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DRŽAVNI ZBOR

4414. Odlok o soglasju k poslovniku Računskega
sodišča Republike Slovenije (OdPoRacS)

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o račun-
skem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) ter v skladu s
172. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slo-
venije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. oktobra 2001 sprejel

O D L O K
o soglasju k poslovniku Računskega sodišča

Republike Slovenije (OdPoRacS)

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k
poslovniku Računskega sodišča Republike Slovenije, št.
3101-4/01-5 z dne 17. 9. 2001.

Št. 700-04/93-17/30
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.

Predsednik
Državnega zbora Republike

Slovenije
Borut Pahor l. r.

4415. Odlok o ustanovitvi Ustavne komisije Državnega
zbora Republike Slovenije

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. okto-
bra 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Ustavne komisije Državnega zbora

Republike Slovenije

I
S tem odlokom se ustanovi Ustavna komisija Državne-

ga zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustav-
na komisija), določijo njene naloge in sestava ter izvolijo
predsednik, podpredsednik in člani.

II
Ustavna komisija:
– obravnava predloge za začetek postopka za spre-

membo ustave Republike Slovenije;
– pripravi predlog za spremembo ustave Republike

Slovenije.

III
Ustavna komisija ima predsednika, podpredsednika in

dvaindvajset članov.
V ustavni komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije

devet članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-

nije štiri člane,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokra-

tov tri člane,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stran-

ke dva člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev

Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke

enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega

člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti

enega člana.

IV
V ustavno komisijo se izvolijo:
za predsednika:
Borut Pahor, Poslanska skupina Združene liste social-

nih demokratov;

za podpredsednika:
France Cukjati, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije;

za člane:
Anton Anderlič, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije,
Richard Beuermann, Poslanska skupina Liberalne de-

mokracije Slovenije,
dr. Slavko Gaber, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije,
Leopold Kremžar, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije,
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Maksimiljan Lavrinc, Poslanska skupina Liberalne de-
mokracije Slovenije,

Irma Pavlinič Krebs, Poslanska skupina Liberalne de-
mokracije Slovenije,

Jožef Školč, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije,

Davorin Terčon, Poslanska skupina Liberalne demo-
kracije Slovenije,

Dušan Vučko, Poslanska skupina Liberalne demokra-
cije Slovenije,

dr. Mihael Brejc, Poslanska skupina Socialdemokrat-
ske stranke Slovenije,

Janez Janša, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,

mag. Andrej Vizjak, Poslanska skupina Socialdemo-
kratske stranke Slovenije,

Miran Potrč, Poslanska skupina Združene liste social-
nih demokratov,

Danica Simšič, Poslanska skupina Združene liste soci-
alnih demokratov,

Janez Podobnik, Poslanska skupina SLS+SKD Slo-
venske ljudske stranke,

Franci Rokavec, Poslanska skupina SLS+SKD Sloven-
ske ljudske stranke,

dr. Jožef Bernik, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Alojz Peterle, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Anton Delak, Poslanska skupina Demokratične stranke

upokojencev Slovenije,
Sašo Peče, Poslanska skupina Slovenske nacionalne

stranke,
Igor Štemberger, Poslanska skupina Stranke mladih

Slovenije,
Roberto Battelli, poslanec italijanske narodne

skupnosti.

V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/102
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4416. Odlok o imenovanju članice Statističnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi 14. člena zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01), tretjega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. okto-
bra 2001 sprejel

O D L O K
o imenovanju čalnice Statističnega sveta

Republike Slovenije

V Statistični svet Republike Slovenije se imenuje za
članico:

Jožica VELIŠČEK, za dobo štirih let.

Št. 050-01/92-5/12
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA

4417. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Planina

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Planina

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Planina, št. 05-01/96 z dne
30. 8. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1996 do
31. 12. 2005.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pla-
nina na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospo-
darskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-

darske enote Planina je izdelan v treh izvodih za 1119,44
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Tolmin, v občinah Postojna in Cerknica, oziroma v katastrskih
občinah Kačja vas, Gorenja Planina, Strmca, Postojna in Unec.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načr-

ta gozdnogospodarske enote Planina je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Voj-
kova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Du-
najska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarske-
ga načrta gozdnogospodarske enote Planina.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-5/37-99
Ljubljana, dne 15. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.
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4418. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica, št. 05-37/00 z
dne 31. 8. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Sloveni-
je, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2009.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Otok-Karlovica na ravneh celotne gozdnogospodar-
ske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni
del te odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-

darske enote Otok-Karlovica je izdelan v treh izvodih za
2797,56 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Postojna, v občini Cerknica, oziroma v katastrskih
občinah Otok I, Otok II, Glažuta, Dolenja vas in Rakov Škocjan.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica je na vpo-
gled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1,
Cerknica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-
spodarske enote Otok-Karlovica.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-1/00
Ljubljana, dne 15. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

4419. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gomance

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99 -
ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gomance

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Gomance, št. 05-20/00 z dne
31. 8. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2009.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Gomance na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Gomance je izdelan v treh izvodih za
3920,21 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v kata-
strski občini Snežnik.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Gomance je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Po-
stojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, Ilir-
ska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom spreje-
manja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta goz-
dnogospodarske enote Gomance.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-2/00
Ljubljana, dne 15. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

4420. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rog

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rog
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1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Rog, št. 06-11/97 z dne 29. 6.
2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območ-
na enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12.
2006.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Rog na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Rog je izdelan v treh izvodih za 3718,88
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Kočevje, v občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah
Rog, Rajhenav, Koprivnik, Nemška Loka.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Rog je na vpogled na sede-
žu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje,
Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ulica 39, Kočevje, in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Repu-
blike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Rog.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-06-1/99
Ljubljana, dne 16. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

4421. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Sodražica

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Sodražica

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Sodražica, št. 06-20/98 z dne
29. 6. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Sodražica na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Sodražica je izdelan v treh izvodih za
2899,33 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Kočevje, v občinah Ribnica in Sodražica, oziroma
v katastrskih občinah Sodražica, Žimarice, Gora, Zamostec,
Vinice, Sušje in Velike Poljane.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Sodražica je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ko-
čevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za goz-
dove Slovenije, Krajevne enote Travna gora, Trg 25. maja
10, Sodražica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom spreje-
manja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta goz-
dnogospodarske enote Sodražica.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-06-2/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

4422. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Planina

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Planina

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Planina, št. 09-44/98 z dne
26. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12.
2007.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Planina na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
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2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Planina je izdelan v treh izvodih za 4763,42
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Celje, v občinah Dobje in Šentjur pri Celju, oziroma v kata-
strskih občinah Brezje, Dobrina, Golobinjek, Gorica pri Sliv-
nici, Javorje, Kalobje, Lasišče, Loka pri Žusmu, Loka pri
Planini, Lopaca, Šentvid pri Planini, Paridol, Planina, Planin-
ca, Planinska vas, Podpeč, Praprotno, Presečno, Slivnica,
Straška gorca, Suho, Vezovje in Voduce.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Planina je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ce-
lje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 14
a, Šentjur, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom spreje-
manja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta goz-
dnogospodarske enote Planina.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-9/14-99
Ljubljana, dne 16. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4423. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bele Vode

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bele Vode

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Bele Vode, št. 10-11/99 z dne
9. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Nazarje, za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2008.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Bele Vode na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Bele Vode je izdelan v treh izvodih za

5567,63 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Nazarje, v občini Šoštanj, oziroma v katastrskih
občinah Lepa njiva, Šentvid pri Zavodnjah, Zavodnje, Rav-
ne, Topolšica, Florjan pri Šoštanju in Skorno pri Šoštanju.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Bele Vode je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Na-
zarje, Savinjska 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Šoštanj, Trg svobode 17, Šoštanj,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Bele Vode.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-10-3/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4424. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jelendol

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jelendol

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Jelendol, št. 03-02/00 z dne
1. 10. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kranj, za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2001.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Jelendol na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Jelendol je izdelan v treh izvodih za
3966,58 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Kranj, v občini Tržič, oziroma v katastrskih občinah
Lom pod Storžičem in Podljubelj.
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3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Kranj je na vpogled na se-
dežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27 b, Kranj, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Tržič, Cankarjeva 19,
Tržič, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splo-
šnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodar-
ske enote Jelendol.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-03-2/00
Ljubljana, dne 17. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

4425. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora, št. 05-39/96
z dne 18. 7. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slove-
nije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1996
do 31. 12. 2005.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Suhi vrh-Podgora na ravneh celotne gozdnogospo-
darske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestav-
ni del te odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Suhi vrh-Podgora je izdelan v treh izvodih
za 3255,78 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodar-
skem območju Postojna, v občini Postojna, oziroma v kata-
strskih občinah Razdrto, Strane, Šmihel pod Nanosom, Lan-
dol, Studeno in Bukovje.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora je na vpo-
gled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za

gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28,
Bukovje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-
spodarske enote Suhi vrh-Podgora.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-5/34-99
Ljubljana, dne 17. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

4426. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o za-
četku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ura-
dni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne
18. 10. 2001 sprejel

S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega

katastrskega načrta

1
Za katastrske občine 163 Kot pri Muri, 164 Gaberje,

161 Hotiza, 162 Kapca, 165 Lakoš, 140 Črenšovci,
167 Čentiba, 168 Dolina pri Lendavi, 169 Petišovci in
170 Pince se z dnem sprejema tega sklepa začne uporab-
ljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz po-
datkov zemljiškega katastra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 453-00-26/2001
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

4427. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o označevanju in navodilu za uporabo
zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Na podlagi tretjega odstavka 60. člena zakona o zdra-
vilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99
in 70/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano



Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 2. 11. 2001 / Stran 8635

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o označevanju in navodilu za uporabo zdravil
za uporabo v veterinarski medicini

1. člen
V pravilniku o označevanju in navodilu za uporabo zdra-

vil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št.
86/00 in 104/00) se v 5. členu besedilo druge alinee
nadomesti z besedilom “kakovostna in količinska navedba
zdravilnih učinkovin“, besedilo tretje alinee pa se nadomesti
z besedilom “kakovostna navedba pomožnih snovi (kadar je
to nujno zaradi zagotovitve varne uporabe zdravila)“.

2. člen
V 6. členu se v prvi alinei za besedilom “ime zdravila“

doda besedilo “(če je potrebno, se lahko uporabi skrajšana
oblika farmacevtske oblike)“, besedilo druge alinee se nad-
omesti z besedilom “kakovostna in količinska navedba zdra-
vilnih učinkovin (kadar jakost in zdravilna učinkovina nista
razvidni iz imena zdravila)“, v tretji alinei pa se za besedilom
“način dajanja zdravila“ doda besedilo “ (če je potrebno, se
lahko uporabi skrajšana oblika načina dajanja zdravila)“.

3. člen
V 9. členu se besedilo druge alinee nadomesti z bese-

dilom “kakovostna in količinska navedba zdravilnih učinko-
vin“, v tretji alinei se besedilo “nelastniško ime“ nadomesti z
besedilom “kakovostna navedba pomožnih snovi (kadar je
to nujno zaradi zagotovitve varne uporabe zdravila)“, besedi-
lo četrte alinee se črta, v deveti alinei se na koncu besedila
doda “, kjer je to potrebno“.

Peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta,
dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea postanejo četrta, peta,
šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in
trinajsta alinea.

4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

“10. člen
Določbe 5., 6., 7. in 9. člena tega pravilnika se začne-

jo uporabljati 1. oktobra 2002.
Zdravila, ki so izdelana pred iztekom roka za uskladitev

ovojnine s tem pravilnikom, so lahko v prometu, če se
manjkajoči podatki dopolnijo z dodatno nalepko.“

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-224/01-2
Ljubljana, dne 19. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4428. Pravilnik o vsebini listin o skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil

Na podlagi drugega odstavka 64. člena zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o vsebini listin o skladnosti kmetijskih pridelkov

oziroma živil

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa vsebino listin o skladnosti kmetij-
skih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: proiz-
vodi).

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:

- izjava o skladnosti je dokument pridelovalca oziroma
predelovalca, ki potrjuje, da je proizvod oziroma njegova
pridelava oziroma predelava v skladu s predpisanimi pogoji
oziroma specifikacijo;

- certifikacijski organ je organizacija za ugotavljanje
skladnosti, ki izvaja certificiranje proizvodov in jo za to določi
minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu minister);

- certifikat je dokument, izdan v skladu s postopkom
certificiranja, ki potrjuje, da je natančno določen proizvod
oziroma njegova pridelava oziroma predelava v skladu s
predpisanimi pogoji oziroma specifikacijo;

- certificiranje je postopek, v katerem certifikacijski or-
gan izda certifikat;

- preskusni laboratorij je organizacija za ugotavljanje
skladnosti, ki izvaja preskuse proizvodov in jo za to določi
minister;

- preskusno poročilo je dokument, ki ga izda preskusni
laboratorij in ki natančno, jasno in nedvoumno podaja rezul-
tate preskusa in druge predpisane podatke, povezane s
preskusom;

- preskus je tehnična operacija, ki zajema določitev
ene ali več karakteristik določenega proizvoda po točno
določenem postopku;

- preskusna metoda je tehnični postopek za določeva-
nje fizikalno-kemičnih oziroma bioloških parametrov ter sen-
zoričnih lastnosti proizvodov;

- vzorec je reprezentativna količina proizvoda, na kate-
rem se ugotavlja skladnost ali odstopanje od skladnosti pro-
izvoda s predpisi o kakovosti oziroma specifikacijo;

- laboratorijski vzorec je vzorec proizvoda, namenjen
laboratorijskemu preskušanju;

- akreditacija je strokovni postopek, s katerim akredita-
cijska služba s podeljeno akreditacijsko listino formalno po-
trdi usposobljenost za izvajanje opredeljenih nalog na po-
dročju preskušanja oziroma certificiranja proizvodov;

- lot (serija) je določljiva količina istočasno izdelane-
ga ali dobavljenega proizvoda, za katerega je uradno ugo-
tovljeno, da ima skupne karakteristike (npr. izvor, vrsto,
surovino, način pakiranja, proizvodnjo linijo, specifikaci-
jo, ime in naslov tistega, ki proizvod pakira, dobavitelja,
oznake).
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3. člen
(izjava o skladnosti)

Izjava o skladnosti mora vsebovati:
1. številko;
2. ime in priimek oziroma firmo pridelovalca oziroma

predelovalca;
3. naslov oziroma sedež pridelovalca oziroma predelo-

valca;
4. vrsto, tip, lot (serijo), izvor ter količino proizvoda;
5. številko, naslov in datum izdaje predpisa o kakovo-

sti, standarda oziroma specifikacije, s katero je proizvod
skladen;

6. kraj in datum izdaje;
7. ime in priimek, naziv in podpis odgovornih oseb.

4. člen
(preskusno poročilo)

Preskusno poročilo mora vsebovati zlasti:
1. naslov poročila glede na preskušani proizvod;
2. ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma se-

dež preskusnega laboratorija ter lokacijo preskušanja, v pri-
meru, ko je bil preskus opravljen v drugem laboratoriju ali na
drugi lokaciji;

3. serijsko številko poročila o preskusu z oštevilčenimi
stranmi (posamezna stran/skupno število strani);

4. ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma se-
dež naročnika;

5. navedbo uporabljene preskusne metode;
6. opis laboratorijskega vzorca;
7. datum prejema laboratorijskega vzorca in datum

izvajanja preskusa;
8. rezultate preskusa, izražene v ustreznih merskih eno-

tah;
9. ime, naziv in podpis odgovornih oseb.
Poročilo o preskusu lahko vsebuje ugotovitev o skla-

dnosti proizvodov z zahtevami iz predpisov oziroma specifi-
kacij, ne sme pa vsebovati nobenih nasvetov ali priporočil, ki
bi izhajali iz rezultatov preskusa.

Kvantitativni rezultati se podajo skupaj z izračunano ali
ocenjeno merilno negotovostjo, kjer je to pomembno glede
na predpisane oziroma v specifikacijah določene mejne vre-
dnosti. Način podajanja merilne negotovosti mora biti v po-
ročilu o preskusu jasno in nedvoumno razviden.

Poročilo o preskusu lahko vsebuje izjavo, da se rezul-
tati preskusa nanašajo izključno na laboratorijski vzorec.

Na podlagi rezultatov preskusov, dobljenih na laborato-
rijskih vzorcih, ki so bili odvzeti iz večje partije, serije ali
proizvodne količine, se lahko podajo sklepi o lastnosti parti-
je, serije ali proizvodne količine, vendar pa mora biti vsakr-
šna ekstrapolacija rezultatov preskusa na lastnosti partije,
serije ali proizvodne količine podana v ločenem dokumentu.

5. člen
(certifikat)

Certifikat mora vsebovati zlasti:
1. naslov certifikata glede na proizvod, pridelavo oziro-

ma predelavo, ki je predmet certificiranja;
2. ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma se-

dež certifikacijskega organa, ki je izdal certifikat;
3. serijsko številko certifikata z oštevilčenimi stranmi

(posamezna stran/skupno število strani);
4. ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma se-

dež naročnika;
5. ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma se-

dež pridelovalca oziroma predelovalca;
6. vrsto in naziv proizvoda;

7. lot (serijo), bruto maso in neto maso;
8. število zavojev in enoto embalaže;
9. podatke o vzorčenju s časom in krajem vzorčenja ter

navedbo odgovorne osebe za vzorčenje;
10. datum izdaje certifikata;
11. podatke o organizaciji, ki je opravila preskus, šte-

vilko in datum poročila o preskusu, če je preskus pogoj za
izdajo certifikata;

12. ime, naziv in podpis odgovornih oseb;
13. druge predpisane podatke, če so ti predpisani s

predpisi o kakovosti.

6. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 324-66/01
Ljubljana, dne 15. oktobra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

4429. Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov
oziroma živil

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena zakona o kmet-
ijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa vrste podatkov, ki jih mora proizva-
jalec navesti v specifikaciji za posamezne kmetijske pridelke
oziroma živila (v nadaljnjem besedilu: specifikacija proizvo-
da) in rok hrambe te specifikacije.

2. člen
(specifikacija proizvoda)

Specifikacija proizvoda mora poleg podatkov za
označbe, ki so predpisani s predpisi o označevanju predpa-
kiranih živil oziroma podatkov, ki so predpisani s predpisi o
kakovosti posameznih kmetijskih pridelkov oziroma živil, vse-
bovati še naslednje podatke:

– evidenčno številko;
– datum izdaje;
– skupino oziroma kategorijo, v katero se proizvod raz-

vršča;
– datum začetka pridelave oziroma predelave;
– splošen opis tehnološkega postopka in v primeru

živil tudi vrsto in količino uporabljenih bistvenih sestavin;
– navedbo preskusnih metod za parametre glede ses-

tavin iz prejšnje točke in v skladu s podatki za označbe iz
prvega odstavka tega člena;

– pogoje skladiščenja in transporta, s katerimi je zago-
tovljena ohranitev specifičnih lastnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil v času določenega roka uporabnosti;

– ime in podpis odgovorne osebe za njeno izdelavo.
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3. člen
(hramba)

Specifikacija proizvoda se hrani pri proizvajalcu v času
proizvodnje in še vsaj pet let po opustitvi proizvodnje
določenega kmetijskega pridelka oziroma živila.

4. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1.
1. 2002.

Št. 324-67/01
Ljubljana, dne 15. oktobra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4430. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
veterinarska zbornica za opravljanje nalog, ki se
opravljajo kot javna pooblastila po zakonu, ki
ureja veterinarstvo

Na podlagi sedmega odstavka 59. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati veterinarska
zbornica za opravljanje nalog, ki se opravljajo

kot javna pooblastila po zakonu, ki ureja
veterinarstvo

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji glede prostorov

in opreme ter kadrovski pogoji, ki jih mora izpolnjevati veteri-
narska zbornica za opravljanje nalog, ki se opravljajo kot
javna pooblastila po zakonu, ki ureja veterinarstvo.

2. člen
Prostori veterinarske zbornice morajo biti urejeni tako,

da je možno nemoteno opravljanje javnih pooblastil. Če
prostori niso v lasti veterinarske zbornice, mora imeti veteri-
narska zbornica sklenjeno pogodbo o najemu oziroma upo-
rabi z drugo pravno ali fizično osebo, ki pa teh prostorov ne
uporablja za opravljanje veterinarske dejavnosti.

Velikost prostorov je odvisna od števila zaposlenih.
Zagotovljeni morajo biti sanitarni prostori.

3. člen
Prostori morajo biti opremljeni z ustrezno računalniško

opremo, ki omogoča vodenje evidenc ter registra verificira-
nih veterinarskih organizacij in podeljenih licenc.

Zbornica mora imeti priključek na državno komunikacij-
sko omrežje v skladu z normativi organa, odgovornega za
informatiko v državni upravi.

4. člen
Sistemizacija delovnih mest za opravljanje javnih poo-

blastil mora biti usklajena s predpisi, ki urejajo skupne osno-
ve in kriterije za notranjo organizacijo in sistemizacijo delov-

nih mest v organih državne uprave, ter predpisi, ki urejajo
količnike za določitev osnovne plače in dodatke za zaposle-
ne v državnih organih.

5. člen
Osebe, ki vodijo upravni postopek oziroma odločajo v

upravnih stvareh, ki se nanašajo na javna pooblastila, mora-
jo biti zaposlene v veterinarski zbornici in morajo izpolnjevati
predpisane pogoje po predpisih o upravnem postopku.

6. člen
Za izvajanje javnih pooblastil mora zbornica v roku treh

mesecev po začetku opravljanja teh nalog sprejeti naslednje
akte:

– pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence;
– pravilnik o vsebini strokovnega izpopolnjevanja vete-

rinarjev in o preskusu strokovne usposobljenosti veterinar-
jev v veterinarskih organizacijah;

– pravilnik o strokovnem nadzoru.
K sprejetim aktom iz prejšnjega odstavka da soglasje

minister, pristojen za veterinarstvo.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-428/01
Ljubljana, dne 8. oktobra 2001.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4431. Navodilo o postopku odpiranja ponudb

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena zakona o jav-
nih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja minister za
finance

N A V O D I L O
o postopku odpiranja ponudb

1. člen
To navodilo določa postopek odpiranja ponudb v odpr-

tem in omejenem postopku ter postopku s pogajanji.
Sestavni del tega navodila je enotni obrazec za vodenje

zapisnika o odpiranju ponudb (v nadaljevanju: enotni obra-
zec).

