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TREBNJE IN MIRNO BODO DOLOČENA Z URBANISTIČNIMA 
ZASNOVAMA.

7.2 PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI 

7.2.1 Pomembnejši posegi v prostor

36. V poglavju 7.2.2 točka VI. se črtata druga in četrta alinea.

37. V poglavju 7.2.2 se črta besedilo »VII. Planska celota Mokronog—Tre
belno« in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

5. PLANSKA CELOTA V. — OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
MOKRONOG IN TREBELNO.

22. Prvi odstavek poglavja 7.2.1 se spremeni tako, da se glasi: 
KARTOGRAFSKI DEL IN KARTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA

V ZVEZI Z NAMENSKO RABO PROSTORA, KOT POVZETEK DOL
GOROČNEGA PLANA OBČINE TREBNJE ZA OBDOBJE 1986—2000, 
DOPOLNJEN 1989, PREDSTAVLJA PODLAGO ZA PREDVIDENE 
POSEGE V PROSTOR IN JE SESTAVNI DEL SPREMEMB IN DO
POLNITEV DRUŽBENEGA PLANA ZA OBDOBJE 1986—1990.

23. V poglavju 7.2.1 se spremeni točka a tako, da se glasi:
a) STANOVANJSKA GRADNJA: STRNJENA GRADNJA V VEČ

JIH KOMPLEKSIH BO V OKVIRU UREDITVENIH OBMOČIJ NASE
LIJ, KJER SO PREDVIDENE POVRŠINE ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA; 
TREBNJE: PAVLINOV HRIB—STARI TRG IN CVIBUE, MOKRO
NOG—NOVI KOMPLEKS.

ZA STANOVANJSKO GRADNJO V UREDITVENIH OBMOČJIH 
OSTALIH NASELIJ BODO USMERITVE PODANE S PROSTORSKO 
UREDITVENIMI POGOJI, KAKOR TUDI ZA OBMOČJA RAZPRŠE
NE GRADNJE

24. V poglavju 7.2.1 se točki e doda novi odstavek, ki se glasi:
OBMOČJE AGROMELIORACIJ PROSTORSKO NI PROUČENO,

ZATO JE PRI NAČRTOVANJU LE-TEH POTREBNO PREDHODNO 
PREVERITI OMEJITVE V PROSTORU (VAROVALNI PASOVI VOD
NIH VIROV, KULTURNE, PREDVSEM ARHEOLOŠKE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE, TER DRUGE PROSTORSKE PLANSKE OMEJITVE).

25. V poglavju 7.2.1 se točki g doda novi odstavek, ki se glasi: 
ZAČRTANA IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJIH VEČJE

KONCENTRACIJE BO FAZNA, VENDAR POD POGOJEM, DA JE 
IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE EKONOMSKO UPRAVIČENA IN 
Da SE NAJPREJ ALI PARALELNO IZGRADI SISTEM ZA ČIŠČENJE 
IN ZADRŽEVANJE ODPLAK (SKUPNE GREZNICE, MANJŠE ČI
STILNE NAPRAVE IPD ), DOČIM JE V NASELJIH MANJŠE KON
CENTRACIJE POTREBNO REŠITI NAČIN ČIŠČENJA ODPADNIH 
VODA IN DO TAKRAT GRADNJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV 
NI DOVOLJENA.

26. V poglavju 7.2.1 h se črta zadnji stavek, ki se glasi:
V predhodnem obdobju predstavlja podlago za tovrstno graditev usklajen 

urbanistični red.

27. Poglavje 7.2.1 i se spremeni tako, da se glasi:
i) REKREACIJA: VEČJE POVRŠINE ZA REKREACIJO SO V 

TREBNJEM — NAD »MOTELOM«, OB TEMENICI, NA MIRNI — 
SKAKALNICA NAD ZAPUŽAMI, POD MIRENSKIM GRADOM—ko
pališče, NA DEBENCU IN V MOKRONOGU.

