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C. Glede urejanja okolice:
— obstoječi bajerje potrebno varovati za potrebe požarne vode ter v ta namen 

urediti dostop do njega,
— ob komunikacijah naj se zasadi drevoredno drevje (lipe), s posebnim po

udarkom za Z delu območja.

Območje G2
Do sprejetja zazidalnega načrta ni posegov na tem območju.

50. člen
Območje H
A. Glede vrste posegov v prostor:
— dovoljene so obrtne in obrtno-stanovanjske gradnje.

B. Glede oblikovanja objektov veljajo splošna merila in pogoji:
— gabarit: P + M.

— območje se bo urejalo s prostorsko izvedbenim načrtom,
— do sprejetja le-tega so dovoljeni naslednji posegi: adaptacije, rekonstrukci

je, dozidave ter nadomestne gradnje stanovanjskih in gospodarskih 
objektov,

— spremembe namembnosti objektov so dopustne za potrebe kmetijske, 
oskrbno-storitvene in obrtno-proizvodne dejavnosti.

Območje L3
Do sprejetja zazidalnega načrta ni dovoljeno posegati na to območje, ki je

namenjeno za poslovno-stanovanjsko pozidavo višje gostote. Predvidena je
cestna povezava Rožne ulice z Ulico za zidom.

56. člen
Območje M
A. Glede vrste posegov v prostor:
— veljajo splošna merila in pogoji.

C. Glede urejanja okolice:
— dovoljene so ograje iz naravnih materialov,
— postavitev lesene ograje je ob soglasju sosedov mogoča na parcelni meji ali 

0,5 m od le-te.

51. člen
Območje I
A. Glede vrste posegov v prostor:
— dovoljena gradnja, razširitev, rekonstrukcija rekreacijsko-športnih objek

tov (igrišč),
- spremembe namembnosti objektov so dovoljene, vendar le za namene 

športa in rekreacije,
— dovoljena je gradnja spremljajočih objektov (garderobe, objektov za 

športne rekvizite, okrepčevalnic in podobno).

B. Glede oblikovanja objektov:
— veljajo splošna merila in pogoji.

C. Glede urejanja okolice:
- priporoča se zasejevanje visokorasle avtohtone vegetacije,

dovoljena je postavitev ograj v funkcionalne namene športno-rekreacijskih 
objektov.

IV. KONČNE DOLOČBE

57. člen
Občinski upravni organ mora pred izdajo lokacijskega dovoljenja obravna

vati skupaj s pristojnimi organi in organizacijami vse kompleksnejše posege v 
prostor, ki po podrobnih oziroma posebnih merilih in pogojih za posamezna 
območja urejanja zahtevajo strokovno preverbo.

58. člen
Strokovna obdelava lokacijske dokumentacije, s katero se določajo usme

ritve za posamičen poseg v prostor, mora biti po obsegu obdelave prilagojena 
vplivnemu območju nameravanega posega, stopnji podrobnosti in kompleks
nosti obdelave ter na ravni problemov, ki jih nameravani poseg zadeva.

59. člen

Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Mo
kronog je na vpogled delovnim ljudem in občanom, organizacijam združenega 
dela ter samoupravnim organizacijam in skupnostim pri upravnem organu 
skupščine občine Trebnje in pri krajevni skupnosti Mokronog.

60. člen

52. člen

Območje J
A. Glede vrste posegov v prostor:

dovoljena gradnja za namene vzgoje in izobraževanja (novogradnja, do- 
zidva, igrišča),

— sprememba namembnosti ni možna,
gradnja pomožnih objektov dovoljena za namene šole, vrtca.

B. Glede oblikovanja objektov:
predvideni objekti morajo biti oblikovani skladno z namemnostjo in funk
cijo ter prilagojeni oblikovanju obstoječih objektov.

C. Glede urejanja okolice:
priporoča se zasaditev avtohtone vegetacije.

53. člen
Območje K
A. Glede vrste posegov v prostor:

dovoljena širitev pokopališča in izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, do
graditev, spremljajočih objektov.