2. člen
Odpiranje ponudb izvede s strani naročnika poobla-

ščena oseba ali komisija za odpiranje ponudb (v nadaljeva-
nju: pristojni za odpiranje ponudb).

V postopku oddaje javnega naročila po odprtem po-
stopku in v drugi fazi omejenega postopka je odpiranje
ponudb javno. V primeru postopka oddaje javnega naročila
po postopku s pogajanji in v prvi fazi omejenega postopka je
odpiranje lahko javno po odločitvi naročnika.

Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času, ki sta
navedena v objavi javnega razpisa ali v povabilu k oddaji
ponudbe in v razpisni dokumentaciji.
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3. člen
Pristojne za odpiranje ponudb imenuje naročnik in se

lahko imenujejo za vsak postopek odpiranja posebej.

4. člen
Varovanje podatkov določa zakon.
Pristojni za odpiranje ponudb in drugi, ki imajo dostop

do podatkov v ponudbah, morajo med odpiranjem ponudb
varovati kot zaupne vse podatke iz ponudb, razen podatkov,
ki so navedeni v zapisniku o odpiranju ponudb, če je odpira-
nje javno.

5. člen
Pristojni za odpiranje vodijo zapisnik o odpiranju po-

nudb po enotnem obrazcu, ki se smiselno uporablja glede
na vrsto postopka.

Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu dospelosti.
Iz ponudb je potrebno navesti naziv ponudnika ali šifro,

če je bil razpis anonimen in ponudbeno ceno ter morebitne
popuste, lahko pa se navedejo tudi drugi podatki iz ponudb
(roki, reference in drugo), kot tudi ugotovitve o tem ali po-
nudbe vsebujejo vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju po-
gojev iz razpisne dokumentacije.

Med odpiranjem se lahko označi vse dele ponudbe
tako, da se prepreči možnost poznejše zamenjave (na pri-
mer preluknja in zveže, podpiše ali na drug način označi).

Pred zaključkom postopka odpiranja ponudb lahko
predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, poda-
jo morebitne pripombe, ki se nanašajo na postopek odpi-
ranja ponudb. Pripombe se vpišejo v zapisnik o odpiranju
ponudb.

6. člen
Zapisnik o odpiranju ponudb vsebuje:
– podatke o naročniku,
– naslov, datum in čas začetka postopka odpiranja

ponudb,
– navedbo pristojnih oseb za odpiranje,
– imena navzočih predstavnikov ponudnikov,
– imena drugih navzočih,
– navedbo vrstnega reda odpiranja predloženih po-

nudb, glede na čas dospelosti,
– zaporedno številko ponudbe,
– naziv ali šifro ponudnika, če je bil razpis anonimen,

– cene iz posamezne ponudbe ter morebitne druge
prebrane podatke,

– navedbe pristojnih za odpiranje ponudb o pomanjklji-
vostih ponudb,

– morebitne pripombe predstavnikov ponudnikov s po-
oblastili,

– podpise pristojnih za odpiranje ponudb,
– podpise prisotnih predstavnikov ponudnikov s po-

oblastili,
– čas zaključka postopka odpiranja ponudb.
Zahtevani podatki iz sedme, osme in devete alinee

prejšnjega odstavka so obvezni del zapisnika.
Če v roku za oddajo ponudb ni prispela nobena ponud-

ba, se to navede v enotnem obrazcu.
Zapisniku morajo biti priložena pooblastila predstavni-

kov ponudnikov.
Zapisnik o odpiranju ponudb podpišejo najprej osebe,

pristojne za odpiranje, nato navzoči predstavniki ponudni-
kov s pooblastili.

V primeru, da kateri od prisotnih predstavnikov ponu-
dnikov s pooblastili odkloni podpis zapisnika, se to navede v
zapisniku, skupaj z razlogom, zakaj je odklonil podpis.

Zapisnik o odpiranju ponudb mora naročnik v treh dneh
poslati vsem ponudnikom. Naročnik lahko že po končanem
odpiranju ponudb izroči kopijo zapisnika pooblaščenemu
predstavniku ponudnika, prisotnemu na odpiranju, kar ta
potrdi s svojim podpisom.

7. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati

navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št.
76/01).

8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 418-27/01-01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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4432. Navodilo o zaključku izvrševanja državnega in
občinskih proračunov za leto 2001

Na podlagi 95. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) izdaja minister za
finance

N A V O D I L O
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih

proračunov za leto 2001

1. člen
Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije

(v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu
2001 prevzemajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme
proračuna Republike Slovenije za leto 2001 do vključno
petka, 9. novembra 2001.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prevzemanje
obveznosti:

1. iz naslova zadolževanja države in
2. v breme namenskih prejemkov proračuna ter sred-

stev lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se
financirajo iz donacij.

2. člen
Neposredni uporabniki lahko do 31. decembra 2001

prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihod-
njih letih, upoštevaje pri tem omejitve iz 12. člena in tretjega
odstavka 33. člena zakona o izvrševanju proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01).

3. člen
Neposredni uporabniki morajo obveščati Ministrstvo za

finance o prevzetih obveznostih v roku 5 dni oziroma 7 dni
po prevzetju obveznosti v skladu s 97. in 99. členom pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 66/01; v nadaljevanju: pravilnik). Po
tem roku evidentirane prevzete obveznosti se štejejo kot
obveznosti, prevzete v breme proračuna prihodnjega leta.

Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumen-
tacijo v izplačilo v rokih, ki jih določa pravilnik iz prejšnjega
odstavka.

4. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki

zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto
2001, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane
plačilne roke.
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5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-74/01
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

BANKA SLOVENIJE

4433. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 5. 11. do 11. 11.
2001

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki oziroma v Banki Slovenije

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 5. 11. do 11. 11. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

“TRAP“ STRELSKI KLUB ZLD
N. GORICA 04750-0000351191

100 EKON. PRO., D.O.O. 02083-0051930189
7CC D.O.O. 04515-0000355625
ABIMA, D.O.O. 06000-0508999942
ACTUAL I.T., D.O.O. 10100-0000033751
ADAK D.O.O. 04515-0000354364
ADOS SVET. OSTERC IN

PART. D.N.O. 02343-0089807686
ADRIA COMMERCE D.O.O. 18300-0016686782
AFM D.O.O. B273 06000-0064824817
AGENCIJA 41 D.O.O. 02010-0051290365
AGENCIJA TOLMINSKA

PEROVIČ K.D. 04753-0000352693
AGROKOVINA BEGUNJE D.O.O. 07000-0000115714
AGROTOP D.O.O. V STEČAJU 02373-0014193843
AIDA D.O.O. 06000-0085011002
AJTA D.O.O. 02083-0035040937
AKRIBEIA D.O.O. 25100-9705266191
AKRO – IN. D.O.O. 10100-0032443197
AKUL D.O.O. 03139-1012531719
ALBIS HORVAT & CO D.N.O. 25100-9705512183
ALIGATOR KRANJ D.O.O. 07000-0000115617
ALLIED DOMECQ

AGENCIES D.O.O. 02922-0010104776
ALMA-KRANER IN DRUGI D.N.O 02341-0015323133
ALPE D.O.O. 03139-1008814388
ALPETOUR REMONT D.D. 02068-0011207802
ALPLES 3E D.O.O. 03128-1008585134
ALSMEER D.O.O. 10100-0032430684
ALTEN D.O.O. 02010-0011198131
AMERA D.O.O. 06000-0511433090
AMI D.O.O. 18309-0010684369
AMON CONSULTING D.O.O. 02017-0018837023
ANARA D.O.O 03134-1012292568
ANDREJC D.O.O. 24302-9004199963
ANTIKA D.O.O. 02232-0012417698

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

ANŽUR & CO, ANECO, K.D. 10100-0032432139
APOL D.O.O. 02017-0010656916
AP-PRO D.O.O. 04202-0000350883
ASS KMETIJSTVO GOZDARSTVO 03163-1007116197
ASYST ELECTRONIC D.O.O. 02056-0019817819
AŠER D.O.O. 03131-1012510383
AT BIROTEHNA, TRG.,

SERVIS D.O.O. 02923-0017361588
ATM SL D.O.O. 06000-0141408936
AT-PRIMOŽIČ D.O.O. 03138-1009029389
ATRIJ NEPREMIČNINE D.O.O. 04202-0000355248
AUDIOVOX D.O.O. 10100-0032406531
AUREMIANA D.O.O. 03179-1010423986
AURES TRG. PODJETJA D.O.O. 25100-9702940131
AVTO – KOPER D.O.O. 10100-0032447368
AVTO KLUB MPI RACING IDRIJA 14000-0591642949
AVTO ŽAGAR D.O.O. 03128-1008462914
AVTOGRAF D.O.O. 06000-0146123039
AVTOSERVIS ATT D.O.O. 90672-0000017521
B & M ELIT, D.O.O. 02010-0012560690
B.K. BRUS IN KRIVEC D.N.O. 07000-0000116102
BALINARSKI KLUB BRANIK 04515-0000353006
BALINARSKI KLUB BRDO 02083-0015760344
BALINARSKI ŠPORTNI

KLUB-RADNA 02053-0019204441
BAVARIA LWL-SERVIS D.O.O. 02280-0053949485
BAVEC&CO D.N.O. 02056-0017611845
BEGRAD D.O.O. 03126-1009574632
BELA LADJA D.O.O. 10100-0032426707
BETO D.O.O. 02019-0035242923
BIB D.O.O. 04750-0000350706
BIRING TAMIZ D.O.O. 33000-7416293489
BIRO POTOČNIK D.O.O. 03138-1012092649
BISTRA D.O.O. 03128-1000199872
BI-TERMAL D.O.O. 03132-1087349908
BODONI D.O.O. 24302-9004252246
BOLERO D.O.O. 10100-0032447853
BOMAX, D.O.O. 06000-0504778114
BOOKMARK – VESTER & CO.

D.N.O. 24400-9004181969
BOTRAGO DISKONT SADJA

IN ZELENJAVE D.O.O. 10100-0029173521
BREGTRANS D.O.O. 02320-0010274536
BRESTANOVA D.O.O. 04515-0000354170
BUDING INŽENIRING D.O.O 03100-1012534018
BUYITC D.O.O. 24100-9004250504
CAR-LINE AMBROŽ D.O.O. 18300-0010112898
CHARME D.O.O. 02056-0012338731
CLEANPORT D.O.O. 17000-0000043978
COLBY D.O.O. 06000-0107438566
COPPESS D.O.O. 02043-0013620253
CORONA DENTIS D.O.O. 04515-0000355916
CRAAFT STUDIO D.O.O. 05100-8010064324
CSM D.O.O. 03176-1012827405
CVENK D.O.O. 06000-0068826649
ČEBELARSKO DRUŠTVO

ŠKOFJA LOKA 07000-0000115132
ČETISK D.O.O. 25100-9708471168
ČIPO D.O.O. 26330-0013971908
ČISTO OK. KDN DIMNIK. STOR.

