URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 2

Preddvor, 28. februar 2002

PREDDVOR

Cena 210 SIT (DDV vključen)

dopolnitve ureditvenih območij naselij
(sprememba kmetijskih in gozdnih zemljišč
v
stavbna
zemljišča)
na
podlagi
individualnih pobud občanov,
spremembe načina urejanja,
upoštevanje dopolnjenih obveznih izhodišč
republiškega prostorskega plana,
odpravo neusklajenosti med planskimi in
izvedbenimi akti.

⇒

4.
***
Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 23. člena
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
občine Preddvor, št. 2/99) je občinski svet
občine Preddvor na svoji 30. seji, dne
20.2.2002 sprejel

⇒
⇒
⇒

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
(1)

V kartografskem delu dolgoročnega
plana
–
Urbanistična
zasnova
Preddvora se vsebina karte:
Zasnova organizacije dejavnosti v
prostoru-cestno prometne povezave
(karta 3) v M 1:5000 dopolni s traso
nove ceste mimo naselja Hrib,

(2)

V
kartografski
dokumentaciji
k
dolgoročnemu planu se vsebina kart
RADOVLJICA 50, JEZERSKO 41,
KRANJ 10, KAMNIK 1,3 ustrezno
spremeni in dopolni (vse na PKN v M
1.5000).

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Kranj za
obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega leta 1989 in
srednjeročnega družbenega plana
občine Kranj za obdobje 1986 do leta
1990, dopolnjenega 1989 za območje
občine Preddvor

1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta
2000, dopolnjenega 1989 (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 5/86, 16/88, 23/88, 38/96, 44/96,
Uradni list RS, št. 20/91, 55/92, 27/96 in
Uradno glasilo občine Preddvor, št. 6/98) v
nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in
prostorskih
sestavin
srednjeročnega
družbenega plana občine Kranj za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1989
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88,
3/89, 38/96, 5/97, 43/97, Uradni list RS, št.
41/92, 50/92, 55/92, 43/93, 70/94, 27/96 in
Uradno glasilo občine Preddvor, št. 6/98) v
nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, ki se
nanašajo na:

LETO VIII

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega
plana)
(1)

V poglavju V. PROSTOR, točka 5.2.
Sestavni deli družbenega plana za
obdobje 1986-1990, podtočka B
Kartografska
dokumentacija,
se
beseda »in« nadomesti z vejico, ter
doda besedilo »in spremembe 1999«.

(2)

V točki 5.3. Naloge po posameznih
področjih, podtočka 5.3.1. Urejanje
prostora pod b/Ureditveni načrti doda
»Športno-rekreacijsko
območjeStrelišče R 4/5«

(3)

V
kartografski
dokumentaciji
k
srednjeročnemu planu se vsebina kart
RADOVLJICA 50, JEZERSKO 41,
KRANJ 10 in KAMNIK 1,3 ustrezno
spremeni in dopolni (vse na PKN v M
1.5000).
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4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v
Uradnem glasilu občine Preddvor.

28. februar 2002

2. člen
V 9. členu se zadnja alineja nadomesti s
sledečim besedilom: »v območjih za
stanovanja in kmetijstvo niso dovoljene
gradnja hlevov in svinjakov, ki prekomerno
motijo stanovanjsko okolje«.
3. člen
V 23. členu se na koncu prvega odstavka doda
»in gradnja objektov za potrebe župnišča«.

Številka: odl 58/02
Datum: 20.02.2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

5.
Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 23. člena
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
občine Preddvor, št. 2/99) je občinski svet
občine Preddvor na svoji 30. seji, dne
20.2.2002 sprejel

4. člen
Za 10. členom se doda »10a. člen, ki se glasi:
V območjih za proizvodne in servisne
dejavnosti so dopustne še gradnje in
ureditve objektov in naprav za te
dejavnosti. Izjemoma je v severnem delu
območja (do južne linije obstoječega
stanovanjskega objekta) P 4/2 dovoljena
poslovno stanovanjska gradnja«.
5. člen
V 24. členu se druga alineja »Nadzidave
objektov niso dopustne.« nadomesti z
»Nadzidave in dozidave objektov šole in
vrtca so dovoljene«.
6. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 059/02
Datum: 20.02.2002

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
uraditvena območja naselij Preddvor,
Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče,
Potoče in Breg ob Kokri (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 15/88 in Uradno glasilo občine
Preddvor, št, 2/98, 6/98) se v 2. členu
spremeni prikaz razmejitev (območja urejanja
in ureditvenih enot) ter meril in pogojev za
posege v prostor, na podlagi grafičnih
prikazov v merilu 1:2880, spremembe november 1999.