B. Glede urejanja okolice:
dovoljena je gradnja in adaptacija ograje iz naravnega materiala, 
priporoča se zasajevanje krajinsko značilne vegetacije.

54. člen
Območje L1
A. Glede vrste posegov v prostor:

dovoljene so novogradnje in dozidave stanovanjskih objektov po pred
hodni strokovni preventivi posamezne lokacije, 
dovoljena je gradnja pomožnih objektov.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe 
skupščine občine Trebnje.

61. člen

Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati odlok o sprejetju zazidalnega 
načrta industrijske cone v Mokronogu (Skupščinski Dolenjski list, 18/77) in 
odlok o sprejetju zazidalnega načrta individualne stanovanjsko-obrtniške 
gradnje za del naselja Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, 5/73), razen za 
parcele št. 396, 397/3, in del parcele 395.

62. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan od dneva objave v Skupščinskem Dolenj
skem listu.

Številka: ZUN-352-05/89 Predsednik
Datum: 11.7. 1990 skupščine občine

CIRIL PUNGARTNIK

115.
Skupščina občine Trebnje je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij 

in drugih posegih v prostor (Uradni list ŠRS, št. 18/84) in 209. člena statuta 
občine Trebnje na svoji seji /bora združenega dela, seji zbora krajevnih skup
nosti in seji družbenopolitičnega zbora dne 11.7. 1990 sprejela

ODLOK
o zazidalnem načrtu Pavlinov hrib — Stari trg (L faza)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

I. člen
B. Glede oblikovanja objektov in urejanja okolice: 

vertikalni gabarit: klet + pritličje f M, 
okolico objektov je potrebno zasaditi z visokoraslo vegetacijo.

55. člen

Območje L2
A. Glede vrste posegov v prostor:

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Pavlinov hrib Stari trg (1. faza), 
ki gaje izdelal Savaprojekl Krško, št. ZN 171/89, maja 1990.

2. člen

Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v zazidal
nem načrtu iz 1. člena, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, 
zmogljivost, velikost ter oblikovanje objektov, naprave in ureditev.
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II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen

Meja območja je razvidna iz grafičnega dela in poteka po naslednjih 
parcelah:
K. O. Trebnje
369/1, 201, 203, 194, 191/3, 190, 188, 186/1, 186/2, 184, 174, 176/1, 
176/5, 171, 153, 152, 151/4, 151/5, 151/3, 151/2, 150/3, 150/5, 150/6, 
131, 105, 102.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSE
GOV V PROSTOR

4. člen

Na območju zazidalnega načrta so opredeljene naslednje rabe prostora
— gostilna s prenočišči,
— poslovni prostori, območje poslovno stanovanjskega programa,
— območje stanovanjskega programa,
— garažna hiša,
— prometne površine,
— zelene mestne površine,
— komunalna in energetska infrastruktura ter sistemi zvez.

5. člen

Gostilna s prenočišči je locirana na parcelah K. O. Trebnje pare. št. 149/1, 
150/2, 150/4, 151/1.

Predvidena je razširitev za potrebe prenočišča, dodatne gostinske ponudbe 
ali poslovno stanovanjske namene.

Nov objekt je enonadstropen, tlorisnih dimenzij 23 x 13 m (+ 5%) v smereh 
proti sodišču in transformatorski postaji.

Objekt je deloma vkopan, okrasno terasasto zazelenjen.
Kota pritličja je 278,8 m.
Streha je dvokapnica.
Nakloni strešin in kritina se prilagajajo obstoječim objektom.
Fasada je omet svetlih tonov. Izvede se trislojna zasteklitev.
Dostop do objektov je omogočen po tlakovani površini dvorišča.
Izvedejo se dodatni parkirni prostori.
Ohranijo se vsi trije kostanji. Požarna voda je zagotovljena iz hidranta v ne

posredni bližini. Objekt se priključi na obstoječo komunalno in energetsko 
infrastrukturo.