D.O.O. 02341-0015226812
D & M D.O.O. 06000-0084681396
D.K. KLUB STANKO BLOUDEK LJ. 02018-0011234696
DDI-INGENIRING, D.O.O. 02010-0011166897
DEBENEC IN DRUŽBENICA D.N.O. 02056-0015768845
DEL-LES D.O.O. 04752-0000353227
DESIGN TRIGA D.O.O. 02019-0017074144
DIALOG D.O.O. 25100-9705559131
DIATMANT D.O.O. 14000-0142954026
DIOPTRA D.O.O. 05100-8010069853
DIORS D.O.O. 19100-0010026071
DOST D.O.O. 04515-0000184129
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

DOT D.O.O. 06000-0070001028
DRUŠ. CENTER ZA POMOČ

MLADIM 02222-0052511198
DRUŠ. PRIJAT. MLADINE

SV. TOMAŽ 04103-0000352048
DRUŠTVO GIBANJE ZA ŽIVLJENJE 02083-0015745406
DRUŠTVO NARODNIH NOŠ NA

KOMENDS. 03103-1012114540
DRUŠTVO PRIJATELJEV

MLADINE G. R. 02341-0065732869
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRANJ 07000-0000114550
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

RADOVLJICA 07000-0000114162
E.D. & F. MAN COFFEE D.O.O. 29000-0003244895
ECNOS D.O.O. 02010-0015873046
ECO POWER – CEA D.O.O. 24100-9004290953
ECOMAF D.O.O. 14000-0593019767
EGP ŠKOFJA LOKA D.D. 07000-0000116393
EKO DVA, D.O.O. 06000-0903933308
EKO STIL D.O.O. 02922-0011317082
ELCOM D.O.O. 02430-0051309264
ELCOM P. ZA IZ. INŽ., MAR.

IN TRG. D.O.O. 02923-0011228181
ELIT D.O.O. 02010-0089717109
ELMAK PLUS ZAS. IN INŽ. D.O.O. 02923-0018434796
ELTIMA TRGOVINA D.O.O. 02923-0013600607
E-MISIJA D.O.O. 18304-0010910333
ENCROACH INŽ. D.O.O. LJ. 02010-0053964752
EUROMAT D.O.O. 02083-0019920577
EVI D.O.O. 02430-0015728791
FDS RESEARCH D.O.O. 02010-0035802860
FECTING D.O.O. 05100-8000008722
FEDOM PARIČJAK D.O.O. 24900-9004339829
FERODEN D.O.O. 06000-0110917083
FERSEA SHIPPING D.O.O. 10100-0029032095
FIDES ENOTA ZAVODA

Z. D. IL. BISTRICA 10100-0032446786
FILIP FIRM K.D. 05100-8010070823
FORZA, POSLOVNE STORITVE

D.O.O. 02010-0012793781
FOTON D.O.O. 02321-0010239664
FREEZE SYSTEM ŠMERC K.D. 10100-0032443585
GABER D.O.O. 10100-0032447659
GASILSKA ZVEZA BLED-BOHINJ 07000-0000115811
GEOINŽENIRING DR. ZA

G. INŽ. D.O.O. 02923-0051676211
GIGA D.O.O. 02012-0019958103
GLAVICA D.O.O. 02054-0015630718
GLIHA&BRICELJ&CO. D.N.O. 02053-0089422838
GLOBE LJUBLJANA D.O.O. 02010-0012273667
GOLOB V. K. S. D.O.O. 02970-0012094804
GORENJE TIKI D.O.O. 03106-1000059718
GOROPEVŠEK D.O.O. 06000-0513252519
GOVEDOREJSKO DRUŠTVO

MARIBOR 04515-0000355819
GOZDLES D.O.O. 03122-1007084644
GRADBENIŠTVO HUDOVERNIK

D.O.O. B176 20470-0089613013
GRALTIS D.O.O. 25100-9706937113
GRATEL D.O.O. 24201-9004155151
GZS-CENTER ZA TEHN.

USPOSABLJ. 02011-0014816764
H&R D.D. 14000-0594935129
HARGITA, CVETLIČ., VRT.,

IN SADJ. D.O.O. 02342-0019775384
HARVEY NORMAN EUROPE

D.O.O. 05100-8000084964
HELIX D.O.O. 02010-0010223669
HIDRIA TRADING D.O.O. 14000-0536309881
HORJAK-PRECISE D.O.O. 18300-0011252066
HOTEL CREINA D.O.O. 03138-1005588023
IBZ D.O.O. 05100-8010069950

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

IDS SCHEER, D.O.O. 02085-0089056938
IGMAR KRANJ D.O.O. 07000-0000049075
IGRA D.O.O. 02238-0019348636
IMPERIA INŽ. IN TRGOVINA D.O.O. 02045-0035187426
INDOV D.D. 25100-9704135171
INGPIS D.O.O. 02232-0015007695
INSA INTERNATIONAL D.O.O. 04515-0000354946
INTELEKTA, D.O.O. 02340-0011416216
INTER STUDIO D.O.O. 02019-0013153598
INTERFLEX D.O.O. 06000-0894479203
INTIHAR D.O.O. 02022-0015653335
INTRA LUX, D.O.O. 06000-0115110005
ISKRA ASING D.O.O. 14000-0569007223
ITAS-PTI D.O.O. 02320-0011985034
ITM INŽ. TRGOVA. IN

MONTAŽA D.O.O. 02341-0012095749
ITRANS D.O.O. 02971-0020065633
ITU D.O.O. 05100-8000042284
JB D.O.O. 18300-0012338563
JENKO D.O.O 03128-1005940623
JUGOVIĆ IN NEVEČNY D.N.O. 10100-0032444070
K TRADE – KRAJNC IN CO., D.N.O. 06000-0090844485
KAIVA D.O.O. 02430-0010839215
KALISTO D.O.O. 03111-1061147745
KAM D.O.O.B207 05100-8010073248
KARTOFAG, D.O.O. 02010-0012684074
KARTONAŽA-SKUPINA,

DR. POOBL. D.D. 02340-0089685613
KASAŠKA ZVEZA SL. LJUTOMER 02343-0016677446
KASAŠKI KLUB LJUTOMER 02343-0015892134
KAT D.O.O. 03138-1006217359
KETING D.O.O. 14000-0531188863
KGZ IDRIJA Z.O.O. 19100-0010027041
KMEČKA ZADRUGA BREŽICE

Z.O.O. 19100-0010034704
KMF D.O.O. 03176-1007780883
KOPA D.D. 25100-9704438102
KOŠARKARSKI KLUB

ŠMARJE PRI JELŠAH 06000-0515904014
KOŠARKAŠKI KLUB GROSUPLJE 02022-0011978296
KOTEJ JESENICE D.O.O. 07000-0000114647
KOVINAR NOVO MESTO D.D. 02970-0010856696
KOVINSKA GALANTERIJA

PERME K.D. 02022-0089469947
KOZOROG BIRO D.O.O. 04753-0000352402
KOŽELJ D.O.O. 18300-0016974872
KPD FRANC SCHREINER ŠENTILJ 02426-0014444998
KRABAT D.O.O 03122-1009621776
KRISTL D.O.O. 02022-0011310936
KRIVIC D.O.O. 02034-0051332451
KROPIVNIK & CO D.N.O. 25100-9704428111
KSS PERGAM SIN. PAK4 26330-0089161361
KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ 06000-0008342978
KULTURNO DRUŠTVO ŠT. JURIJ 02022-0018731436
KULTURNO PROSVETNO

DRUŠTVO ŠEŠČE 06000-0044334440
LAGO D.O.O. 02019-0015764935
LESKO ŽIRI D.O.O. 07000-0000114065
LF 3M D.O.O. 03138-1012539140
LIMINI D.O.O. 03139-1007382086
LOGAR COMPANY TRANS., D.O.O. 26330-0012421072
LOOK D.O.O. 02058-0011539062
LOVSKA DRUŽINA BIZELJSKO 02373-0012445709
LOVSKA DRUŽINA HRENOVICE 10100-0032446010
LOVSKA DRUŽINA KRKA 02041-0016504743
LOVSKA DRUŽINA PLANINA 10100-0032445331
LOVSKA DRUŽINA TABOR

V SAVINJSKI DOLINI 06000-0017247287
LOVSKO KINOLOŠ. DRUŠ. 10100-0032446398
LTP LARIX D.O.O. 19100-0010035771
LUVIN D.O.O. 24100-9004300653
M.H.O. D.O.O. 07000-0000116005
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MAKES D.O.O. 02083-0019436935
MALONOG. KLUB KIX 04751-0000353761
MAREX D.O.O. 02022-0013162472
MARINKO AL K.D. 02045-0018158785
MAVRIČ&MAVRIČ, AMUR-PR.

TRG. D.N.O 02341-0012124073
MEDIAL, DIMNIKARSKE STOR.

D.O.O. 02342-0011875510
MEDINE- MARČIČ NATAŠA K.D. 24302-9004033511
MELITAS D.O.O. 02010-0013196137
MERITVE BANIČ I IN L D.N.O. 04752-0000346922
MESTNA OBČINA KRANJ 01000-0100006404
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 01000-0100015231
METRO CANKAR & CO. D.N.O. 02022-0089791017
MG TURIZEM IN STORITVE 03151-1006185197
MICRAT D.O.O. 10100-0032435437
MICROPOS D.O.O. 05100-8000088068
MIKOM D.O.O. 02010-0015041756
MIKROCOP D.O.O. 02922-0013415289
MILGRAD D.O.O. 02045-0012003844
MILIOUCHENKO & CO. D.N.O. 02053-0010931020
MLADINA FILM D.O.O. 06000-0110300842
MODA D.O.O. 10100-0032409635
MOSS D.O.O. 02083-0089407788
MOVIE STAR CAFFE, D.O.O. 02010-0090348967
MTB GRADNJE IN OPREMA D.O.O. 04515-0000353588
MULTIHOLD, D.O.O. 02010-0015300552
MUZEJSKO DRUŠTVO

ŠKOFJA LOKA 07000-0000115035
NATAN, D.O.O. 02010-0035396139
NEJC, D.O.O. CELJE 06000-0092317624
NEONA D.O.O. 25100-9705700169
NI SI, D.O.O. 02036-0053941265
NIKO, D.D. 02024-0010498172
NRG D.O.O. 19100-0010032570
NUPIS, D.O.O 02036-0016828968
NUTEX D.O.O. 02054-0014389312
OBČINA AJDOVŠČINA 01000-0100014552
OBČINA BLED 01000-0100007956
OBČINA BOHINJ 01000-0100008053
OBČINA BOVEC 01000-0100015134
OBČINA BRDA 01000-0100014164
OBČINA CERKLJE NA

