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ZADEVA:
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Oddelek za okolje in prostor:
Irena Raspor, Marica Žen Brecelj, Jošt Černigoj
Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 33. redni seji dne 27. 9. 2018 obravnava in
sprejme:
1. OBRAVNAVA – hitri postopek

PREDLOG ODLOKA

Na podlagi 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 16. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15 in 8/18) je občinski svet na seji dne
____________ sprejel

Odlok o prenehanju veljavnosti
Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini
1. člen
Odlok o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico (Uradno glasilo, št. 2/90) preneha veljati z dnem
uveljavitve tega odloka.
Na območju, ki ga je urejal ta odlok, se po prenehanju veljavnosti, uporabljajo določila Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 1/1998, Uradni list RS, št.
92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 100/11, 14/12).
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 3502-167/2018
Datum:

Župan

Tadej Beočanin, l. r.

OBRAZLOŽITEV
1. Pravni temelj:
− 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017)
− 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15 in 8/18)
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve sklepa:
Odlok o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini (v nadaljevanju: Odlok o LN) je bil sprejet
l. 1990, na podlagi projekta, ki je urejal del Lavričeve ulice, od križišča s Cebejevo ulico na JV do
križišča z Grivško potjo na SZ.
Z Odlokom o LN je bila opredeljena namenska raba znotraj območja, gradnja objektov in naprav,
potrebna komunalna ureditev ter etapnost izvajanja predvidenih posegov. Odlok o LN je predvidel
na celotni trasi enotne elemente (širina vozišča 5.0m, pločnik 1x1.5m, bankina 1x1.5m) ter izvajanje
vseh del v eni fazi.
Ker projekt ni bil izvedljiv skladno z Odlokom o LN v eni fazi in na celotnem območju, je Občina
Ajdovščina pripravila nov projekt za ureditev tega dela ceste v taki meri, da ne posega v zemljišča,
ki niso javno dobro. Ob urejanju ceste je predvidena tudi ureditev odvajanja komunalnih vod ter
oskrba s pitno vodo. Z novo ureditvijo ceste in premostitvijo Grivškega potoka, se bo končno
vzpostavila tudi povezava Lavričeve ceste s Cesto IV. Prekomorske. Širina voznih pasov na
pretežnem delu ceste je 5.0m s pločnikom širine 1.2m, deloma pa je cesta enosmerna širine 3.5m.
Območje Lavričeve ceste se po prenehanju veljavnosti odloka o LN ureja na podlagi Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
S prenehanjem veljavnosti odloka o LN bo omogočena pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem
izvajanje del za urejanje pomembne mestne ulice.
Pripravila:
Marica Žen Brecelj
Župan
Tadej Beočanin, l. r.
POROČILO ODBORA:
Odbor je na 32.seji, 12. 9. 2018 obravnaval predlog odloka in podal pozitivno mnenje.
Predlog ureditve Lavričeve ceste je usklajen s KS Ajdovščina in krajani ob tej ulici, zato odbor
predlaga, da se Odlok o ukinitvi Odloka o LN Lavričeva ulica sprejme po hitrem postopku in s tem
omogoči pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.
Datum: 12. 09. 2018
PREDSEDNIK ODBORA
Valentin KRTELJ, l. r.

Izsek iz LN za Lavričevo ulico, Projekt Nova Gorica, št. proj. 2150-652/1990

Izsek iz PZI; Prenova Lavričeve ceste, Detajl d.o.o., št.proj.6/13, julij 2018