6. člen

Povezovalni objekt med obstoječim blokom in novim programom poslovne 
cone je lociran na parcelah K. O. Trebnje pare. št. 369/1, 151/1.

Objekt je enonadstropen. Nadstropje se izvede na stebrih, pod njim je pred
videno avtobusno postajališče, višine 5 m.

V nadstropju so predvidene poslovne dejavnosti.
Tlorisne dimenzije objekta so 32 x 12 + 6 x lOm (dopustne tolerance 

15%).
Ta L objekt se na ulično stran izvede s posebnim vogalnim elementom, 

okroglim ali oglatim.
Fasada je svetli omet.
Zasteklitev proti cesti je trislojna.
Etažna višina nadstropja je 2,8 m. Streha je dvokapnica z nagibom 40—45°, 

razen vogalnega objekta. Kritina je opečna, rdeče barve. Dostop v nastropjeje 
neposredno iz ulice po stopnicah v vogalnem delu.

7. člen

Poslovno-stanovanjski objekti ob ulici Gubčeve brigade so locirani na par
celah K. O. Trebnje pare. št. 369/1,151/1. Vertikalni gabariti objektov so P + 
1, etažne višine 2,8 m. V pritličju so predvidene poslovne funkcije, v nadstrop
jih in podstrešjih pa stanovanjske in tiste poslovne funkcije, katere je mogoče 
Prilagoditi arhitektonsko funkcionalnim ter bivalnim zahtevam celotnega niza 
Poslovno-stanovanjskih objektov ob Ulici Gubčeve brigade.

Tlorisne dimenzije objektov so različne: (objekti so oštevilčeni od zahoda 
Proti vzhodu).

L 14 x 10 m — toleranca 10% v smeri proti parku
— kota pritličja 276,8

2. 10 x 10 m — toleranca 10% v smeri proti parku
— kota pritličja 276,1

3. 23 x 9 m — toleranca 10% v smeri proti parku
kota pritličja 276,1

4. 15 x 11 m — toleranca 10% v smeri proti parku
kota pritličja 275,4

5. 15 x 11 m — toleranca 10% v smeri proti parku
kota pritličja 275,4

6. 10 x 10 m — toleranca 10%. v smeri proti parku
kota pritličja 275,17

7. 21 x 10 m — toleranca 10% v smeri proti parku
— kota pritličja 274,94

8. 8 x 10 m — toleranca 10% smeri proti parku
— kota pritličja 274,71

9. 12 x 10 m — toleranca 10% v smeri proti parku
— kota pritličja 274,48

10. 8 x 7,5 m — toleranca 10% v smeri proti parku
— kota pritličja 274,25

11. 9 x 9 m — toleranca 10% v smeri proti parku
— kota pritličja 274,00

12. 9 x 12 m — toleranca 10% v smeri proti parku
— kota pritličja 274,00

13. 7,5 x 9 m — toleranca 10% v smeri proti parku
— kota pritličja 2,77.00

Fasade morajo biti različnih barv v svetlih odtenkih.
Zasteklitev stanovanjskih prostorov proti ulici se izvede trislojno. Za hrup 

občutljivi prostori pa se orientirajo proti parku.
Strehe so dvokapnice.
Nakloni strešin 40 — 45°, toda enoten nagib za cel niz. Kritina je opečna, 

naravne barve. Na strehah je dovoljena izvedba frčad z istim naklonom. Za cel 
niz se ponavljajo izbrani vogalni elementi.

Dostopi do poslovnih objektov so izvedejo iz ulice po tlakovanih površinah, 
divgnjenih 0,6 m nad nivo ulice.

