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15.
***
Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90, ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
navodil o merilih za to, kaj se lahko šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj
se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s
spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi
20. člena statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št.2/99) in že
sprejetega Odloka o pomožnih objektih,
napravah in drugih posegih v prostor v Občini
Preddvor, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št.1/98, 8/98 in 1/01), je občinski svet Občine
Preddvor na svoji 24. seji, dne 26.09.201
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
pomožnih objektih, napravah in drugih
posegih v prostor v Občini Preddvor,
za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

1.člen
Besedilo Odloka (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 1/98) se spremeni tako, da se 5.
točka 2. člena glasi:
5. ⇒ zgraditev oz. ureditev vrtnih in
dvoriščnih ograj, opornih zidov, žive
meje do višine 2,5 m, ob pogojih
Odloka o občinskih javnih cestah
(preglednost) in da so oddaljene od
roba utrjenega cestišča (zunanji rob
bankine oz. pločnika) vsaj 1 meter,
prilagojene tipologiji naselja.
⇒ prestavitev vseh vrst zidov in ograj ne
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glede na vrsto materialov in
dimenzije, če se s tem izboljšajo
prometne razmere in pomenijo večjo
varnost ljudi in premoženja.
⇒ ograje je dovoljeno postavljati na
območjih, kjer so okoliška stavbna
zemljišča pretežno pozidana.
Iz razlogov varnosti v cestnem prometu,
lahko občinski upravni organ ob
upoštevanju Odloka o občinskih cestah
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
11/98), določi drugačne pogoje.
Če konfiguracija terena zahteva višji
oporni zid od 1 m, se le ta lahko postavi
do višine 2,5 m, ob priloženem statičnem
izračunu, ki določi njegovo izvedbo;
Ograje iz odpadnih materialov niso
dovoljene, razen če so kombinirane iz
materialov prejšnjega zidu in novih
materialov.
Odstranitev obstoječih objektov in naprav
2
in njihovih delov do površine 35 m , za
katere ni potrebna statična presoja in s
tem niso ogroženi sosednji objekti.
2. člen
Besedilo 32. točke 2. člena odloka se črta,
namesto njega pa vstavi novo besedilo, ki
glasi:
32. zunanja ureditev z urbano opremo:
⇒ tlakovanje, asfaltiranje in urejanje
funkcionalnih
zemljišč
pred
stanovanjskimi in drugimi objekti;
⇒ rekonstrukcija, popravilo in razširitev
obstoječih kategoriziranih občinskih
cest v skladu z odlokom o občinskih
cestah (Uradno glasilo Občine
Preddvor,
št.
11/98)
in
nekategoriziranih poti;
⇒ urejanje
cestnih propustov na
občinskih cestah in poteh do
premera 100 cm in naprave muld za
odtok vode;
⇒ urejanje
brežin vodotokov, ob
soglasju pristojne službe za vodno
gospodarstvo;
⇒ terasasta
utrditev
terena
s
prefabriciranimi škarpniki do višine
1,5 m;
⇒ postavitev zaščitnih in protihrupnih
ograj,
ki
niso
ob
cestah
regionalnega pomena, do višine 2,5
m, ob pogojih odloka o občinskih
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cestah;
trajne ograje, ki služijo za zaščito
pred divjadjo, do višine 3 m;
stojala za kolesa
(tudi z
nadstrešnico) ob javnih zgradbah v
obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih
urbanističnih in prometnih ureditev,
2
do 10 m ;
postavitev reklamnih, obvestilnih,
turističnih in podobnih panojev in
naprav ter reklam, poslikanih na
zidovih objektov, ki niso prometni
znaki ali znaki po drugih predpisih,
ali s pritrditvijo na objekte, zidove,
ograje ali samostojne površine do
2
12 m , s soglasjem lastnikov
objektov oz. zemljišč. Če panoji
2
presegajo velikost 4 m , jih je
potrebno časovno omejiti do največ
2 leti, z možnostjo podaljšanja;
postavitev mikro urbane opreme oz.
dodatna opreme obstoječih parkov,
otroških igrišč objektov in naprav za
rekreacijo, počivališč (tudi na
planinskih poteh), kot so klopi,
ureditev izvirov studencev, igrala,
korita za rože in podobno;

3. člen
Besedilo 33. točke 2. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
3
⇒ rezervoarji za vodo do 10 m , v kolikor ta
voda ni namenjena za pitje;
3
⇒ posodobitev obstoječih gnojišč do 30 m ;
⇒ ureditev pašnikov do površine 4 ha;
⇒ postavitev začasnih zavetišč za živino na
pašnikih s časovno omejitvijo, največ do 5
let;
2
⇒ lovske preže do velikosti 4 m in krmišča
2
do 6 m , ob soglasju lovske družine, ki
deluje na območju in Zavoda za gozdove.
4. člen
Besedilo 34. točke 2. člena se črta.
5. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
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