2-2.2 Prostorska organizacija dejavnosti po planskih celotah z usmeritvami za 
načrtovanje

28. V poglavju 7.2.2 se spremeni naslov pri I tako da se glasi:
, I PLANSKA CELOTA I OBMOČJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
VELIKI GABER, ŠENTLOVRENC, ČATEŽ IN VELIKA LOKA

29. V poglavju 7.2.2 I se v osmi alinei črta besedilo »in kvalitetnejšo osnovno 
dnevno preskrbo v Selih pri Šumberku«.

20. V poglavju 7.2.2 se črta besedilo »II. Planska celota Čatež—Loka« ter prvi 
odstavek za navedenim besedilom.

38. V poglavju 7.2.2 točka VII. se črta druga alinea.
Številka: 30-06/86-10 Predsednik
Datum: 19. 12. 1990 skupščine občine Trebnje:
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Na podlagi 4. odstavka 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 

amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SRS Slovenije (Uradni list SRS, št. 
32/89), določil zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 
3/81, 34/83, 24/85, 1/86, 11/88) in določila 6. člena odloka o pristojnosti 
zborov skupščine občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 
11/90) je skupščina občine Trebnje na skupnem zasedanju zbora združenega 
dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 19.12.1990 
sprejela

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o dodeljevanju stanovanj in stano

vanjskih posojil v občini Trebnje
1. člen

V celotnem besedilu pravilnika o dodeljevanju stanovanj in stanovanjskih 
posojil v občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/90) se besedilo »od
bor za področje stanovanjskega gospodarstva« nadomesti z besedilom »sekre
tariat za družbeno planiranje in gospodarstvo občine Trebnje«.

2. člen
Spremembe tega pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Skupščin

skem Dolenjskem listu.
Številka: 36-01-90/10 Predsednik
Datum: 19. 12. 1990 skupščine občine:
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Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 37/85) in 6. člena odloka o pristojnostih zborov 
skupščine občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89, 11/90) je 
skupščina občine Trebnje na 6. skupnem zasedanju zbora združenega dela, 
zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 19. 12. 1990 
sprejela

ODLOK
o ureditvenem načrtu deponije komunalnih odpadkov Glo

boko za občino Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ureditveni načrt deponije komunalnih odpadkov Globoko za občino Treb
nje (v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt) je pod št. projekta 459/89 izdelal 
Razvojni center — Planiranje, d.o.o., in je sestavni del tega odloka.

Ureditveni načrt vsebuje tekstualni del, soglasja in mnenja ter grafične prilo
ge: situacijo obstoječega stanja, mejo ureditvenega območja, predvideno uredi
tev infrastrukturnih objektov, predvideno ureditev odlagališča s prikazom faz- 
nosti in načina deponiranja, komunalno, energetsko in prometno ureditev, 
varovalne, sanacijske ukrepe in način rekultivacije.

II. OBSEG IN FUNKCIJA OBMOČJA
21- V poglavju 7.2.2 se črta besedilo »III. Planska celota Dobrnič« ter nado- 
mesti z besedilom, ki se glasi:

2. PLANSKA CELOTA 11 — OBMOČJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
DOBRNIČ, KNEŽJA VAS, SVETINJE IN SELA PRI ŠUMBERKU.

22. V poglavju 7.2.2 se črta besedilo »IV. Planska celota Trebnje« ter nadc 
stl z besedilom, ki se glasi:

3. PLANSKA CELOTA III — OBMOČJE KRAJEVNIH SKUPNO 
1KEBNJE, DOLENJA NEMŠKA VAS, ŠTEFAN IN RAČJE SELO.

33 V poglavju 7.2.2 se črta besedilo »V. Planska celota Mirna« in nadomesti z 
Cedilom, ki se glasi:
tui1;„PLAN5jKA CELOTA IV — OBMOČJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
^‘kna in Šentrupert

^ Poglavju 7.2.2 točka V. se črta osma alinea.

35. V poglavju 7.2.2 se črta besedilo »VI. Planska celota Šentrupert«.

2. člen

Opis meje po obodni parcelaciji:
Izhodiščna točka v severozahodnem vogalu parcel št. 1123/1 k.o. Ševnica. 

Od tu poteka meja proti vzhodu po severnem robu parcele št. 1123/2 (k.o. 
Ševnica), seka katastrsko mejo in nadaljuje po severnem robu parcele št. 
200/3,200/1 in 197/1, nakar obrne proti jugu in v tej smeri seka parcele št. 
197/1,200/1,185,1720,182,179 in 176, vsevk.o. Brezovica. Dalje poteka v 
opisani smeri po vzhodnih mejah parcel št. 171,168,204, seka parcelo št. 206 
— do katastrske meje. Vse opisane parcele so k.o. Brezovica. Dalje poteka me
ja v smeri proti jugu ter seka parcelo št. 497 ter nadaljuje po njenem vzhodnem 
robu, obrne proti zahodu in v tej smeri seka parcelo št. 1146 ter nadaljuje po 
južnem in zahodnem robu parcele št. 748/1, do meje k.o. Vse opisane parcele 
so v k.o. Medvedje selo.

