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5. člen
Nosilci planiranja pripravijo in sprejmejo plan za obdobje 1991 — 1995 ter 

v ta namen sprejmejo programe dela za pripravo svojih planov. S programi 
dela zagotovijo, da bodo njihove aktivnosti za pripravo planov potekale časov
no in vsebinsko skladno s programom dela za pripravo družbenega plana obči
ne Trebnje.

6. člen
Izvršni svet skupščine občine Trebnje bo tekoče spremljal potek pripravlja

nja planskih aktov pri nosilcih planiranja, ki mu bodo o poteku priprav tekoče 
poročali.

7. člen
Za delo v zvezi z pripravo družbenega plana občine Trebnje bodo v okviru 

občinskega proračuna v letih 1989 in 1990 zagotovljena posebna sredstva, ki 
bodo določena in porabljena skladno s programom dela za pripravo družbene
ga plana.

8. člen
Strokovni nosilec aktivnosti pri pripravi in izdelavi družbenega plana je or

ganizacija ali organ, ki ga za to pooblasti izvršni svet skupščine občine Trebnje.

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

Številka: 004-02/89-10 Predsednik
Datum: 13. 7. 1989 skupščine občine:

NACE DEŽMAN

234.
Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

(Uradni list SRS, št. 18/84,37/85 in 29/86) in 209. člena statuta občine Treb
nje (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/79, 16/80, 1/82 in 3/86) je skupščina 
občine Trebnje na sejah zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti in 
družbenopolitičnega zbora dne 13. 7. 1989 sprejela

ODLOK
o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino

Trebnje

I. Splošne odredbe

1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt plinovoda za Posavje in Dolenj

sko skozi občino Trebnje, ki gaje izdelal Razvojno raziskovalni center, TOZD 
Urbanistični biro Novo mesto, pod št. LN 8901, v aprilu 1989.

2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v lokacij

skem načrtu iz 1. člena, ki se nanašajo na potek trase plinovoda, meje območij, 
objektov na trasi, na lego, zmogljivost in oblikovanje objektov, naprav in 
ureditev.

3. člen

Lokacijski načrt obsega:
— območje poteka plinovoda, od meje z občino Novo mesto do merilno re

gulacijske postaje Mirna, z varovalnimi pasovi.
— merilno regulacijski postaji Trebnje in Mirna,
— sprejemno čistilno postajo Mirna,
— blokirni ventil BV 2,
— odcepni ventil,
— trase energetskih kablov do merilno regulacijskih postaj.

Dolžina trase plinovoda skozi občino Trebnje je 9,88 km.

4. člen
Trasa plinovoda poleta po naslednjih zemljiščih oziroma delih zemljišč s 

pare. št.:
874/1, 870/26. «70/25, «70/52, S20/51, 870/49, 870/48, 870/47, 

870/46, 870/45.870/M, 4220/1, 885, 888, 889/2, 871 /2,871 /1, 870/43, 
870/13, 870/12, 870/11, 8W/l, 902, 90S. 905, 870/10, 870/9, 870/8, 
870/7,870/6,704,708,709,711,712,713,714,715,716,703,4222,701 /2, 
701/1, 4223, 311, 317/2, 4221, 328, 326, 325, 324, 329/1, 329/3, 335/3, 
335/2,335/1,338,266,258,257,354,353,356,4215.357,230,4216,232, 
218,214/2,214/1,201,202,4214,4217.116, 118,166,163,148,150,146, 
143/1, 155/2, 4252, 4167, 155/1, 142, 2763, 2768, 2755/2, 2765, 2769, 
2771; k.o. Lukovek;

132/1, 134, 132/2, 130/1, 130/2, 128, 125, 124, 121, 141, 1162, 143, 
139/1,139/2,146,145,144,177/2,177/1,179,180,204,202,201,205/1, 
208, 209, 211 /1,214/1,221,218, 220, 235,1159,236, 234,238, 242, 240, 
241, 252, 257/1, 255/1, 600/3, 600/1, 1145, 603, 602, 1169/2, 606/2,

605/2, 589/1, 588/3, 588/2, 1169/1, 588/1, 588/2, 581, 580, 578/1, 
1178/1, 571/1, 562/1, 562/2, 563, 564; k.o. Češnjevek;

