Objavljeno v UL. SRS št. 42/1988

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 202. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79,
5/82, 11/86 in 2/87), je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela in zbora
krajevnih skupnosti, dne 17. novembra 1988 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu pokopališča v Bevkah
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje pokopališča v Bevkah, ki ga je izdelal
Zavod za načrtovanje Vrhnika, Tržaška c. 23, pod št. 37/87, novembra 1987.
2. člen
Vsebina ureditvenega načrta za območje pokopališča v Bevkah:
1. Besedni del
1.1 opis meje območja
1.2 funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve
1.3 pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov
1.4 pogoji komunalnega urejanja območja
1.5 etape izvajanja ureditvenega načrta
1.6 obveznosti investitorjev in izvajalcev
1.7 končna določila
2. Grafični del
2.1 izvleček iz družbenega plana občine Vrhnika
2.2 situacija širšega območja
2.3 geodetski in katastrski načrt
2.4 situacija: arhitektura, hortikultura, promet
2.5 situacija: numerični podatki – ocena stroškov
2.6 situacija: komunalna ureditev
2.7 situacija: parcelacijski načrt
1.1.

OPIS MEJE OBMOČJA PO PARCELNIH MEJAH

3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega površino obstoječega pokopališča in razširitev
vzhodno od obstoječega poslovilnega objekta v katastrski občini Blatna Brezovica.
Meja ureditvenega območja poteka po mejah katastrskih parcel št. 1253/1 in št. 1249.
1.2.

FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno pokopališki dejavnosti in obsega:
A) Ureditev obstoječega pokopališča:
− ureditev dostopne poti
− preureditev obstoječega poslovilnega objekta
B) Razširitev pokopališča:
− ureditev grobnih polj
− izgradnja novega poslovilnega objekta in opreme
− ureditev utrjenih površin
− ureditev zelenih površin
− prometna in komunalna ureditev

1.3.

POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen
A) Pogoji za urejanje obstoječega pokopališča
Potrebno je ohraniti obodni zid ter centralno os s poslovilnim objektom in corpusom.
Obodni zid se redno vzdržuje, vzhodni del se sanira , statična sanacija ni potrebna.
Poslovilni objekt se preuredi kakor je prikazano v grafični prilogi ureditvenega načrta. Skozi
objekt se izvede prehod z rampo 10 % naklona, iz obstoječega v novi del.
Odprtini se oblikujeta kot portala. Na zunanjem zidu? In strehi so dovoljena samo
vzdrževalna dela.
Dostopna pešpot se obrobi z betonskimi robniki 6/18 cm.
B) Pogoji za urejanje novega pokopališča
Pri ureditvi se upošteva zasnova obstoječega pokopališča (obzidan prostor pravilne oblike z
osno razporejenimi elementi – portalom, corpusom in poslovilnim objektom).
Ob glavni pešpoti se simetrično nizajo prostori (vhod, grobna polja, poslovilni prostor in
poslovilni objekt, pot do obstoječega pokopališča in motiv – spominsko obeležje), ki tvorijo
enotno prostorsko kompozicijo.
1. Območje B
Uredijo se grobna polja, dostopna pešpot s počivališčem in prostor za spominsko obeležje.
Prostor se omeji z obodnim zidom s portalom, ob katerem sta locirana prostora za oskrbo z
vodo in zbiranje ter odlaganje odpadkov.
Velikost območja je dimenzij 15,6 m x 29,50 m ± 1 m.
2. Območje C
Uredijo se grobna polja, dostopna pešpot in poslovilni prostor s poslovilnim objektom.
Omeji se z obodnim zidom in vhodnim portalom.
Velikost območja je 15,60 m x 35,30 m ± 1 m.
3. Območje D
Uredi se glavna dostopna pešpot s priključkom na vaško pot, parkirni prostor ter zelenica v
naklonu.
Velikost območja je 26 m (+ 2 m) x 16,50 m (+ 2 m) + 1 m.
C) Pogoji za oblikovanje grobnega prostora
Pogoji so določeni z odlokom o pokopališkem redu na območju občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 6/84).
Grobni prostor je velikosti 1 m x 2,30 m – enojni grob in 2 m x 2,30 m – dvojni grob. V širini je
vračunan razmik 30 cm. Dostopna pot je široka 70 cm.
Grobni prostor je obdan z obrobo iz betona ali kamna višine 15 cm.
Nagrobnik mora biti v skladu z velikostjo grobnega prostora in primerno oblikovan.
Č) Pogoji za oblikovanje objektov in opreme
1. Poslovilni objekt je lociran v območju C na zahodni strani poslovilnega prostora.
− horizontalni gabarit je (7 m x 5 m) ± 0,50 m
− vertikalni gabarit je P
− streha je simetrična dvokapnica, naklona 30º, krita z bobrovcem
− višina kapi je + 290 m nad koto tlaka + 0,10 m
− fasada je oblikovana simetrično, ometana in belo opleskana
− zunanja vrata imajo lesena polkna v naravni barvi
2. Obodni zid je iz armiranega betona z dodatkom breče in profiliran (razširjen spodnji del,
slopi, kapa, poudarjeni vogalni elementi izstopajo iz ravnine zidu za 0,10 m) in sega 0,90
m nad nivo pokopališča.
3. Konzolna, polkrožna razširitev je obvezna (r = 1 m ± 0,20 m) prav tako ograja z zidom,
enakim obodnemu.
4. Portali, pergola, spominsko obeležje, stebri so vezni element glavne pešpoti in obdelani
enotno ter oblikovno kvalitetno.
Stebri so lahko kamniti ali betonski, okroglega profila z bazo in kapitelom.
Pergola je lahko kovinska ali lesena.