Dostopi do stanovanjskih delov se lahko izvedejo iz ulične ali severne strani. 
Za cel niz se uredi manjši trg v osi peš steze, v katerem je predvidena manjša 

fontana. Površine so tlakovane.
V sklopu obulične ureditve je možna postavitev kioskov. Na trgu, ob stop

nišču se uredijo rampe za invalide ter se rezervira eno parkirno mesto.

8. člen
Stanovanjski bloki se locirajo na parcelah K. O. Trebnje pare št 151/1 

151/3\
Vertikalni in horizontalni gabariti so različni:

(objekti so označeni od zahoda proti vzhodu).
A 14 x 14 m, K+P+4, kota pritličja 283,3 m 
B 14 x 13 m, K+P+4, kota pritličja 283,3 m 
C 12 x 12 m, K+P+3, kota pritličja 283,3 m 
D 12 x 12 m, K+P+3, kota pritličja 282,6 m 
E 14 x 14 m, K+P+3, kota pritličja 282,6 m 
F 14 x 13 m, K+P+3, kota pritličja 281,9 m 
G 14 x 13 m, K+P+3, kota pritličja 281,9 m 
H 14 x 13 m, K+P+3, kota pritličja 281,2 m 

Tolerance horizontalnih gabaritov so dopustne r 10%, vendar skupna dolži
na gradbene linije niza ne sme presegati predvidene dolžine.

Etažna višina je modularna. Strehe so dvokapnice z naklonom 35—40°, 
vendar enotnim za cel niz.

Prepovedana je kritina svetlih ali belih barv in kritina iz salonita. Barve streh 
morajo biti za celoten niz enotne.

Fasade so svetlih barv v različnih barvnih odtenkih.
Dostopi do objektov so iz severne strani.

9. člen

Obstoječi objekt Jurčičeva ulica št. 1
Objekt je enonadstropen z lokalom mesarije v pritličju in stanovanjem v 

nadstropju. Prenova objekta je možna pod naslednjimi pogoji:
Objekt ostane enonadstropen z lokalom v pritličju in stanovanjem v 
nadstropju.
V podstrešju je možno urediti dodatne stanovanjske prostore, oblikovno 
tudi z eno ali dvema frčadama. Naklon strešine 35—40°, kritina opečna 
naravne barve.
Ob ulici Cankarjeve brigade odpade zaradi ureditve pločnika obstoječe 
stopnišče.
Del obstoječe hiše ob ulici Cankarjeve brigade se odstrani (v situaciji ozna
čeno z — odpade), da se lahko primerno uredi garaža za 2 avtomobila v 
primerni oddaljenosti od ulice.
Dostop v stanovanje je lahko urejen z ulice Cankarjeve brigade ali pa z 
obstoječe Jurčičeve ulice.
Dostava je z obstoječe Jurčičeve ulice (novo predvideno parkirišče).

Dozidava novega objekta k obstoječemu Jurčičeva 1 
Dozidava je možna pod naslednjimi pogoji: 

objekt se dozida na vzhodno stran v zamiku 2 m od obstoječega, od prelo
ma naprej pa mora biti oddaljen 1 m od obstoječe Jurčičeve ulice. Širina 
objekta je 8 m + 10%, od parcelne meje objekta Jurčičeva št. 3 pa mora biti 
objekt oddaljen 6 m.
Vertikalni gabarit je P+l 4 mansarda. Kota pritličja 273,40 (možnost 
delne ali celotne podkletitve). Dozidani objekt je brez kolenčnega zida. 
Naklon strešine 35—40°, kritina je opečna, naravne barve.
Pritličje je namenjeno poslovni namembnosti —ribarnica, ostale površine 
razen kleti so stanovanjske.
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— Vstop v stanovanje, poslovni prostor in dostava je z obstoječe Jurčičeve 
ulice (novo predvideno parkirišče).

Obstoječi kozolec
Obstoječi kozolec je priča ljudske arhitekture v naselju Trebnje. V skladu z 

ureditvijo novega parkirišča se prestavi tako, da se lahko parkira pod njim. Vsi 
sestavni deli kozolca v novi funkciji ostanejo nespremenjeni.

