pripravi strokovne podlage za 
odločitev.

3.

Če zahteva za soglasje ne vsebuje dovolj podatkov, lahko komite za družbe
no planiranje in gospodarstvo v 8 dneh od prejema zahteve terja njeno 
dopolnitev.

Če organizacije ne pošljejo v roku 8 dni od prejema obvestila za dopolnitev 
zahteve ustrezne dopolnitve, se šteje, da zahteva ni bila vložena.

4.

Komite za družbeno planiranje in gospodarstvo odloči o soglasju na podlagi 
predhodnega mnenja izvršnega sveta skupščine občine Trebnje v 30 dneh po 
prejemu zahteve organizacije.

Če komite za družbeno planiranje in gospodarstvo v roku iz prvega odstavka 
te točke ne izda soglasja, se šteje, da je dano soglasje za spremembo cen.

5.

Organizacije morajo nove cene objaviti na krajevno običajen način.

6.

Z dnem, ko prične veljati ta odredba, prenehata veljati odredba o določitvi 
najvišjih cen v občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/89) in odredba 
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen v občini Trebnje (Skupščinski 
Dolenjski list, št. 10/89).

1002 10020 100200 
10003

10031 100310
10032 100320 
10035

100352

7.

Ta odredba se objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu in začne veljati na
slednji dan po objavi.

Številka: 38-03/85-10 
Datum: 14. 6. 1989

Predsednik 
izvršnega sveta: 

MAKS KURENT