D) Pogoji za urejanje utrjenih površin
Tlakovane površine se izvedejo kakor je prikazano v grafični prilogi ureditvenega načrta.
Glavna pešpot je široka 1,60 m peščena in obrobljena z betonskimi robniki 6/80 cm.
Poslovilni prostor s poslovilnim objektom je oblikovan simetrično, pravokotno na glavno os,
dimenzij 15,60 m x 12 m ± 1 m.
Utrjene površine je obvezno urediti po detajlnem načrtu zunanje ureditve.
E) Pogoji za urejanje zelenih površin
Vzdolž in na čelnih straneh opornega zidu je drevored brez, kakor tudi v območju D ob
parkirnih prostorih.
Zelene površine je treba urediti po detajlnem načrtu zunanje ureditve.
Živa meja gabra (obrezuje se na višino 1,20 m) omejuje prostor za vodo in prostor za
zbiranje in odlaganje odpadkov.
1.4. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA IN PROMETNEGA UREJANJA OBMOČJA
6. člen
Komunalne naprave se priključijo na obstoječe v bližini območja, v skladu s pogoji
upravljalca.
Razvod za zunanjo razsvetljavo se izvede ob glavni pešpoti do svetil, ki se predvidijo na
stebrih, portalih, pergolah in so enotno oblikovane.
Na razvod se priključi poslovilni objekt.
Vodooskrba je predvidena v območju B za potrebe obeh pokopališč.
Predviden je vodnjak – betonsko ali kamnito korito z vodnim priključkom.
Napajalni vod se izvede ob glavni pešpoti.
Ponikalnica se izvede ob vodnjaku in poslovilnem objektu.
Za zbiranje in odvoz odpadkov sta predvidena prostora s kontejnerji v območju B in D, ki
zadostujeta potrebam obeh pokopališč.
Promet:
Dostop je možen preko obeh pokopališč in se navezuje na vaško pot.
Parkirišče z 11 parkirnimi mesti je urejeno v območju D, kakor je prikazano v grafični prilogi
ureditvenega načrta.
1.5. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
7. člen
Ureditveni načrt se izvaja v dveh fazah:
− v prvi fazi se zgradi in uredi območje B in D, območje C se uredi kot park,
− zgradi in uredi se ves obodni zid, glavna pot in visoka ozelenitev,
− v drugi fazi se postopoma dograjujejo ostali deli in območje C.
1.6. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
8. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec natančno
upoštevati določila ureditvenega načrta in odloka. Kolikor se pogoji v naslednjih etapah
izvajanja spremenijo, vendar so še v skladu z osnovnimi določili ureditvenega načrta, si mora
investitor pridobiti novo lokacijsko odločbo.
Kolikor spremenjeni pogoji ne ustrezajo temu ureditvenemu načrtu, je potrebno ureditveni
načrt novelirati.

1.7. KONČNA DOLOČILA
9. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam združenega dela in
skupnostim, pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu
Krajevne skupnosti Bevke.
10. člen
Nadzor nas izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Medobčinskega
inšpektorata občin Idrija, Logatec in Vrhnika.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnih objavah glasila »Naš časopis«.
Št. 3/6-350-3/84
Vrhnika, dne 18. novembra 1988
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Skupščine občine Vrhnika
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