Dalje poetka meja v smeri proti severu po zahodnem robu parcele št. 
1139/1, seka v tej smeri parcele št. 1136, 1138, 1131/1, 1130, 1129/1 in 
1123/1, vse do izhodiščne točke. Vse opisane parcele so v k.o. Ševnica.

Velikost območja znotraj opisane meje je 35,7 ha, od tega je 21,2 ha v k.o. 
Ševnica, 10,3 ha v k.o. Brezovica in 4,3 ha v k.o. Medvedje selo. 27,5 ha povr-
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šine odpade na samo deponijo, 8,2 ha pa na varovalne pasove ob deponiji, ob
vozne poti in ploščad za infrastrukturne objekte ter čistilno napravo.

3. člen

Območje ureditvenega načrta je namenjeno za odlaganje komunalnih od
padkov za potrebe občine Trebnje.

Severni del vključuje dostopne površine z lokacijo infrastrukturnih objektov 
(garaže, bivalni objekt, mnogonamenska ploščad, prostor za pranje in vzdrže
vanje mehanizacije, prostor — objekt za reciklažo odpadkov ter parkirne povr
šine). V sklopu cone bo tudi čistilna naprava za prečiščevanje izcednih voda.

Preostali del je namenjen odlaganju odpadkov, ki se izvaja postopno — od 
juga proti severu. Po končanem deponiranju in rekultivaciji se območje name
ni kmetijstvu in gozdarstvu.

m. POGOJI UREJANJA
4. člen

Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje:
1. Pri deponiranju odpadkov je treba obvezno upoštevati gabarite posamez

nih platojev (etaž), in sicer višinsko koto, debelino plasti in nasipavanja od
padkov in zasipavanja (utijevanja), humusiranja ter naklon in utrjevanje 
čela.

2. Deponiranje odpadkov se izvaja postopno, in sicer:
— posek obstoječega gozda oz. zarasti v min. 10 m širokem pasu od roba 

deponiranja,
— odrivanje humusa,
— ustrezna zaščita oz. izvedba dna deponije,
— deponiranje odpadkov,

i— kompaktiranje in zasipavanje odpadkov z inertnim materialom 
(sprotno),

— humusiranje in zatravljanje, uporaba biotorkreta na brežinah in ozele- 
nje vanje (pogozdovanje) v prvi sadilni sezoni na delu območja, kjer je 
deponiranje končano.

3. Ureditev cone za infrastrukturne objekte:
— objekti na platoju bodo montažni, tipski (bivalni kontejner, garaže), 

enotne barve in usklajenih višinskih gabaritov. Celotna cona bo ogra
jena z žično ograjo, ob vstopu bodo vrata (rampa), s kontrolo dostopa 
in ustrezno signalizacijo.

5. člen

Pogoji za realizacijo območja glede priprave in komunalnega urejanja so 
naslednji:

L Pogoji prometnega urejanja:
— območje je prometno navezano na lokalno cesto št. 7704 Velika Loka — 

Račje selo — Brezovica; priključek mora vsebovati predpisane elemente 
priključka;

— vsi objekti in ureditve so neposredno dostopni z dovozne ceste;
— dovozna cesta je široka 5,0 m;
— vzdolžni nagib ceste ne sme presegati 15%;
— izgradnja internih dovoznih cest do območja deponiranja posameznih faz z 

izgradnjo izstresališča s I. fazo;
— za mirujoči promet so predvidene parkirne površine ob glavnem vhodu na 

deponijo komunalnih odpadkov;
— izgradnja (zagotovitev) intervencijskih poti za gašenje požara.

2. Pogoji komunalnega urejanja:
— oskrba s pitno vodo se do začetka obratovanja deponije zagotovi iz obsto

ječega vodovoda s priključkom do obravnavanega območja; v prvi fazi se 
požarna voda zagotovi s cisterno, z zajetjem na potoku Vejerju, za požarno 
varnost pa mora biti na razpolago tudi zadostna količina inertnega 
materiala;

— fekalije in odplake iz sanitarij se kanalizirajo v dvoprekatno greznico na 
praznjenje;
izcedne vode iz deponije odpadkov se zbirajo in odvajajo po drenažnem 
sistemu v čistilno napravo (v prvi fazi v bazen izcednih vod ter odvozom na
čn*
čiste meteorne vode s cest, zelenih površin, streh objektov se odvajajo loče
no od izcednih vod v odprt jarek;