GORENJSKEM 01000-0100006695
OBČINA DIVAČA 01000-0100006016
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 01000-0100015716
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 01000-0100007277
OBČINA HRPELJE – KOZINA 01000-0100006113
OBČINA ILIRSKA BISTRICA 01000-0100016492
OBČINA IZOLA 01000-0100006307
OBČINA JESENICE 01000-0100007568
OBČINA JEZERSKO 01000-0100007083
OBČINA KRANJSKA GORA 01000-0100007665
OBČINA METLIKA 01000-0100016007
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA 01000-0100014358
OBČINA NAKLO 01000-0100006792
OBČINA PIVKA 01000-0100016298
OBČINA SELNICA OB DRAVI 01000-0100009217
OBČINA SEMIČ 01000-0100015910
OBČINA SEŽANA 01000-0100005919
OBČINA SVETA ANA 01000-0100010866
OBČINA ŠENČUR 01000-0100006986
OBČINA ŠENTILJ 01000-0100009120
OBČINA ŠKOCJAN 01000-0100015425
OBČINA ŠKOFJA LOKA 01000-0100007180
OBČINA TREBNJE 01000-0100016104
OBČINA TRŽIČ 01000-0100006598
OBČINA VODICE 01000-0100000681
OBČINA ŽELEZNIKI 01000-0100007471
OBČINA ŽIRI 01000-0100007374
OBČINA ŽIROVNICA 01000-0100007762
OBČINA ŽUŽEMBERK 01000-0100015522

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

OBEN AUF D.O.O. 29000-0055003804
OBM. ZDRUŽ. SLOV. ČASTNIKOV

RUŠE 04515-0000351454
OBM. ZDRUŽ. VETER. VOJNE

ZA SLO. RUŠE 04515-0000351260
OFSA D.O.O. 02044-0035389623
OLJARICA D.D. 19100-0010001724
OO ZZB PESNICA 04515-0000350969
OPKO D.O.O. B376 06000-0114695524
ORCA METAL, D.O.O. 06000-0103614923
ORLANDO D.O.O. 02373-0011659427
OSOJNA KOREN & CO. D.N.O.

KOBARID 04753-0000352111
P.S.T. D.O.O. 20470-0013369170
P.T.P. MAJA D.O.O. 02022-0014119668
PAGAT PLUS D.O.O. 02056-0016646792
PAGE D.O.O. 05100-8000085061
PAMA D.O.O. 26330-0011286560
PARAGIMONT D.O.O. 02053-0087487882
PARTNERS, P. ZA TRG.

T. IN G. D.O.O. 02341-0017729509
PAVLIČ D.O.O. 05100-8010070241
PD RUŠE 04515-0000355528
PED & PED D.O.O. 03111-1012358976
PERTICA D.O.O. 10100-0032429908
PEVSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ 03123-1012516692
PGD BISTRICA OB DRAVI 04515-0000355431
PGD BOGOJINA 02340-0013812213
PGD GORA 03114-1087096650
PGD KAPELA 02341-0013513016
PGD LUTVERCI 02341-0012750402
PGD PODPEČ 02018-0018867529
PLANIŠKI SKAKALNI KLUB KRANJ 03138-1012614994
PLAN-NET D.O.O. 06000-0503344648
PLAN-NET D.O.O. 02053-0050334457
PLESNI KLUB MOJCA 02045-0051857361
PLUT D.O.O. 02054-0017093478
PODKVICA D.O.O. 07000-0000115908
POSTOJ. BISTRIŠKA ZLD 10100-0032383348
POTENTIA D.O.O. 10100-0032403524
PREFABDVA D.O.O. 10100-0032448047
PREM D.O.O. 03138-1007820284
PREVOZNIŠTVO POTOČNIK D.O.O. 07000-0000114938
PRIMA D.O.O. 03128-1008529941
PROCESNI INŽENIRING D.O.O. 18300-0012176573
PROINN D.O.O. 03139-1012588367
PROLOG D.O.O. 05100-8010070920
PROXY BPD, D.O.O. 02010-0015926590
QUALITAS, POLAK IN POLAK D.N.O. 07000-0000115520
RADIEL GROUP D.O.O. 10100-0032447950
RA-GAZELA D.O.O. 25100-9708651103
RAMONA D.O.O. 06000-0510737794
REBUS-TRADE D.O.O. 02086-0014196169
REDNAK D.O.O. 24302-9003054296
REKREACIJSKO DRUŠTVO

MOSTEC 02059-0010157733
REMAX D.O.O. 04515-0000353879
RE-MI D.O.O. 04752-0000345079
RENT A CAR ROMA

KREBELJ & CO D.N.O. 25100-9703512140
RI D.O.O. 05100-8010072860
RIBIŠKA DRUŽINA

SLOVENSKA BISTRICA 06000-0013505415
RIVAL RAZVOJNI INŽENIRING

D.O.O. 02426-0014627940
R-NEŽA D.O.O. 03138-1009505659
ROOF D.O.O. 05100-8010068204
RUBICTRADE D.O.O. 10100-0032447756
RUBIN KOKRICA KRANJ D.O.O. 07000-0000116296
S.KLUB ALPETOUR ŠKOFJA LOKA 02024-0018315305
S.L.I.T. D.O.O. 10100-0032447465
S.Y.S. D.O.O. 10100-0000031326



Stran 8644 / Št. 86 / 2. 11. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

SAM INŽENIRING D.O.O. 03118-1012497052
SAMO, D.O.O. 06000-0351823082
SDC-KOMUNIKACIJE D.O.O. 18304-0051549356
SEAWAY TIM D.O.O. 10100-0011644457
SEBLES D.O.O. 18300-0019798057
SEGALEX D.O.O. 02053-0050917815
SEKAR D.O.O. 04515-0000353394
SETRING D.O.O. 02021-0010086651
SG AUTOMOTIVE, D.O.O. 06000-0503914232
SI.DEL.TELEKOM SLO.D.D.. 02222-0011925137
SIMPLES INŽENIRING D.O.O. 02045-0014267630
SIND.NEODVISNOST ISKRA SEMIČ 02430-0016012128
SIND. PODJ. KOVINASTROJ

GROSUPLJE 02022-0019361063
SIND. ZDR. IN SOC. VAR.

ZD LJUTOMER 02343-0018760424
SINDIKAT GLASBENE ŠOLE

GOR. RADGONA 03122-1004664882
SINDIKAT IMGRAD LJUTOMER 02343-0011219450
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE

JAKOBA ALJAŽA 07000-0000115423
SINDIKAT OŠ OTLICA 04751-0000352888
SINDIKAT OŠ XIV. DIVIZIJE

SENOVO 02981-0014183548
SINDIKAT TEKSTILNE

PROSENJAKOVCI 03123-1087302819
SINERG, D.O.O. 10100-0032446495
SKEI SINDIKALNA PODRUŽ.

PRIMAT 04515-0000354558
SKUP. ET. LAS. GARAŽ

AMBROŽEV TRG 02017-0011254339
SMIT D.O.O. 14000-0541305284
SMM D.O.O. 04515-0000354073
SMUČARSKI KLUB IVERKA

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 20470-0010280884
SMUČARSKI KLUB TRIGLAV 03138-1000739672
SOLOS D.O.O. 05100-8000051596
SOŽITJE DRUŠ. ZA POMOČ

DUŠ. PRIZ. TOL. 04753-0000352208
SOŽITJE KOČEVJE 03113-1005151681
SPAANS D.O.O. 07000-0000051694
SPIN D.O.O. 06000-0069603037
SR PREDDVOR D.O.O. 02068-0019330873
SREČO D.O.O. 07000-0000114259
SSS JKP ZAGORJE 26338-0035532288
STAR D.O.O. 03182-1061067151
STARGAST D.O.O. 25100-9702313123
STEEL CO PRED. KOVIN IN TRG.

D.O.O. 02036-0015132438
STEM D.O.O. 14000-0530677964
STEMAT D.O.O. 03157-1061056445
STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 02017-0017933953
STUDIO GRAD D.O.O. 03128-1012673781
SUPPORT & TRADE,D.O.O. 02010-0019429454
SVIZ OSNOVNE ŠOLE

JAKOBA ALJAŽA 07000-0000115326
SVIZ OŠ GUSTAV ŠILIH MB 04515-0000354267
SVIZ OŠ MARTINA KOLŠAKA 04515-0000346119
SVIZ SL.OOS OŠ DRAGO BAJC 04751-0000352791
SVOP D.O.O. 03106-1007372548
SŽ STO D.O.O. 04870-0000233373
ŠESTO D.O.O. 18300-0010169740
ŠILES D.O.O. 03179-1006281310
ŠPORTNO DRUŠTVO 92

GROSUPLJE 02022-0017209215
ŠPORTNO DRUŠTVO

BRANKA CERŠAK 25100-9705867106
ŠPORTNO DRUŠTVO

KOŠARKARSKI KLUB VENET 06000-0900357694
ŠPORTNO DRUŠTVO

MALA NEDELJA 02343-0017916330
ŠTULAR INŽINIRING D.O.O. 07000-0000114453
TARGO D.O.O. 02022-0017421645
TARLA D.O.O. 03157-1010973890
TEKONT D.O.O. 05100-8010069756

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

TENI D.O.O. 10100-0032428647
TENIŠKI KLUB RADENCI 02341-0016333485
TERRA KRANJ D.O.O. 07000-0000050142
TIM AJDA D.O.O. 10100-0028143478
TIRCOM D.O.O. 03100-1008249334
TOMAL D.O.O. 02430-0014683325
TONE & KORMANŠEK-WINKLLER

D.N.O. 25100-9706636122
TOP JOB SLABE K.D. 24201-9004180856
TRAIG TRANSPORTNO PODJETJE

D.D. 02923-0012339995
TRI KRONE D.O.O. 07000-0000114841
TRSTENJAK, P. ZA INŽ.

PROJ. RAČ. D.O.O. 02343-0020139085
TTR D.O.O 03139-1006857413
TUR.DRUŠTVO PODPEČ-JEZERO 02053-0017621110
TURISTIČNO DRUŠTVO KRANJ 07000-0000115229
TVT NOVA D.O.O. 05100-8000040053
UNIPRO D.O.O. 04515-0000354849
URARSTVO VRAVNIK D.O.O. 25100-9706749127
V PAUL ANA D.O.O. 24900-9002295845
VAL MARKETING D.O.O. 02053-0017570864
VALION D.O.O 02012-0014089215
VALION D.O.O. 19100-0010036353
VALMAR D.O.O. 02234-0015452536
VARNOST PRIVA 24100-9003868033
VARSPOJ D.O.O. 17000-0000046694
VBH TRGOVINA D.O.O. 03128-1012594726
VENOX D.O.O. 06000-0065682879
VENPEX D.O.O. 02241-0011152959
VERTEKS D.O.O. 04752-0000199773
VES MINIMARKET K.D. 18301-0015333583
VETERINARSKA BOLNICA

PTUJ D.O.O 04202-0000352920
VINOG.-SAD.Z.RADGONA Z.O.O. 02341-0020158583
VODOVOD-KANALIZACIJA, D.O.O. 06000-0141786072
VPD D.O.O. 03139-1010866908
VRTNARSKA ZADRUGA

VRT. KO Z.O.O. 04202-0000355151
W.D.G. TRGOVINA IN STORITVE

D.O.O. 29000-0055029606
WATT ELEKTRO D.O.O. 02922-0015880835
WENTRADE, D.O.O. 02010-0012553124
WIKRA, D.O.O. 06000-0355562335
XAVIER D.O.O. 10100-0032447562
ZA IN PROTI-ZAVOD ZA KULT.