Po dveh letih funkcioniranja kompleksa se tlakujejo tudi površine, kijih po
gosto uporabljajo stanovalci izven predvidenih peš poti, zgradi se obojestranski 
hodnik za pešce (pločnik) širine 1,6 m ob Ulici Cankarjeve brigade ter pločnika 
širine 0,6 oziroma 0,8 m ob Ulici Heroja Slavka, tudi ob Jurčičevi ulici je pred
viden obojestranski hodnik za pešce, širine 1,6 m.

13. člen

Obstoječi objekt Stari trg 3 
Prenova objekta je možna pod naslednjimi pogoji:

— Objekt ostane enonadstropen, brez kolenčnega zida, s šotorasto streho.
— Možna je prenova pritličja v lokal.
— 1. nadstropnje ostane stanovanjsko, podstrešje se lahko izkoristi tudi za sta

novanjski namen, za kar je možno dodati frčade.

Nova objekta ob Jurčičevi ulici
Nova objekta sta locirana kot dvojček. Pogoji oblikovanja so naslednji:

— Velikost posameznega objekta je 12+4 m x 9 + 10%, srednji delje v zami
ku 1 m.

— Vertikalni gabarit je P+1 +m. Kota pritličja 272,00 (možnost delne ali ce
lotne podkletitve). Objekt nima kolenčnega zidu.

— Naklon strešine je 35—40°, kritina je opečna, naravne barve.
— Pritličji obeh objektov, razen srednjega dela, sta namenjeni za lokala, ostale 

etaže, razen kleti, pa so stanovanjske.
— Vstop v stanovanje in dovoz je iz ulice Stari trg, vstop v lokala pa s pločnika 

Jurčičeve ulice.

Peš dostop do objekta je s pločnika Jurčičeve ulice ali iz uhce Stari trg. 
Dostava je možna iz ulice Stari trg, zato se za potrebe parkiranja odstrani 
severno ležeči gospodarski objekt — ureditev 4 novih parkirišč.

10. člen
Glavno parkirišče je locirano na parcelah K. O. Trebnje pare. št. 105/3, 

105/5, 151/2, 151/3. Objekt je trietažen. Višina etaže je 3 m.
Horizontalen gabarit je 44x 18 m. Na objektu se proti jugu izvede strešina na 

tretji etaži istega naklona in materiala kot pri stanovanjskih blokih.
Na vrhu glavnega parkirišča se uredi igrišče.

11. člen
Ureditev zelenih površin 
Na celem območju se izvede:

— drevored ob ulici Gubčeve brigade,
— nizke zazelenitve glavne peš komunikacije v smeri sever-jug,
- zeleni pas na severni strani pred stanovanjskimi bloki.
- parkovna ureditev površin na južni strani stanovanjskih blokov, kjer se iz

vede tudi utrjena površina za interventni dostop,
— gosta zazelenitev glavnega parkirišča, 

terasasta okrasna zazelenitev gostišča, 
ohranijo se vsi kostanji pri gostilni Pavlin.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ENERGETSKO 
OMREŽJE TER SISTEM ZVEZ

12. člen

Vodovodno omrežje
Izgradi se nov sekundarni vodovod PVC 0 110 mm v dolžini 185 m. Trasa 

poteka od obstoječega cevovoda PE 0 140 pri obstoječi stavbi sodišča ob peš 
poti do novega parkirišča. Izgradi se nov priključek za poslovno stanovanjski 
niz PVC 0 90 na primarni vod SAL 0 100. Trasa poteka od primarnega vo
da pri objektu Cesta Gubčeve brigade 18, pravokotno prek ceste, do platoja na 
predvidenem trgu.

Vodovod se pri prečkanju ulice zaščiti z betonskimi cevmi.
Opusti se hidrantno omrežje PE 0 110 okoli stavbe sodišča, obstoječi hi

drant se prestavi.
Prestavi se cevovod SAL 0 80 pri Jurčičevi ulici. Prestavitev se izvede s 

plastičnimi cevmi PVC 0 110.