142,1101,141,139,136/2,136/3,109/1,130,133,132,131,126,110, 
110/1, 125, 124,123, 122/2,121,111, 117,116,115, 114,113, 112,1105, 
233/1,234/1,238,240,241,242,245,246,246/1,247,249,1111 /2,254/1, 
262/1, 257, 259, 1114, 269/2, 269/75, 269/68, 269/3, 269/4, 1081, 271, 
273, 282, 281, 280, 276, 275; k.o. Medvedje selo;

1757/1,1760/2,1757/3,1783,1757/5,1759/1,1759/2,1763/3,1758, 
1763/1, 1764/1, 1764/2, 1763/2, 1782, 1769, 1766/4, 1766/5, 1766/3, 
1766/2, 1768/2, 1768/1, 1766/1, 3131; k.o. Brezovica;

2468,2376,1092/9,1709,1078/1,1079/1,1079/2,1078/2,1081,1080, 
2458, 1072/11, 1076, 1075; k.o. Mirna;

1075, 1072/19, 1074/2, 1071/1, 1072/17, 1074/3, 1072/5, 1072/12, 
1070, 1069, 2376, 1063, 1067/1,1066, 2458, 547, 548, 550,553/1,553/2, 
554/1,556/2,2359/1,558/2,568/1,562,2358,592/2,591,580/4,580/3, 
580/1,580/2,565/1,579/1,579/2,578,2301/2,2301/1,2299/1,2299/2,2301/1, 
2298/13, 2298/4, 2298/12, 2298/11, 114/1, 111, 2464/2, 114/3, 99/2, 
104/1, 2451/8, 105, 99/1, 96/1, 93; k.o. Mirna.

5. člen
Objekti in naprave plinovoda s funkcionalnimi zemljišči so predvideni na 

naslednjih zemljiščih oziroma delih zemljišč:
— MRP Trebnje na zemljišču pare. št. 605/2, 606/2 k.o. Češnjevek;
— MRP Mirna in sprejemna čistilna postaja na zemljišču pare. št. 96/1, 93, 

k.o. Mirna;
— blokirni ventil BV 2 in odcepni ventil na zemljišču pare. št. 603 k.o. 

Češnjevek.

6. člen
Trase energetskih priključkov do MRP potekajo po naslednjih zemljiščih s 

prc. št.:
— do MRP Trebnje po zemljišču pare. št. 606/2, 606/1 k.o. Češnjevek; 

do MRP Mirna po zemljišču pare. št. 104/2, stp. 425/1 k.o. Mirna.
II. Pogoji za izrabo območja in za oblikovanje posegov v prostor

7. člen
Cevovod

Magistralni plinovod bo zgrajen izjeklenih brezšivnih cevi. Predviden je de
lovni tlak 50 barov, premer cevi pa DN 150.

Zemeljski plin bo imel temperaturni razred T 1 in eksplozijsko grupo A.

8. člen
Merilno regulacijske postaje
V merilno regulacijskih postajah se tlak reducira, in sicer:

Pv/Piz = 50/10/4 ali 1 bar
Merilno regulacijska postaja je tlorisne velikosti 11,60 x 6,10 m ± 15%, po 

višini obsega pritličje.
Streha je simetrična dvokapnica, krita z alplastificirano trapezno pločevino, 

fasada je obdelana z vodoobstojno barvo.
Funkcionalna zemljišča MRP so tlorisne velikosti:

-MRP Trebnje 14,10x27,70 m,
— MRP Mirna 14,10 x 38,70 m.

Ograjena so z žično mrežo višine 2,20 m. Površine znotraj ograje se izvedejo
v makadamski izvedbi s prodcem.

Meteorne vode z utrjenih površin merilno regulacijskih postaj in objektov se 
izpeljejo v ponikovalnico.

9. člen
Sprejemna čistilna postaja Mirna se nahaja znotraj funkcionalnega zemljišča 

MRP Mirna.

10. člen
Blokirni in odcepni ventil
Območje blokirnega in odcepnega ventila je tlorisne velikosti 10,0 x 10,0 m. 

Ograjeno je z žično mrežo višine 2,20 m. Lokacija je razvidna iz grafičnih pri
log lokacijskega načrta.

11. člen
Delovni in varstveni pasovi plinovoda
Za čas gradnje plinovoda je predviden delovni pas širine 8,0 + 6,0 m; pas 

širine 8,0 m je namenjen za montažo cevovoda in gradbiščno komunikacijo, 
pas širine 6,0 m pa za deponiranje humusa in izkopa.