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

6.
Na podlagi prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) in 23. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor,
št. 2/99) je občinski svet občine Preddvor
na svoji 30. seji, dne 20.2.2002 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
Dobrave

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
Dobrave (Uradni vestnik Gorenjske, štev. 5/97
in Uradni list RS, štev, 74/94, 27/96 in Uradno
glasilo občine Preddvor, štev. 6/98) se v 2.
členu spremeni prikaz razmejitev (območja
urejanja in ureditvenih enot) ter meril in
pogojev za posege v prostor, na podlagi
grafičnih prikazov v merilu 1:5000,
spremembe - november 1999.

2. člen
23.a. člen se dopolni, tako da se pravilno glasi
»Območje pod spodnjo cesto počitniškega
območja se priključi obstoječi razpršeni
gradnji, ta enota pa se preoblikuje iz
območja razpršene gradnje (z) v območje
za stanovanje (S), kjer so dovoljene
dopolnilne gradnje stanovanjskih ali
počitniških objektov, nadzidave, dozidave
obstoječih objektov in postavitev pomožnih
objektov.«

3. člen
Za 23.a. členom se doda »23b. člen, ki se
glasi: Na območju razpršene gradnje (z) na
zemljišču parcelna štev. 310/8 k.o. Bela je
dovoljena
legalizacija
počitniškega
objekta.«

4. člen

Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v
Uradnem glasilu občine Preddvor.

7.
Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 23. člena
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
občine Preddvor, št. 2/99) je občinski svet
občine Preddvor na svoji 30. seji, dne
20.2.2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
Jezersko

1. člen
Za 44. členom odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Jezersko (Uradni list RS, štev,
41/92) se doda »44a. člen, ki se glasi: Na
območju razpršene gradnje (z) na zemljišču
parcelna štev. 684/2 k.o. Kokra je dovoljena
legalizacija počitniškega objekta.«

2. člen
Za 44a. členom se doda »44b. člen, ki se
glasi: Na območju razpršene gradnje (z) na
zemljiščih parcelna štev. 79, 80, 81 k.o.
Kokra je dovoljena legalizacija obstoječih
objektov.«

3. člen
Za 44b. členom se doda »44c. člen, ki se
glasi: Na območju razpršene gradnje (z) na
zemljiščih parcelna štev. 1072/2 k.o. Breg
ob
Kokri
je
dovoljena
legalizacija
nadomestnega objekta.«

4. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v
Uradnem glasilu občine Preddvor.

Številka: odl 060/02
Datum: 20.02.2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

Številka: odl 061/02
Datum: 20.02.2002
Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar
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8.

9.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 23. člena
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
občine Preddvor, št. 2/99) je občinski svet
občine Preddvor na svoji 30. seji, dne
20.2.2002 sprejel

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 23. člena
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
občine Preddvor, št. 2/99) je občinski svet
občine Preddvor na svoji 30. seji, dne
20.2.2002 sprejel

ODLOK

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
Kranjsko in Sorško polje

o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
Krvavec

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
Kranjsko in Sorško polje (Uradni vestnik
Gorenjske, štev. 17/96, 44/96, 43/97, 49/97,
Uradni list RS, štev, 43/93, 3/94, 27/96 in
Uradno glasilo občine Preddvor, štev. 6/98) se
v 2. členu spremeni prikaz razmejitev (območja
urejanja in ureditvenih enot) ter meril in
pogojev za posege v prostor, na podlagi
grafičnih prikazov v merilu 1:5000,
spremembe - november 1999.

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
Krvavec (Uradni list RS, štev, 47/94) se v 2.
členu spremeni prikaz razmejitev (območja
urejanja in ureditvenih enot) ter meril in
pogojev za posege v prostor, na podlagi
grafičnih prikazov v merilu 1:5000,
spremembe - november 1999.

2. člen
73a. člen se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi »Na delu zemljišča parcelna štev.
133 k.o. Tupaliče (pred komasacijo) v izmeri
2
4000 m je dovoljena gradnja hleva.«

3. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v
Uradnem glasilu občine Preddvor.

2. člen
V drugem odstavku 9. člena se za S9 doda »in
S 10.«

3. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v
Uradnem glasilu občine Preddvor.

Številka: odl 063/02
Datum: 20.02.2002
Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

Številka: odl 062/02
Datum: 20.02.2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
tel 275 10 00, fax 275 10 20, email preddvor@siol.net D.Š. 77195108 - Odgovorni urednik: Miran Zadnikar razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2002
je 2.500 SIT (DDV v višini 8,5% v višini 212,50 SIT je
obračunan v ceni) - TRR 01000-0100006889 - reklamacije
se upoštevajo en mesec dni po izidu