14. člen

Hidrantno omrežje
Na celotnem obomočju se zgradi zunanje hidrantno omrežje s šestimi 

hidranti.
Zgradi se tlačno podpostajo za povečanje pretoka in tlaka vode v vodovod

nem omrežju v primeru gašenja požara.
Opusti se hidrantno omrežje oziroma vodovodna zanka iz plastičnih cevi 

0 110 okoli obstoječega objekta sodišča v dolžini 95 m.
Obstoječi hidrant se prestavi proti gostilni Pavlin.

15. člen

Kanalizacijsko omrežje
Izgradi se sekundarni vod mešane kanalizacije, ki poteka od kanalizacijske

ga jaška J1 pri stavbi sodišča do jaška J8, kjer se priključi na rekonstruirani 
kolektor ob ulici Gubčeve brigade v dolžini 110 m iz betonskih cevi.

Izgradi se meteorna kanalizacija s severnih strešin poslovno-stanovanjskih 
objektov ter zalednih voda iz betonskih cevi 0 25, v skupni dolžini 128 m. 
Trasa meteorne kanalizacije poteka med podpornimi zidovi in poslovnimi ob
jekti in se priključi na sekundarni vod nove mešane kanalizacije v jašku J3.

Zgradi se meteorna kanalizacija novega parkirišča iz betonskih cevi 0 25 v 
dolžini 30 m in se priključi na obstoječo kanalizacijo ob ulici Cankarjeve 
brigade.

Poruši se sekundarni kanal mešane kanalizacije v dolžini 200 m. Rekons
truira — prilagodi se meteorna kanalizacija ob rekonstrukciji cest in ureditvi 
parkirišč v ulici Gubčeve brigade.

Kanalizacijski priključek objekta sodišča se rešuje v sklopu prizidka poslov
nega objekta ob ulici Gubčeve brigade.

Zgradi se meteorna kanalizacija za nova parkirišča v Jurčičevi ulici.
Rekonstruira se obstoječi kolektor mešane kanalizacije na ulici Gubčeve 

brigade od jaška J7 do jaška J11.
Na utrjenih parkirnih površinah se izgradijo lovilci maščob.

Prometna ureditev v območju zahteva: 
rekonstrukcijo regionalne ceste R 326 - Ulica Gubčeve brigade na tem 
odseku,

— rekonstrukcija križišč
Ulica Gubčeve brigade z ulico Cankarjeve brigade in z ulico Heroja Slaka, 
formiranje nove navezave Jurčičeve ulice in s tem križišča Ulice Gubčeve 
brigade—Temenska pot Jurčičeva ulica,
parkirnih površin,

— urgentnih dostopov,
— peš poti.

Širine prometnic morajo biti naslednje:
Ulica Gubčeve brigade 2 x 3 m + tretji pas v križiščih,

— Ulica Cankarjeve brigade 2 x 2,75 m,
Ulica Heroja Slaka 2 x 3 m,
Jurčičeva ulica.

Rekonstrukcija regionalne ceste se nanaša na ureditev treh križišč in izgrad
njo novih parkirnih površin ob predvideni poslovno-stanovanjski coni ter iz
vedba avtobusnega postajališča na parcelah K. O. Trebnje par. št. 369/1, 194, 
191/3,201,203.

Rekonstrukcija križišč se nanaša na izvedbo novih elementov krivin na par
celah K. O. Trebnje pare. št. 105,102,131, 369/1,152,186/2,184, 186/1, 
190, 188.

Na svernovzhodni strani kompleksa se izvede parkirišče na parcelah K. O. 
Trebnje pare. št. 151/1,151 /3,151/5, na vzhodnem delu pa parkirišče na par
celah K. O. Trebnje 175/2, 1.75/1, 176/4.