Po zgraditvi plinovoda je v 5,0 m širokem pasu na obeh straneh cevovoda, 
računano od njegove osi, prepovedano saditi rastline, katerih korenine segajo 
več kot 1 m globoko, oz. pri katerih je potrebno obdelovati zemljišče globlje 
kot 0,5 m. Kjer poteka plinovod po gozdnih površinah, ostane v lem pasu traj
na krčitev gozda.

V 30 m širokem pasu levo in desno od osi plinovoda je po zgraditvi plinovo
da prepovedano graditi poslopja za stanovanje in bivanje ljudi.

V pasu, ožjem od 30 m, se smejo graditi poslopja za stanovanje ali bivanje 
ljudi le, če je graditev predvidena z že sprejetim prostorskim izvedbenim ak
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tom. Najmanjša oddaljenost naseljenega objekta od plinovoda mora kljub te
mu znašati 15 m.

Objekti v pasu širine 200 m na vsako stran od osi plinovoda vplivajo na 
varnost plinovoda.

Na tej osnovi so cevovodni pasovi razvrščeni v razrede od I do III in so prika
zani v grafičnih prilogah lokacijskega načrta.

12. člen
Zemljišča je po izgradnji plinovoda potrebno vzpostaviti v prvotno stanje, 

površine v pasu 5 m levo in desno od osi plinovoda pa urediti v skladu z omejit
vami, določenimi vil. členu tega odloka.

13. člen
Trasa plinovoda in prečkanja z javnimi potmi, cestami, železnico in vodoto

ki morajo biti vidno označeni s predpisanimi oznakami in opozorilnimi znaki, 
skladno s pravilnikom o tehničnih pogojih in normativih za varen transport 
tekočih in plinastih ogljikovodikov po magistralnih naftovodih in plinovodih 
ter naftovodih in plinovodih za mednarodni transport (Uradni list SFRJ, št. 
26/85; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

14. člen
Kovinski deli cevovoda so zaščiteni s katodno zaščito. Za kontrolo in vzdr

ževanje katodne zaščite se po izgradnji plinovoda vgradijo stalna merilna 
mesta.

Lokacije napajalnih postaj in anodnih ležišč se določijo na podlagi opravlje
nih meritev in bodo določene s projektom za izvedbo.

III. Pogoji glede komunalne in druge ureditve objektov in naprav, potrebni za 
delovanje plinovoda

15. člen
Dostopi do merilno regulacijskih postaj
Do MRP Trebnje in Mirna sta predvideni dostopni cesti v asfaltni izvedbi, 

širine 3,0 m.
Do blokirnega in odcepnega ventila se uredi pešpot. Dostopni cesti in pešpot 

so prikazane v grafičnih prilogah lokacijskega načrta.

16. člen
Elektroenergetski priključki
Merilno regulacijski postaji Trebnje in Mirna sta priključeni na električno 

omrežje.
Trasi priključkov sta razvidni iz grafičnih prilog lokacijskega načrta.

IV. Pogoji križanja plinovoda z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami

17. člen
Križanja plinovoda z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi in drugimi 

objekti in napravami so razvidna iz grafičnih prilog in tekstualnega dela loka
cijskega načrta, pri projektiranju in izgradnji plinovoda pa morajo biti upošte
vana določila pravilnika in pogoji soglasodajalcev.

Ti so:
1. Vse vodotoke, kijih prečka trasa plinovoda na reguliranem delu struge, je 

dovoljeno prečkati tako, da bo teme cevovoda 1,0 m pod obstoječim 
dnom potoka. Vsa prečkanja je treba v tehnični dokumentaciji prikazati in 
predvideti sanacijo struge na mestih prečkanja, oziroma vzpostaviti prvot
no stanje.

2. Vsa prečkanja plinovoda z vodotoki je potrebno obdelati v projektih za 
izdajo gradbenega dovoljenja ter uskladiti s projekti predvidenih regulacij 
in na projekte pridobiti mnenje območne vodne skupnosti Dolenjske; kjer 
ti projekti še niso izdelani, je potrebno za prečkanja izvesti uskladitev z 
območno vodno skupnostjo Dolenjske, za vsak primer posebej.

3. Na odsekih vodotokov, ki bodo prizadeti z gradnjo plinovoda, na katerih 
pa gradbeni posegi po izgradnji plinovoda ne bodo več možni oziroma do
voljeni, je potrebno izvesti dokončno ureditev.