DIALOGA 02056-0051711807
ZANKA D.O.O. 18303-0018126503
ZDR. TER. SKUPN. V PSIH.

BOLNIŠ. IDRIJA 04752-0000353421
ZDRAV. ATOMSKE TOPLICE D.D. 02234-0010397381
ZKD KAROL PAHOR PIRAN 10100-0000036855
ZLATARJI KNEŽJEGA MESTA

 CELJE D.O.O. 06000-0119546882
ZOBKI D.O.O. 02010-0017094082
ZSSS SIND. KOVINAR

NOVO MESTO 02970-0011821361
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV

OBČIN RADOVLJICA, BLED,
BOHINJ 07000-0000114356

ZVONITRANS D.O.O. 04515-0000354752
ŽIGON D.O.O. 14000-0539107555

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 5. 11. do 11. 11.
2001 so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 30. oktobra 2001.

Guverner
Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.
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OBČINE

LAŠKO

4434. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list SRS, št. 18/84, 15/89), prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 34. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 8/84, 37/85, 29/86, 26/90, Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Laško na
podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št.
8/00) na 17. seji dne 11. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeroč-
nega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list SRS, št. 46/87 in 44/88, Uradni list RS,
št. 26/93; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeroč-
ni plan), ki se nanaša na območje nove Občine Laško s
sestavinami navedenimi v členih tega odloka.

Spremeni in v celoti se za Občino Laško zamenja tek-
stualni del dolgoročnega in srednjeročnega plana – pogla-
vje »Zasnova in strategija urejanja prostora, poselitev, var-
stva dobrin splošnega pomena in okolja« ad. tč. 1.0 do
vključno tč. 5.4. Spremeni in dopolni se kartografski del in
kartografska dokumentacija.

2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Laško za
Občino Laško se nanaša na:

– razmejitev območja in obstoječe dokumentacije med
novo Občino Laško in Občino Radeče,

– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,

– spremembe kategorizacije in razvrstitve kmetijskih
zemljišč v občini v letu 1999,

– zasnovo poselitve in funkcij naselij v omrežju naselij,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij za potre-

be poselitve na pobudo občine in individualnih pobud za
gradnjo in ureditve na kvalitetnih in manjkvalitetnih kmetij-
skih zemljiščih,

– dopolnitve za območja rudnin,
– dopolnitve za območja varstva vodnih virov in vodno-

gospodarskih ureditev ter ravnanja z odpadki,
– dopolnitve za območja naravnih vrednot,
– dopolnitve za območja kulturne dediščine,

– prometno in kolesarsko omrežje v občini,
– opredelitev čistilnih naprav za lokalna oskrbna sredi-

šča,
– dopolnitev s nizkotlačnim plinovodnim omrežjem v

naselju Laško in Sp. Rečica,
– dopolnitev s kabelskim TV omrežjem na območju UZ

Laško in Rimske Toplice,
– spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in na-

menske rabe ter urejanja v okviru urbanističnih zasnov La-
ško in Rimske Toplice,

– dopolnitev s programskimi zasnovami za:
– območje trgovskega centra in pekarne v Debru,
– območje doma za starejše občane v Rimskih Topli-

cah,
– za turistično rekreacijsko območje v Trobnem dolu.

3. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih se-

stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za Občino
Laško je naslednje gradivo:

1. kartografski del
– kartno gradivo v merilu 1:25000 in 1:50000 (12

tematskih kart):
1. zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij za po-

selitev
2. zasnova vodnega gospodarstva
2.1. zasnova vodnega gospodarstva – vodnogospo-

darske omejitve v prostoru
3. rudnine
4. zasnova ohranjanja naravnih vrednot in kulturne

dediščine
5. zasnova rekreacije v naravnem okolju
6. zasnova sanacij
7. zasnova poselitve in funkcij naselij v omrežju na-

selij
8. zasnova prometnega omrežja:
8.1. zasnova kolesarskega omrežja
9. zasnova zvez
10. zasnova energetskega omrežja
11. zasnova načinov urejanja
12. zasnova osnovne rabe prostora
12A. zasnova območij za potrebe obrambe in za-

ščite
– kartno gradivo v merilu 1:5000:

13. ureditvena območja
14. urbanistična zasnova za naselje Laško
14.1. zasnova namenske rabe prostora naselja
14.2. usmeritve glede načinov urejanja ureditvenih

območij naselja s prostorskimi izvedbenimi akti
14.3. zasnova komunalnega in energetskega omre-

žja
15. urbanistična zasnova za naselje Rimske Toplice
15.1. zasnova namenske rabe prostora naselja
15.2. usmeritve glede načinov urejanja ureditvenih

območij s prostorskimi izvedbenimi akti
15.3. zasnova komunalnega in energetskega omre-

žja
2. kartografska dokumentacija na preglednem katastr-

skem načrtu v merilu 1:5000 v obsegu predpisane vsebine.
3. Programske zasnove za:
3.1. območje doma za starejše občane v Rimskih To-

plicah
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3.2. območje trgovskega centra in pekarne Debro
3.3. turistično rekreacijsko območje v Trobnem dolu.

4. člen
1. Zasnova prostorskega razvoja
1.1. Cilji urejanja prostora
Pri nadaljnjem urejanju prostora se bodo za posamez-

na področja urejanja upoštevale usmeritve iz republiškega
plana in zagotovil temeljni cilj usmerjanja prostorskega raz-
voja – enakovredni in čim boljši življenjski pogoji za sedanje
in bodoče rodove prebivalstva ob upoštevanju smotrne in
varčne rabe prostora.

Skladno z načrtovanim omrežjem naselij v občini in
opredeljenimi funkcijami naselij v omrežju naselij je treba
načrtovati nadaljnji razvoj naselij. Poleg razvoja občinskega
središča Laško in pomembnejšega lokalnega središča Rim-
ske Toplice je krepiti vlogo lokalnih oskrbnih središč in
pospeševati razvoj podeželja in ostalih naselij.

Med prioritetnimi nalogami je prenova in dograditev ter
ponovna oživitev zdraviliško turističnega kompleksa v Rim-
skih Toplicah. Med ostalimi nalogami na področju turizma
se bo pospeševal razvoj turizma na podeželju z vključitvijo
obstoječih kmetij.

Varovati je naravne dobrine, naravna bogastva ter na-
ravno in kulturno dediščino pred posegi, ki bi ovirali njihov
razvoj.

Varovana območja naravnih dobrin državnega pomena
so: najboljša kmetijska zemljišča, varovalni gozdovi, obmo-
čja pomembnejših rudnin ter območja naravnih vrednot:
regijski park Kozjansko, krajinski park Kopitnik in Veliko
Kozje – Lisca ter območje naravnega spomenika vodotoka
Gračnica s pritoki.

S posegi v prostor je treba zagotoviti varovanje okolja,
ohranjanje narave in krajinskega prostora tako, da bodo
varovane krajinske oblikovne vrednosti prostora, kvalitete
opredeljenih kulturnih krajin in vzdrževan značilni krajinski in
poselitveni vzorec. Posebno pozornost je posvetiti izvajanju
posegov na območju opredeljene kulturne krajine Vrh nad
Laškim – Velike in Male Grahovše – Žigon.

Pospešiti je treba razglasitev območja krajinskih parkov
ter naravnih in kulturnih spomenikov.

Prioritetna naloga je sanacija degradiranih in ogroženih
območij – z ustreznimi hidrotehničnimi ukrepi se bodo pre-
ventivno urejala erozijska območja in druga nestabilna ob-
močja. Zagotovilo se bo urejanje in ohranjanje odtočnega
režima in naravne retencijske sposobnosti obvodnega pro-
stora. Z ukrepi in ureditvami reke Savinje se bo zagotovila
večja poplavna varnost na območju občinskega središča in
Rimskih Toplic.

Na sprejemljivo mejo onesnaženosti je treba sanirati
vodotok Savinjo in v zvezi s tem pospešiti izgradnjo čistilnih
naprav zlasti v naseljih Laško, Rimske Toplice in Zidani
most.

Na področju urejanja prostora, zlasti v občinskem sre-
dišču in lokalnem središču Rimske Toplice je treba zagotovi-
ti pravočasno pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih
aktov.

1.2. Omrežje naselij in funkcije naselij v omrežju naselij
Skladno s planirano tipologijo naselij v občini in pro-

storskimi možnostmi se je opredelila zasnova sistema na-
selij.

Na območju občine prevladujejo majhna vaška naselja,
od skupno 85 naselij je kar 78 naselij razvrščenih v skupino
A in B, to so ruralna naselja z okoli 100 in 100 do 300
prebivalci in pretežno agrarno funkcijo.

V skupino C so uvrščena ruralno – urbana naselja
Rimske Toplice, Zidani most in Sedraž; naselja Laško je kot
urbano naselje uvrščeno v skupino D kot gospodarsko po-
membnejše naselje s centralnimi oskrbno-storitvenimi in
upravnimi ter proizvodnimi dejavnostmi in prevladujočo vlo-
go neagrarne zaposlitve.

Iz vidika oskrbnih in storitvenih dejavnosti je v občini
opredeljeno 7 lokalnih oskrbnih središč: Jurklošter, Sedraž,
Šentrupert, Vrh nad Laškim, Zg. Rečica in Zidani most ter
Rimske Toplice kot pomembnejše lokalno oskrbno središče
in Laško kot središče občinskega pomena.

Glede na proizvodne dejavnosti so naselja perspektiv-
no razvrščena:

– naselja z enim industrijskim obratom oziroma obra-
tom večje obrtno proizvodne dejavnosti so naselja: Zidani
most, Gračnica, Rimske Toplice in Brezno,

– naselje z večimi obrati s skupno do 3000 zaposleni-
mi je uvrščeno naselje Laško s Spodnjo Rečico.

Zdraviliško – turistična dejavnost se bo tudi v bodoče
razvijala v naseljih Laško in Rimske Toplice.

1.3. Raba prostora z varovanimi območji
Občina Laško ima skupno 19.712 ha površin, od tega

je 8.125 ha kmetijskih zemljišč, 11.119 ha gozdov in 311
ha pozidanih površin; ostale in vodne površine (Savinja)
zasedajo okvirno 157 ha.

1.3.1. Naravne dobrine in sanacija naravnih virov
– Kmetijska zemljišča
Od skupno 19.712 ha površin Občine Laško zavzema-

jo kmetijska zemljišča 41% površine občine. Po podatkih
gradiva sprememb kategorizacije in razvrstitve kmetijskih
zemljišč v letu 1999 je od skupno 8.125 ha kmetijskih
zemljišč v najboljša kmetijska zemljišča razvrščenih 3.716
ha in v drugo območje 4.409 ha.

V zasnovi namenske rabe prostora občine so dodatne
površine za poselitev opredeljene v obsegu okoli 46 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča so za trajno izključno rabo
določena v obsegu 3.699 ha, to so zavarovana območja
državnega pomena. Druga kmetijska zemljišča so za izključ-
no rabo določena v obsegu 4.375 ha.

