Objavljeno v Uradnem listu RS št. 64/96

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 52/93, 56/93, 71/93), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 26. 9.
1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Verdu
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ureditvenem načrtu pokopališča v Verdu
(Uradni list RS, št. 42/90).
2. člen
V 3. členu se prvi, tretji in četrti odstavek nadome- stijo z:
Območje ureditvenega načrta obsega površino ca. 3946 m2 vključno z obstoječim
pokopališčem v katastrski občini Verd.
Seznam parcel; 20/1, 20/2, 20/3, 7/1, 1/2, 7/3.
Potek meje:
Začetek meje je jugozahodna vogalna točka na parceli št. 7/1, od katere se, v smeri
urinega kazalca, nadaljuje po njeni vzhodni in severni meji. Seka cesto na parceli št.
1768 in se nadaljuje po njeni vzhodni meji do severnega vogala obodnega zidu v
obstoječem pokopališču. Po severni strani tega zidu se nadaljuje do vogala, kjer se
odcepi in poteka po delih parcel št. 20/2, 20/3 in 20/1. Od sečišča meja parcel št. 20/2, 2
in 10/2 se nadaljuje po južni meji parcele št. 2 do ceste, ki jo ponovno prečka in do
začete točke poteka po delu parcele št. 7/3 in po južni meji parcele št. 7/1.
3. člen
V 4. členu se stavka:
– ureditev dostopne poti
– preureditev obstoječega poslovilnega objekta nadomestita z:
– ureditev dostopne poti do novega pokopališča in ploščadi pred sakralnim objektom
– preureditev obstoječe vežice v pomožni objekt za spravilo pokopališke opreme in orodja
in za stavkom “B Razširitev pokopališča”, se doda stavek:
– izgradnja nove vežice in ureditev poslovilnega prostora.
4. člen
V 5. členu se:
– prvi odstavek v 1. točki nadomesti z:
V območju obstoječega pokopališča je urejena dostopna peš pot do novega pokopališča
s pločadjo pred sakralnim objektom in obstoječo vežico ter prostor za vodo
– prvi odstavek v 5. točki nadomesti in dopolni z:
V območju “E” je zgrajena nova vežica, ki leži pravokotno na obstoječe pokopališče,
oziroma sta vhod v vežico in poslovilna ploščad zasnovana v osi obstoječega vhodnega
stopnišča.
Objekt je tlorisnih dim. 7,60 x 3,80 m oziroma skupaj s poslovilno ploščadjo 11,13 x 6,94
m, pritličen in ima naslednje prostore: poslovilna ploščad, prostor za dva pokojnika,
sanitarije, čajna kuhinja.
Poslovilni prostor je ograjen tlorisnih dim. 29 x 14 m ± 1 m in je nepravilen pravokotnik.
Ograja je zidana v naravnem kamnu ali kovana do višine max. 1,5 m, oziroma se
oblikovno prilagaja obstoječemu pokopališču.
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V severnem delu poslovilnega prostora je vzdolž ograje postavljena daljša kamnita ali
betonska klop. V osi vhoda iz parkirišča je urejen prostor z oblikovanim vodnjakom.
Na severni strani območja E je urejen parkirni prostor.
Dimenzije območja E določajo: na zahodu breg Ljubljanice, na severu in jugu parcelna
meja in na vzhodu predvidena širina obstoječe ceste.
– šesti odstavek v 5. točki se nadomesti z:
Obstoječa vežica se gradbeno sanira, dogradi tlorisnih dimenzij 2 x 4 m in uredi kot
pomožni objekt.
– trinajsti odstavek, (poglavje D), v 5 točki se nadomesti z:
Nova vežica je grajena iz klasičnih materialov (les, opeka). Fasada bo iz zaglajenega
ometa in prebarvana v barvnih tonih, določenih v barvni študiji in potrjeni od strokovne
organizacije.
– Poglavje E se dopolni z:
Ob vodnjaku sta zasajeni dve večji lipi, na južni strani poslovilnega prostora pa ena.
5. člen
V 6. členu se:
– stavku “Vodooskrba je predvidena v območju A za potrebe obeh pokopališč”, dodajo
besede “in v območju E”
– za šestim odstavkom se dodajo odstavki:
Fekalne odplake se vodijo v dvoprekatno, vodotesno in nepretočno greznico, ki se jo
mora redno prazniti.
Meteorne vode s strehe novega objekta in utrjenih nevoznih površin se vodijo v
ponikovalnico ali Ljubljanico.
Meteorne vode iz utrjenih površin se preko usedalnika in lovilca olj vodijo v
ponikovalnico ali Ljubljanico.
Odtok vodnjaka v območju E je speljan v ponikovalnico ali Ljubljanico.
– stavek za:
“Prometni režim ostane nespremenjen”, se črta in nadomesti s stavkom “Parkirni
prostor ima urejenih 14 parkirnih mest pod kotom 45 stopinj.
Na obstoječo cesto se navezuje v dveh priključkih za levo in desno zavijanje.
6. člen
V 10. členu se doda:
Vozni pas obstoječe ceste je potrebno razširiti na 3,5 m in urediti pločnik širok min. 1,4
m.
7. člen
V 7. členu se dodajo stavki:
Posegi v brežino Ljubljanice niso dovoljeni. Izkopani material je potrebno odstraniti ter
deponirati na za to določenem mestu, v nobenem primeru se ne sme zasipati brega
Ljubljanice, za katero velja varstveni režim za hidrološko naravno dediščino ter je
predlog strokovne službe za razglasitev za naravni spomenik v okviru Ljubljanskega
barja.
Za ozelenitev naj se uporabijo avtohtone rastlinske vrste.
Investitor je dolžan pridobiti strokovno poročilo pristojne institucije o nosilnosti in
možnosti obremenitve zemljišča ob bregu Ljubljanice.
Za vso škodo, ki bi nastala na vodotoku ali okoliškem terenu zaradi gradnje
obravnavanega objekta, odgovarja investitor.
Minimalni odmik objekta od vodovoda je 5 m.
Priključitev je možna na sekundarno omrežje.
Priključna cev, ki se vgradi v zaščitno cev in vodomer, bo profila 3/4".
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Vodomer se vgradi v talni jašek v objektu, dimenzij 90 x 50 x 50 cm, oddaljen od
zunanjega temelja največ 1 m in je pokrit s pokrovom lahke izvedbe.
Ob obstoječi cesti je položen nizkonapetostni kabel, ki ga bo potrebno ob ureditvi ceste
in pločnika zaščititi s PVC cevmi Ø 110 m.
Križanja in vzporedni potek komunalnih vodov in naprav je potrebno izvesti skladno s
predpisi, normativi in standardi ter soglasji upravljalcev.
Za zaščito pred požarom je potrebno v PGD upoštevati določila iz 22. člena zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
8. člen
Ta odlok začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-25/80
Vrhnika, dne 26. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

3