4. Investitorje dolžan po kopčani gradnji poskrbeti za parcelacijo zemjišč v 
pasu trajne krčitve gozda ter za vpis spremembe kulture.

5. V projektih plinovoda morajo biti upoštevane vse obstoječe gozdno- 
kamionske ceste, gozdne poti in gozdne vlake. Plinovod je treba pri pre
čkanju gozdnih prometnic zavarovati tako, da bo omogočen transport 
gozdnih lesnih sortimentov, pri katerem nastopajo osni pritiski do 10 ton.

6. Za križanje proge s plinovodom je potrebno izdelati projekt, pri čemer mo
rajo biti upoštevane določbe 13. člena pravilnika o pogojih za graditev 
gradbenih objektov ali drugih objektov ter postavljanja naprav v varoval
nem progovnem pasu železniške proge) Uradni list SRS, št. 2/87); na pro
jekt mora investitor pridobiti soglasje Železniškega gospodarstva Ljublja
na, ŽTO Novo mesto, TOZD za upravljanje in vzdrževanje prog Novo 
mesto.

7. Plinovod mora biti v progovnem pasu položen v zaščitni cevi, obdani z 
armiranobetonskim plaščem. Vrh zaščite mora biti najmanj 1,20 m pod 
gornjim robom praga in 0,60 m pod dnom jarka ob progi.

8. Zaradi predvidene elektrifikacije proge morajo biti vse podzemne kovin
ske naprave in instalacije predpisno zaščitene pred vplivom blodečih tokov 
elektrovleke, eventuelni nadzemni deli pa predpisno ozemljeni.

9. Za projektiranje in izgradnjo pri paralelnem poteku in križanju plinovoda 
z elektroenergetskimi objekti, nadzemnimi vodi in kabli je treba 
upoštevati:
a. določila pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih 

elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV 
(Uradni list SFRJ, št. 65/88);

b. tehnične pogoje zaščite podzemnih metalnih cevovodov, zaradi vpliva 
elektroenergetskih naprav, JUS N.CO. 105, Uradni list SFRJ, št. 
68/86;

c. pogoje za katodno zaščito DIN 57 150/VDE 0150/4.83;
d. določila tehničnih normativov za izgeadnjo nadzemnih elektroenerget

skih vodov (Uradni list SFRJ, št. 51/73, člen 216 — 221);
e. določila TGL 190-354/01 pravila za polaganje plinovodov;

— določila VDEW 30/66 Si
Richtlinien fiir hoschpannungabeeinflusste Roherleitungen 237.1.-7.;

f. ugotovitve referata M — 358 Elektroinštituta »Milan Vidmar« iz Ljub
ljane, Franc Curk: Vpliv elektroenergetskih vodov na cevovode, polo
žene v njihovi neposredni bližini;

g. upoštevajo naj se pogoji katodne zaščite DIN 57 150/VDE 0150/8. 
75.;
katodna zaščita cevovoda mora biti takšna, da ne škodi bližnjim elek
troenergetskim objektom in pri merjenju mora prisostvovati predstav
nik EGS;

h. vplive katodne zaščite na EE objekte;
i. kvaliteta elektroenergetskih naprav (ozemljitev) mora ostati po iz

gradnji plinovoda enaka kot pred njo (ugotoviti z meritvijo);
j. stroški za kontrolne meritve o vplivu na ozemljitve bližnjih elektroe

nergetskih naprav pred in po končni izdelavi katodne zaščite gredo v 
breme investitorja plinovoda.

10. Pri križanju plinovoda z vodovodom mora biti vodovod ustrezno izoliran 
in zaščiten.

11. Plinovod mora mora potekati pod vodovodom.
12. V primeru, da bodo pri gradnji poškodovane komunalne naprave, jih je 

investitor dolžan sanirati.
13. Vsa eventuelna križanja plinovoda morajo biti predvidena v dodatni zašči

ti, eventuelna križanja s kanalizacijo pa morajo biti izvedena tako, da bo 
plinovod potekal nad kanalizacijo.

14. Osnovna izvedba prečkanja moderniziranih vozišč je prevrtanje oziroma 
podbitje ceste. Prekop je dovoljen samo tam, kjer je prevrtanje tehnično 
neizvedljivo zaradi terenskih razmer.
Makadamsko vozišče je dovoljeno prekopati. Po opravljenih delih je 
vzpostaviti vozišče v prejšnje stanje.