Izgradnja internih poti oziroma urgentnega dostopa se izvede v dolžini 100 
m in širini 3,5 m na parcelah K. O. Trebnje, pare. št. 151/3.

Peš poti se izvedejo v dolžinah 50 m, povprečne širine 2 m, na parcelah K O. 
Trebnje pare. št. 151/3, 151/1.

16. člen

Električno omrežje
Napajanje bo teklo iz transformatorskih postaj center in Pavlinov hrib, kate

ri se povežeta s kabelsko kanalizacijo v dolžini 265 m. Izgradi se nizkonapetostni 
kablovod za napajanje vseh objektov.

Izgradi se zanko NN omrežja okoli novega parkirišča ob ulici Cankarjeve 
brigade za napajanje javne razsvetljave.

Nadomesti se kablovod javne razsvetljave obstoječega parkirišča pri 
sodišču.

Izvede se NN kablovod javne razsvetljave ob ulici Gubčeve brigade ter ob 
urgentni poti severno od stanovanjskih objektov.

Zračni vod od TP center do severne meje območja ZN se kablira v dolžini 45 
m. Prestavi se NN kablovod za obstoječe stanovanjske objekte v dolžini 45 m.

Opusti se nizkonapetostni prostozračni energetski vod od ulice Gubčeve bri
gade do Jurčičeve ulice, ki se nadomesti z nizkonapetostnim kablovodom, v 
dolžini 145 m. Prestavijo oziroma rekonstruirajo se tudi vsi priključki.

17. člen

Toplovodno omrežje
Zgradi se sekundarni vod toplovoda iz obstoječe toplovodne kinete za ogre

vanje območja. Toplovod se položi v kineto.

18. člen
Nadomesti se PTT kablovod iz obstoječe ATC do telefonskega jaška T2 s 

šestcevno kabelsko kanalizacijo v dolžini 385 m.
Na območju ZN se izgradi novo RIT omrežje, skupaj z vodom za kabelsko 

televizijo.
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Opusti se obstoječi prostozračni priključek za stavbo sodišča. 29. člen

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

19. člen
Hrup

Ža območje zazidalnega načrta veljajo sledeči maksimodni nivoji hrupa: 
— 60 dB(A) podnevi, 50 dB(A) ponoči.

Maksimalne konice — redke 70 dB — pogoste 65 dB.

20. člen
Komunalni odpadki se odvažajo na sanitarno deponijo. Organizira se zbira

nje sekundarnih surovin za steklo in papir.

21. člen
Požarno varstvo

Območje zazidalnega načrta se opremi z zunanjim hidrantnim omrežjem. 
Objekti se med seboj ločijo s požarnimi zidovi oziroma ustreznimi požarnimi 
odmiki.

Izvedejo se dostopi in utijene površine za vozilo protipožarne zaščite.

22. člen

Varstvo voda
Odpadne komunalne vode se vodijo na čistilno napravo. Za meteorne vode 

iz parkirišč ter ostalih voznih površin se izvedejo lovilci olj.

23. člen

Ravnanje s prstjo
Plodni del prsti se v končni fazi uporabi za zunanjo ureditev celega območja. 
Matični substant se uporabi v skladu z določili odloka o ravnanju s plodno 

zemljo (Skupščinski Dolenjski list, št. 15/87).

Z začetkom veljave tega odloka prenehajo veljati določila odloka o spre
membi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Pavlinov hrib — Stari trg v 
Trebnjem (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/80) in določila odloka o ugotovit
vi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s 
srednjeročnim družbenim planom občine Trebnje za obdobje 1986 — 1990 
(Skupščinski Dolenjski list, št. 17/86, ki se nanašajo na spremembe, ki so 
predmet tega odloka.

30. člen

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

Številka: 350-1/71-10 Predsednik
Datum: 11.7. 1990 skupščine občine:

CIRIL PUNGARTNIK

116.
Na podlagi 245. člena statuta občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 

9/79, 16/80, 1/82, 3/86) ter 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/87) je skupščina občine 
na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitične
ga zbora dne 11.7. 1990 sprejela

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

za leto 1990 (od 1. 7. do 31. 12.)