Za potrebe poselitve so opredeljene širitve ureditvenih
območij naselij pretežno na slabših kmetijskih zemljiščih,
izjema so le predlagane širitve v Rimskih Toplicah (dom
upokojencev, bencinski servis, čistilna naprava) in v Laškem
(širitev zdravilišča, trgovski center) ter širitve manjšega ob-
sega pri nekaterih lokalnih oskrbnih središčih in drugih na-
seljih.

Na območju občine so agromelioracije predvidene pre-
težno v osrednjem delu občine. Dovoljene so po obsegu
manjše agromelioracije po predhodni geološki, naravovar-
stveni in kulturnovarstveni presoji.

Zaradi nadaljevanja del na urejanju plazovitih območij
po naravnih ujmah preteklega obdobja je na območju Male
Grahovše – Velike Grahovše poleg agromelioracij predvide-
no tudi osuševanje, ki se bo izvajalo skladno z izdelanim
krajinskim načrtom za to območje.

Namembnost kmetijskih zemljišč bo prilagojena narav-
nim pogojem vodnega režima ter njegovim zakonitostim (po-
gostnosti poplav) predvsem ustrezni razporeditvi njivskih in
travniških površin ter drugih kultur, da se zmanjša odnašanje
rodnih krovnih plasti ob poplavah.

– Gozdovi
V Občini Laško več kot polovico prostora (55%) pokri-

vajo gozdovi v skupnem obsegu 10.817 ha, večji strnjeni
gozdovi so na območju severnega dela občine in Šmohorja
ter v južnem delu na območju Lisce, Gračnice in Kopitnika.
Gozdovi so razčlenjeni na lesno proizvodne, varovalne in
gozdove s posebnim namenom.
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Na območju občine je s predpisi zavarovati predlagane
varovalne gozdove v skupnem obsegu okvirno 717 ha, ki so
državnega pomena in obvezno izhodišče prostorskega pla-
na Republike Slovenije in so vključeni v zasnovo namenske
rabe prostora občine. Del teh gozdov je varovan tudi iz
vidika varstva ohranjanja narave na območju predlaganih
krajinskih parkov Kopitnik in Veliko Kozje – Lisca in naravnih
spomenikov. Gozdov s posebnim namenom je na območju
občine skupno okvirno 37 ha.

Predvidene so melioracije malodonosnih gozdov in sa-
nacija opuščenih kamnolomov na območju gozdov. Načrtno
je izvajati premene na območju malodonosnih in degradira-
nih gozdov, vnašanje neavtohtonih drevesnih vrst in mono-
kultur iglavcev ni dovoljeno.

Dograjevati je treba gozdno infrastrukturo ob upošteva-
nju določil zakona o gozdovih ter na njegovi podlagi izdanih
predpisov o gradnji, vzdrževanju in uporabi gozdnih promet-
nic.

– Rudnine
Na območju občine so naslednja območja pomemb-

nejših rudnin in so obvezno izhodišče prostorskega plana
Republike Slovenije:

– območje kamnoloma apnenca Zidani most v obsegu
okvirno 19,5 ha. Zaloge apnenca za proizvodnjo cementa
znašajo 5,000.000 ton, letni izkop znaša 45.000 m3. Za-
gotoviti je postopno sanacijo območja na podlagi predho-
dno izdelanega ureditvenega načrta,

– za območje Rudnika rjavega premoga Laško je izda-
na odločba Ministrstva za gospodarske dejavnosti št. 313-
12/97E-JV z dne 14. 1. 1998 za trajno prenehanje izkori-
ščanja rudnika, raziskovalni in pridobivalni prostor rudnika
Laško pa se izbriše iz evidence katastra raziskovalnih in
pridobivalnih prostorov. Skladno s strokovnim stališčem Re-
publiške komisije za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda
ter Direkcije za rudna bogastva se tako bivše eksploatacij-
sko območje ne upošteva več kot obvezno izhodišče repu-
bliškega plana v planskih aktih občine Laško. Takšen pre-
dlog bo podan tudi v novih republiških planih za področje
energetskih mineralnih surovin. Obravnavano območje –
poškodovane nadzemne površine so pretežno že sanirane
in se bodo urejevale na podlagi veljavnega ureditvenega
načrta za sanacijo tega območja.

Druge rudnine na območju občine so zastopane v na-
slednjem obsegu:

Kamnolom dolomita v Rečici se nahaja v bližini uredi-
tvenega območja za proizvodne dejavnosti v Rečici, kamno-
lom je v upravljanju Grateks d.o.o. Laško. Kamenina je
primerna za predelavo v kameni agregat za betone in tampo-
ne ter pesek in malte. Dolgoročno je predvidena eksploata-
cija dolomita zahodno od obstoječega kamnoloma v okviru
opredeljenega raziskovalnega prostora na območju Bebro-
vega hriba. Po izdelani študiji Geološkega zavoda Ljubljana
znašajo zaloge kategorije A, B in C1 – 2,110.435 m3 in
kategorije C2 – 579.025 m3. Letna proizvodnja bi znašala
100.000 m3 do 120.000 m3 za dobo 30 let. Obvezna je
izdelava ureditvenega načrta za obstoječi in predvideni kam-
nolom, ki mora upoštevati in vključevati tudi vmesno obmo-
čje nekdanjega rudniškega jalovišča.

Peskokop Pojerje
se nahaja v Blatnem vrhu na parceli št. 476/3 k.o.

Jurklošter. Na podlagi ureditvenega načrta je zagotoviti sa-
nacijo območja.

Na podlagi izdelane geološke prospekcije potencialnih
lokalnosti litotamnijskega apnenca na območju med Brez-
nim in Savinjo sta se opredelili dve lokaciji, ki sta perspektiv-
ni za nadalnje detajlne raziskave:

– območje Brdo in
– območje med Jaškom Liša in rovom Barbara
ocenjene potencialne rezerve litotamnijskega apnen-

ca, kategorije C2 znašajo na teh dveh lokalitetah skupno
okoli 7 miljonov m3.

V primeru odpiranja novih kamnolomov so obvezne
predhodne detajlne geološke raziskave skladno z veljavnimi
predpisi s tega področja, izdelava elaborata presoje vplivov
posega na okolje in izdelava ustrezne prostorske dokumen-
tacije.

Ohranjanje narave (naravnih vrednot, zavarovanih ob-
močij ter biotoke raznovrstnosti)

V Občini Laško, so po zakonu o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 57/99), naslednja varovana območja, ki
so istočasno tudi obvezno izhodišče republiškega prostor-
skega plana:

– regijski park Kozjansko (RP),
– krajinski park Kopitnik in krajinski park Veliko Kozje –

Lisca (KP) in
– območje naravne vrednote – naravnega spomenika

(NS) vodotoka Gračnica (s pritoki Vodiški graben, Mišnica,
Lahovnica, Slatina in Paneški graben).

Na območju občine je opredeljeno 63 območij in ob-
jektov naravnih vrednot, od tega naj bi se z aktom zavarovalo
kot naravni spomenik 21 objektov in območij, ki so hkrati
predlagani kot obvezno občinsko izhodišče, 2 krajinska par-
ka (Kopitnik in Veliko Kozje – Lisca) in regijski park (RP
Kozjansko).

Kulturna dediščina
Od pomembnejše naravne in kulturne dediščine so bili

na območju občine dosedaj zavarovani in razglašeni za spo-
menike le domačija Antona Aškerca na Senožetah pri Rim-
skih Toplicah (Uradni list SRS, št. 19/81) in zdraviliški park
v Rimskih Toplicah (Uradni list RS, št. 6/93).

Varovana območja kulturne dediščine državnega po-
mena so poleg obeh že zavarovanih območij še naslednja:
območje kartuzije Jurklošter, mestno jedro Laško in zidani
železniški most južne železnice in cestni most z območjem v
Zidanem mostu ter posamični objekti v mestnem jedru La-
ško – cerkev sv. Martina in župnišče.

Varovana območja ostale kulturne dediščine so:
Arheološki spomeniki – 24 arheoloških območij. Za

lokalitete Klenovo – Kojzice, Lipni dol – Vranja peč, Prapret-
no in Male Grahovše – Torog velja 1. varstveni režim in so
namenjena izključno arheološkim raziskavam in prezentaciji
arheoloških najdb.

Umetnostno arhitekturna dediščina – 35 objektov kul-
turnih spomenikov in 106 objektov kulturne dediščine. V
seznamu ZVNKD Celje so zajeti vsi sakralni objekti, objekti
meščansko trške arhitekture so na območju občine v okviru
naselij Laško in v Zdraviliščih Rimske Toplice in Laško.

Naselbinski spomeniki in dediščina
vrednost naselbinskega spomenika imajo poleg stare-

ga mestnega jedra Laško, ki je državnega pomena, še nase-
lja: Vrh nad Laškim, Torog, Loke, Male Grahovše in Velike
Grahovše. Kot naselbinska dediščina je opredeljeno 15
naselij: del Zg. Rečice, Kuretno, Slivno, Sedraž, Zabrež,
Harje, Laziše, Selo nad Laškim, Kladje, Žigon, Laška vas,
Polana, Henina, Šentrupert in Zidani most – Majland.

Etnološki spomeniki in dediščina
Kot etnološki spomenik je opredeljena Aškerčeva do-

mačija, ostala etnološka dediščina je evidentirana le v nase-
ljih Jurklošter, Šentrupert, Vrh nad Laškim Sedraž, Zg. Reči-
ca in Zidani most v okviru izdelanih strokovnih podlag nadalj-
njega razvoja teh naselij.

Zgodovinski in tehnološki spomeniki
Poleg že navedenega spomenika državnega pomena

železniškega kompleksa s tremi mostovi je kot zgodovinska,
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naselbinska in etnološka dediščina opredeljen zaselek že-
lezničarske kolonije Majland.

Na območju občine je opredeljeno po obsegu večje
območje kvalitetnejše kulturne krajine Vrh nad Laškim –
Velike in Male Grahovše – Žigon.

Vode
Na področju vodnega gospodarstva so glavne naloge

načrtno gospodarjenje z vodo, zaščita vodnih virov, izboljša-
nje odtočnega režima in nadaljevanje urejanja vodotokov na
najbolj kritičnih mestih, odpravljanje posledic erozije in hu-
dourniškega delovanja ter ohranjanje in izboljšanje kakovo-
sti površinskih in podzemnih vod.

Varovanje vodnega in obvodnega prostora ter varova-
nje pred škodljivim delovanjem voda:

Pri morebitnem koriščenju vode iz vodotokov bomo
dovoljevali le take odvzeme vode, da bo po odvzemu v strugi
še zagotovljen biološki minimum.

Ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti urbanih povr-
šin bomo načrtovali usklajeno s krajinskimi zasnovami. Grad-
njo novih objektov bomo usmerjali na geološko stabilna in
poplavno varna območja. Poplavna območja ob vodotokih
bomo ohranili za razlitje oziroma zadrževanje visokih voda.

Ob vodotokih bomo zagotavljali obvodni pas za vzdrže-
vanje vodnega režima. Širina tega pasu je odvisna od kate-
gorije vodotoka in urejenosti korita (od 5 do 10 m). V obvo-
dnem pasu bomo preprečevali gradnjo objektov (stanovanj-
skih in gospodarskih) intenzivno obdelavo kmetijskih povr-
šin in tako zasaditev, ki onemogoča dostop do korit.