15. Investitor mora o pričetku gradnje plinovoda obvestiti Zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Novo mesto zaradi občasnega arheološkega 
nadzora na vsej trasi ter stalnega nadzora na odseku med točkami 305-307 
(glej ureditveno situacijo št. 1).

16. Na področju, kjer potekajo elektroenergetski vodi v zemlji, se zahteva roč
ni izkop kanala ter da se pred pričetkom izvajanja del obvezno obvesti DO 
Elektro Ljubljana, TOZD Elektro Novo mesto, pristojno nadzorništvo v 
Trebnjem, v roku 72 ur pred pričetkom del.

V. Drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor

18. člen
Za zaščito pred požarom, eksplozijo in uhajanjem plina je potrebno izvesti 

naslednje ukrepe:
— vsi predvideni blokirni ventili morajo biti obvezno izvedeni,
— zaščita pred strelo na spremljajočih objektih plinovoda mora biti izvedena 

s strelovodi in ozemljitvijo,
— električne instalacije v conah nevarnosti morajo biti izvedene v eksploziv

no varni »S« izvedbi,
— zaščita pred statičnim nabojem se mora izvesti s premostitvijo prirobnic, na 

začetku in na koncu plinovoda se postavijo dialektrične prirobnice,
— ob spremljajočih objektih plinovoda morajo biti postavljene opozorilne 

table o prepovedi kajenja in vnašanja ognja,
nepoklicanim mora biti onemogočen dostop do con nevarnosti, zaposleni 
pa morajo upoštevati varnostna pravila,

— ob nastanku požara se mora zapreti dotok plina ter i tem odseku kontro
lirano izpuščati plin na izpihovalnih ventilih v okviru zapornih postaj.

19. člen
Prečkanje plinovoda s površinami na hidromelioracijskem območju »Pri- 

stavški potok — Zabršca« mora biti izvedeno tako, da bo plinovod potekal 
0,30 m pod drenažnimi cevmi in 1,0 m pod drenažnimi jarki.

Po položitvi plinovoda mora investitor prečkane drenažne cevi sanirati.
Delovni pas v gozdu na hidromelioracijskem območju »Pristavški potok 

Zabršca«, razen pasu trajne krčitve, mora biti po izgradnji plinovoda zasajen z 
avtohtono vegetacijo.
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20. člen
V času gradnje plinovodaje potrebno odpadke zbirati in odvažati na deponi

jo komunalnih odpadkov. Odpadna olja je potrebno zbirati in odvažati na re
cikliranje. Nečistoče, ki ostajajo pri čiščenju cevovoda na čistilnih postajah, je 
potrebno zbirati in odvažati v rafinerije.

VI. Obveznosti investitoija in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta

21. člen
Plodna zemlja se mora ob izkopu deponirati v delovnem pasu ter po konča

nih delih razgrniti na izvršene izkope. Izkop jarka se mora izvesti v dveh hori
zontih, humus pa deponirati ločeno od izkopa.

22. člen
V primeru, da bi gradnja plinovoda povzročila spremembo režima podzem

nih voda in bi te usahnile, mora investitor poskrbeti za nadomestitev vodnega 
vira.

23. člen
Vse posege, ki bodo posledica izgradnje plinovoda po tem lokacijskem načr

tuje investitor dolžan sanirati. Prav tako je investitor dolžan pridobiti od last
nikov zemljišč, ki ležijo v delovnem pasu plinovoda, soglasje za:
— uporabo zemljišča med gradnjo plinovoda,
— uporabo zemljišča za potrebe vzdrževanja plinovoda.

Za vso eventuelno nastalo škodo ob izgradnji plinovoda oziroma zaradi 
omejene rabe zemljišča odgovaija v celoti investitor.

V zvezi s posekom gozdnih površin na območju poteka plinovodaje investi
tor dolžan ravnati po veljavni zakonodaji za to področje.

Na zemljiščih, na katerih so predvideni spremljajoči objekti plinovoda, mora 
investitor pridobiti pravico uporabe.

