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Na podlagi 119.člena in v povezavi s 110.členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 15.člena Statuta 
občine Rače - Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/07) je 
Občinski svet Občine Rače - Fram na svoji 7. redni seji dne, 5. 
novembra 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in 

dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko 
sosesko Rače

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odlo-

ka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta 
za stanovanjsko sosesko Rače (Medobčinski uradni vestnik, št. 
23/10) v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OLN.

2. člen
V 9. členu (Opis načrtovanih objektov in površin) sprememb 

in dopolnitev OLN se spremeni besedilo poglavja »Nadstrešni-
ce«, tako, da na novo glasi:

Nadstrešnice
Na območju OLN je na vseh parkiriščih možno le-ta pokriti z 

nadstrešnico. Nadstrešnice so lahko izvedene kot jekleno-lesena 
konstrukcija krita z enokapno ali ravno streho. Streha nadstrešnic 
lahko sega max. do parcelne meje parkirišča. Zapiranje stranic 
nadstrešnic ni dovoljeno, razen zapiranje stranice, ki je obrnjena 
proti objektom. Obla streha nadstrešnic ni dovoljena. Nove nad-
strešnice naj bodo oblikovno skladne z obstoječimi (naklon stre-
šine, material in barva nosilne konstrukcije, strešine,…). Možna 
je postavitev skupnih nadstrešnic za več avtomobilov pod zgoraj 
navedenimi pogoji.

3. člen
Besedilo 26.člena se nadomesti s sledečim:
Po začetku veljavnosti sprememb in .dopolnitev OLN se ure-

ditveno območje, opredeljeno na karti načrtovalca OSA Arhitekti 
z dne, september 2010, št. lista 2.1., ohrani v velikosti in obliki 
kot je bilo opredeljeno s tem izvedbenim aktom. Za objekte na 
tem ureditvenem območju se upoštevajo pogoji iz 9. in 10.člena 
tega odloka. Pogoji za postavitev pomožnih objektov in izvajanja 
vzdrževalnih del, določenih v Odloku o spremembah in dopolni-
tvah OLN, MUV št. 23/10, se nanašajo na celotno območje OLN. 

4.člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 
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