— meteorne vode s komunalne deponije se odvajajo prek odprtega jarka in 
kontrolnega jaška v ribnik in šele po kontroli v potok;

— odplinjevanje deponije se izvede z mrežo in odplinjevalnimi jaški;
— napajanje z električno energijo bo potrebno iz nove transformatorske po

staje po nizkonapetostnih električnih kablih, povezavo nove TP z obstoje
čim omrežjem bo izvedeno z 20 kV daljnovodom;

— javna razsvetljava je predvidena na območju vhodov, objektov in manipu
lativnih površin;

— zagotovljena bo telefonska zveza z daljinsko vezo.
3. Pogoji vodnogospodarskega urejanja:

— zajetje jarka v kanal ABC DN 800;
dopustno je fazno izvajanje kanaliziranja jarka skladno z etapno eksploata
cijo deponijskih površin;

— namestitev infrastrukturnih objektov na koto visoke vode.

6. člen

Pogoji glede varovanja in izboljšanja okolja:
— primarna obveznost upravljalna deponije je varovanje in izboljšanje oko

lja; to velja za potrebne ukrepe za protipožarno varstvo, čiščenje izcednih

vod, prekomerni hrup in urejenost krajine;
— upravljalec mora redno kontrolirati kvaliteto izcednih vod in pravočasno 

ukrepati;
— tehnologija, odlaganje odpadkov se mora izvajati tako, kot je razvidno s 

projektom iz 1. člena tega odloka;
— na deponiji se ne smejo odlagati tleči ali goreči odpadki;
— v daljšem sušnem obdobju je treba vlažiti deponijske površine in dovozno 

cesto za preprečitev širjenja prahu;
— deponijski prostor mora biti ograjen, tako daje omogočeno kontrolirano 

deponiranje odpadkov.
7. člen

Drugi pogoji, pomembni za izvedbo prostorskih ureditev in posegov v 
prostor:
— zagotovitev zadostne količine inertnega materiala,
— sprotno kompaktiranje odpadkov,
— vodenje poslovnika za obratovanje deponije,
— kontrolirati in izdelati stabilnostne, geomehanske in hidrološke pogoje ter 

izdelati tehnološki projekt odstranjevanja odpadkov, ki mora opredeliti vr
sto odpadkov, ki se smejo odlagati na območju odlagališča,

— sprotno načrtovanje in priprava sadilnega materiala in humusa za sprotno 
rekultiviranje deponije,

— stalna kontrola dovoza odpadkov,
— izdelati je potrebno vso tehnično ddkumentacijo za vse infrastrukturne 

objekte,
— upravljalec deponije je neposredno odgovoren za škodo na sosednjih zem

ljiščih, ki bi izhajala iz posledic delovanja deponije.

IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen

Etapnost izvajanja ureditvenega načrta:
Ureditveni načrt se izvaja v posameznih etapah, skladno s potrebami po de- 

ponijskem prostoru, spremljajočimi dejavnostmi in ureditvami.
Objekt in ureditve za varovanje objekta in protipožarno zaščito morajo bit 

urejeni v prvi fazi urejanja posameznih etap.
Posamezna etapa se mora izvesti kot celota.
Možna je fazna izgradnja posameznih objektov v okviru določeni! 

gabaritov.
9. člen

Režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne urejajo v prvi fazi:
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje deponije, obdržijo dosedanji 

namembnost in način gospodarjenja.
10. člen

Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta:
— predvideti, izvesti in izvajati vse ureditve in ukrepe za varovanje okolja d 

umiritve komunalne deponije,
- sočasno in usklajeno z urejanjem deponije izvajati komunalno in fr: 

strukturo,
— opredeliti, izvesti in izvajati ureditve in ukrepe protipožarne zaščite,
- izvajati kontrolo in evidenco o vrstah odpadkov, povzročiteljih ozirort 

lastnikih in količinah pripeljanih odpadkov,
— preprečiti odlaganje odpadkov, ki ne spadajo na komunalno deponijo,
— izvesti takojšnjo sanacijo v primeru škodljivih vplivov odlagališča na ok< 

lje na predlog pristojnih upravnih organov,
— omogočeno nemoteno gospodarjenje z gozdovi znotraj in zunaj ogrs 

deponije.

V. KONČNE DOLOČBE
11. člen

Ureditveni načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim I 
občinskem upravnem organu, ki je pristojen za urejanje prostora.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcij 

služba.
13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem li-‘

Številka: 353-01/89-10 
Datum: 19. 12. 1990
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