24. člen
Investitor mora poskrbeti, da pri gradnji in obratovanju plinovoda ne bodo 

presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.

stopnja
zahtevnosti vrsta območja dan

dB (A)
noč

VI proizvodno, skladiščno, servisno in transportno območje 
znotraj meja delovnih organizacij — brez stanovanj 70 70

II turistično rekreacijska območja, okolje 
bolnišnic in okrevališč 50 45

25. člen ODLOK
Trasa plinovoda s spremljajočimi objekti je v območju VII. in VIII. stopnje 0 sPremem^' odloka o ravnanju s plodno zemljo

poMCS. , xlpn

VII. Tolerance

26. člen
Odstopanja od tlorisnih gabaritov merilno regulacijskih postaj in njihovih 

funkcionalnih zemljišč so določena v 8. členu tega odloka.
Možna odstopanja delovnega pasu so prikazana v grafičnih prilogah lokacij

skega načrta.
Dopustno je tudi večje število blokirnih ventilov, ki se lahko locirajo le v 

območju parcel, zajetih v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji tega lokacijskega načrta so dopustna tudi večja odstopanja od 

zgoraj opisanih, v primerih, ko se zaradi geoloških ali geomehanskih razmer 
ugotovi ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.

Za vsa večja odstopanja je potrebno pristojnemu upravnemu organu predlo
žiti: kopijo katastrskega načrta za območje spremembe; situacijo poteka nove 
trase ali lokacijo novega blokirnega ventila s prikazanimi rešitvami za promet
no in komunalno infrastrukturo; prikaz posega glede na veljavne planske do
kumente; odstopne izjave lastnikov zemljišč ali dokazilo o pravici razpolaganja 
s potrebnimi zemljišči. Ta večja odstopanja pa morajo biti tudi skladna s pogoji 
in soglasji, ki so bila že pridobljena k temu lokacijskemu načrtu.

V 1. odstavku 7. člena odloka o ravnanju s plodno zemljo (Skupščinski Do
lenjski list, št. 15/87) se besedilo »5.000 do 300.000 din« nadomesti z besedi
lom »200.000 do 1,500.000 din«.

V 2. odstavku istega člena se besedilo »2.500 do 50.000 din« nadomesti z 
besedilom »50.000 do 250.000 din«.

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

Številka: 320-02/87-10 Predsednik
Datum: 13. 7. 1989 skupščine občine:

NACE DEŽMAN

236.
Na podlagi 3. alinee 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list 

SRS, št. 8/82), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 
42/85 in 47/87) ter 209. člena statuta občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski 
list, št. 9/79, 16/80, 1/82, 3/86) je skupščina občine Trebnje na seji zbora 
združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 13. 7. 1989 sprejela

VIII. Etape izvajanja lokacijskega načrta

27. člen
Gradnja po tem lokacijskem načrtu je predvidena v eni etapi.

IX. Končne določbe

28. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja 

republiški urbanistični inšpektorat.

ODLOK
o spremembi odloka o urejenosti naselij in varstvu javnih in zelenih 

površin v občini Trebnje.

1. člen
V 1. odstavku 28. člena odloka o urejenosti naselij in varstvu javnih in zele

nih površin v občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/87) se besedilo 
»50.000 do 300.000 din« nadomesti z besedilom »200.000 do 1,500.000 din«.

V 2. odstavku istega člena se besedilo »2.500 do 50.000 din« nadomesti z 
besedilom »50.000 do 250.000 din«.

29. člen 2. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri zavodu za urbanistično načrtovanje V 29. členu se besedilo »2.500 do 50.000 din« nadomesti z besedilom 
občine Trebnje. »50.000 do 250.000 din«.

30. člen 3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 351-01/89-10 Predsednik Številka:352-04/87-10 Predsednik
Datum: 13. 7. 1989 skupščine občine Trebnje Datum: 13. 7. 1989 skupščine občine:

NACE DEŽMAN NACE DEŽMAN

235.
Na podlagi 12. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86), 3. in 25. člena zakona o prekr
ških (Uradni list SRS, št. 25/83,42/85 in 47/87) ter 209. člena statuta občine 
Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/79,16/80,1/82,3/86) je skupščina 
občine Trebnje na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 
13. 7. 1989 sprejela

237.
Na podlagi 24. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, 

št. 37/85), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 
42/85, 47/87) ter 209. člena statuta občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski 
list, št. 9/79, 16/80, 1/82, 3/86) je skupščina občine Trebnje na seji zbora 
združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 13. 7. 1989 sprejela