L
Za leto 1990 (od L 7. do 31. 12. 1990) se določi vrednost točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 0,0023 din na mesec.

VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

24. člen

Etapnost za gradnjo objektov ni določena. Pristop h gradnji objektov pa za
hteva predhodna dela:
— izgradnja novega sekundarnega voda mešane kanalizacije,
— izgradnja sekundarnega vodovoda PVC 0 110,
— porušitev vodovoda PE 0 90 in prestavitev hidranta,
— izgradnja sekundarnega PTT voda pod predvidenim stopniščem,
— pred graditvijo objektov v posamezni gradbeni celoti se izvede primarna 

komunalna infrastruktura za celotno tangirano gradbeno celoto in preve
za va kanalizacijskega priključka stavbe sodišča.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

25. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju zazidalnega načrta so izvajalci in 

investitorji dolžni zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času 
gradnje, racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo, odvečno 
žemljo odvažati na za to določeno mesto, na prometnicah zagotoviti varen 
Promet, odpraviti vse stroške, kijih povzročajo na obstoječi komunalni infras- 
■rukturi in objektih. Pred pričetkom del zakoličiti obstoječe podzemne komu
nalne vode ob prisotnosti upravljalcev le-teh, v nočnem času še posebej zaščititi 
gradbišče.

Vlil. TOLERANCE

26. člen
Poleg toleranc pri vertikalnih in horizontalnih gabaritih objektov, navedenih 

v členih 5,6,7,8,9 tega odloka so dovoljene tolerance pri izvedbi komunalne 
'nfrastrukturc v takih mejah, da ne povzročijo nobene spremembe pri predla
ganih ureditvah območja.

'X. KONČNE DOLOČBE

27. člen
. Zazidalni načrt Pavlinov hrib je stalno na vpogled občanom, organizacijam 
1,1 skupnostim na SO Trebnje.

28. člen

^adzorstvo nad izvajanjem zazidalnega načrta opravlja Uprava inšpekcijskih 
s|užb Novo mesto.

2.

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu 
ter se začne izvajati s L 7. 1990.

Številka: 414-03/90-10 Predsednik
Datum: 11.7. 1990 skupščine občine:

CIRIL PUNGARTNIK

117.
Na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za splošne družbene potrebe v 

letu 1990 (Uradni list R Slovenije, št. 43/89) in 3. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za splošne družbene potrebe v 
letu 1990 (Uradni list R Slovenije, št. 24/90) je skupščina občine Trebnje na 
zasedanju zborov dne 11.7. 1990 sprejela

ODLOK
o spremembah odloka o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potre

be v občini Trebnje za leto 1990

1. člen

2. člen odloka o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v občini 
Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89) se spremeni tako, da se glasi: 

Prispevki za skupne družbene potrebe na področju družbenih dejavnosti, ki 
se uresničujejo na ravni občine, se plačujejo po naslednjih stopnjah:
1. prispevki iz osebnega dohodka za:
L neposredno otroško varstvo 1,32
2. osnovno izobraževanje 5,00
3. kultura 0,44
4. telesna kultura 0,19
5. socialno skrbstvo 0,71
6. zdravstvo 0,25

II. prispevek iz dobička in iz dohodka:
— za raziskovanje 0,08

2. člen

3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Prispevki za skupne družbene potrebe na področju gospodarske infrastruk

ture, ki se zadovoljujejo na ravni občine, se plačujejo po naslednjih stopnjah:
L solidarnost na področju stanovanjskega gospodarstva 1,58
2. gospodarjenje s komunalnimi objekti 0,96
3. pospeševanje proizvodnje hrane 0,62
4. intervencije v osnovni preskrbi 0,00
5. za ceste 1,13