Za izboljšanje poplavne varnosti – gosto poseljenih
površin na območju Debra, Laškega, Marija Gradca in Šmar-
jete so v okviru vodnogospodarskih ureditev predvideni ukre-
pi za zaščito pred visokimi vodami in erozijskim delovanjem
voda na Savinji in pritokih: od trafo postaje Debro do Zdravi-
lišča Laško, od Pivovarne Laško skozi Marija Gradec do
Udmata ter na krajšem odseku v Velikem Širju zaradi rekon-
strukcije ceste Rimske Toplice – Zidani most.

Na pritokih Savinje pa so predvideni ukrepi za poplav-
no varnost na območju izlivnih odsekov: na Rečici, Lahom-
nici in Ični.

Na območju Laškega je izjemnega pomena ohranitev
poplavnih površin na levem bregu Savinje, nadvišanje tere-
na je dopustno le v minimalnem obsegu z maksimalnimi
odmiki od brežine savinje in od inundacijskih odprtin pod
cesto v Jagoče. Obvezna je ohranitev retencijske površine
in v skladu z vodnogospodarskimi pogoji nujna spremem-
ba ureditvenega načrta za območje zdravilišča na levem
bregu Savinje.

V Rimskih Toplicah je za urejanje območja letnega
bazena in športno rekreacijskih površin ob Savinji in za
zagotovitev optimalne ureditve Savinje, v okviru prostorske-
ga izvedbenega načrta obvezno izdelati vodnogospodarske
podlage, ki bodo definirale linijo visokovodnega profila.

Zaradi perečega problema poplavne varnosti ob Savi-
nji, kjer ni možno zagotoviti poplavno varnost pred visoko
vodo s povratno dobo 100 let (študija Hidrosvet št. el. 28/1)
so navedeni ukrepi nujno potrebni za prostorski razvoj zlasti
v Laškem.

Potok Gračnica je predlagan za razglasitev za naravni
spomenik, zato bomo vse ureditve oziroma vzdrževalna dela
izvajali skladno z izdelano strokovno podlago za zaščito
Gračnice. Predvidena je obnova poškodovanih jezov ter
izgradnja zaplavnih stabilizacijskih objektov na pritokih.

Niže izliva Gračnice se na Savinji predvideva skupaj
z Elektrogospodarstvom izgradnja večjega zadrževalnika
proda.

Na hudournikih na območju naselij: Brstnik, Jagoče,
Debro, Marija Gradec, Radoblje, Modrič je za stabilizacijo

plavin, dna in brežin predvidena v vodotokih izgradnja za-
plavno stabilizacijskih objektov in nizkih ter srednjih stopenj.

Za vse posege v struge vodotokov ter v njihovem varo-
valnem pasu je treba pridobiti mnenje oziroma soglasje stro-
kovne službe, ki je pristojna za vzdrževanje vodnega režima.

Vodni viri
Na območju občine ni pomembnejših vodnih virov

republiškega pomena, drugi viri so razporejeni po celot-
nem hribovitem delu občine z večjimi koncentracijami na
območju pod Šmohorjem med Breznim in Trnovim hribom,
zahodno nad Rimskimi Toplicami, nad Zidanim mostom,
na območju Leskovce in Šentruperta, Jurkloštra, Brodnic
in Polane.

Dosedaj so zavarovani vodni viri pitne vode za vodovod
KAL (Uradni list SRS, št. 15/85) in za vodovod Kozarica –
Šentjur (Uradni list SRS, št. 40/87 in 2/90).

V letu 1999 so se z odlokom zavarovali vodni viri na
območju severnega, vzhodnega in zahodnega dela občine,
skupno 56 vodnih virov za katere je GEOKO Ljubljana izde-
lal strokovne podlage in opredelil varstvena območja (Uradni
list RS, št. 38/99).

Z zajetjem vodnih virov se bo izboljšala vodooskrba na
območjih krajevnih skupnosti Vrh nad Laškim, Breze in Jur-
klošter, kjer je primanjkljaj pitne vode v vodooskrbi naselij.
Na območju Zidanega mosta je predvidena nadaljnja preno-
va vodovodnega sistema.

Prioritetno se bodo pripravile strokovne podlage za
zavarovanje ostalih virov pitne in termalne vode na območju
Laškega in Rimskih Toplic. Do sedaj je bila izdana le odloč-
ba o varovanju območij termalnih vrelcev iz leta 1962.

Varovanje kakovosti vode
Načrtovali bomo kontroliran odvod fekalnih vod iz bival-

nih in gostinskih objektov ter drugih odplak iz gospodinjstev
skozi kanalizacijske odvodnike do komunalnih čistilnih na-
prav.

Za ohranitev in izboljšanje kvalitete površinskih vod so
predvidene izgradnje čistilnih naprav. Odplake bomo na
komunalnih čistilnih napravah očistili do te mere, da bodo
parametri pred izpustom v vodotoke ustrezali uredbi o emisi-
ji snovi in toplote pri odvajanju voda iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

Odpadne vode iz gospodarskih dejavnosti se bodo v
okviru tehnoloških postopkov očistile do te mere, da bodo
parametri pred izpustom ustrezali uredbi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96).

Gnojišče in gnojne jame bomo načrtovali v skladu s
strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni
list RS, št. 10/85). Čas in način uporabe gnojevke in gnoja
na kmetijskih površinah mora ustrezati uredbi o vnosu nevar-
nih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

Pri načrtovanju skladišč nevarnih in škodljivih snovi je
treba upoštevati pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in
opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in
škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79)

Območje sanacij naravnih virov in okolja
Na območju občine je prekomerno onesnaženo ozra-

čje v naseljih Rimske Toplice in Laško in sta uvrščeni v 3.
območje onesnaženosti. Kljub delno že zvedeni sanaciji –
plinifikaciji mesta Laško so koncentracije onesnaženja zraka
občasno še vedno presežene. Onesnaženost zraka v Rim-
skih Toplicah in Laškem s širšo okolico pa je posledica 360
m dimnika TE Trbovlje, ker v teh naseljih ni večjega onesna-
ževalca. Predvidena je dograditev mestne plinske mreže v
Laškem v smeri Sp. Rečice.

Prednostna naloga na področju sanacij je sanacija Sa-
vinje in Save (obvezno izhodišče republiškega plana). Savi-
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nja je na odseku v Tremarjih in od Laškega do Zidanega
mosta v 3. kakovostnem razredu. Sava je v 3 – 4 kakovo-
stnem razredu. V zvezi s tem je predvidena izgradnja komu-
nalnih čistilnih naprav v Laškem, Rimskih toplicah in Zida-
nem mostu ter dolgoročno manjših komunalnih čistilnih na-
prav v lokalnih oskrbnih središčih ter dograditev kanalizacij-
skega sistema.

Ostale sanacije okolja na območju občine se nanaša-
jo na:

– za povečanje poplavne varnosti v Laškem je predvi-
dena sanacija struge v Marija Graškem ovinku do Udmata.
Pred pozidavo na desnem bregu Savinje od mostu v Jagoče
do vtoka Rečice je obvezna ureditev korita Savinje od mostu
v Jagoče do mostu v mestno jedro Laško,

– sanacije potencialno plazovitih in erozijskih območij
in nadaljevanje že izvedenih sanacij na območjih prizadetih
po naravnih ujmah preteklega obdobja,

– sanacijo že eksploatiranih in opuščenih kamnolomov
in črnih odlagališč občine: postopna sanacija v kamnolomih
Zidani most, Rečica in Pojerje ter sanacija kamnoloma Go-
relce in kamnoloma v Lipnem dolu, ki se nahaja na območju
naravnega spomenika ob Gračnici,

– nadaljevanje sanacije gozdnih in kmetijskih zemljišč
na območju bivšega eksploatacijskega podzemnega obmo-
čja rjavega premoga – rudnika Laško po veljavnem ureditve-
nem načrtu za to območje.

1.3.2. Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru
V kartografskem delu so območja poselitve opredelje-

na z ureditvenimi območji naselij in drugimi ureditvenimi
območji, obstoječa stavbna zemljišča na območju razprše-
ne gradnje so evidentirana v kartografski dokumentaciji na
PKN 1:5000.

Na območju občine so dodatne površine za poselitev
opredeljene v navezavi na obstoječa stavbna zemljišča in
ureditvena območja na pretežno slabših kmetijskih zemlji-
ščih v skupnem obsegu okoli 46 ha. Na najboljša kmetijska
zemljišča se posega le s posamičnimi posegi pretežno v
zvezi s širitvami ureditvenih mej lokalnih oskrbnih središč,
kjer ni na voljo slabših zemljišč in v malovečjem obsegu v
občinskem središču znotraj ureditvene meje (3,65 ha) in v
Rimskih Toplicah (3 ha).

Spremembe in dopolnitve znotraj meje urbanistične
zasnove Laško se nanašajo predvsem na spremembo na-
membnosti nekaterih območij, ažuriranje obstoječega sta-
nja stavbnih zemljišč, opredelitev dodatne površine za cen-
tralne dejavnosti južno od novega bencinskega servisa Pet-
rol in širitev zdravilišča severno od obstoječega kompleksa
med glavno cesto in reko Savinjo. Predlagana širitev meje
urbanistične zasnove se nanaša le na vključitev obstoječih
stavbnih zemljišč zaradi nujnega skupnega infrastrukturnega
urejanja in povezanosti z naseljem.

Za urbani razvoj so v občinskem središču zagotovljene
dodatne površine v skupnem obsegu okoli 31 ha. V Rimskih
Toplicah je za nadaljnji razvoj opredeljeno okvirno 6,4 ha in
v ostalih lokalnih oskrbnih središčih še okvirno 5 ha dodat-
nih površin.

Pri vseh ostalih ruralnih naseljih so predvidene le mini-
malne spremembe mej obstoječih ureditvenih območij zara-
di manjših potreb in zaradi varovanja kvalitetnih kmetijskih
zemljišč ter naravne in kulturne dediščine.

Druga ureditvena območja so opredeljena za odlagali-
šča komunalnih odpadkov v Strenskem, za farmo in proizvo-
dno dejavnost v Globokem pri Rimskih Toplicah, za čistilne
naprave pri lokalnih središčih, za območja predvidenih sa-
nacij kamnolomov, za območje sanacije kmetijskih in goz-
dnih zemljišč na območju nekdanjega rudnika Laško in za
turistično rekreacijsko območje v Trobnem dolu.

Stanovanja
Dodatne površine za stanovanjsko gradnjo so v malo

večjem obsegu zagotovljene v občinskem središču na ob-
močju Debra, Spodnje Rečice, Jagoč, severno nad Rožni-
kom, v delu območja Na Pristavi in Podhum, manjše dopol-
nitve na območju Marija Gradca in v mestnem jedru v okviru
prenove tega območja.

V Rimskih Toplicah je dopolnilna gradnja za stanovanja
predvidena v okviru pretežno obstoječih stanovanjskih ob-
močij v centralnem delu naselja in na območju Ogeč.

Po posameznih ureditvenih območjih v lokalnih oskr-
bnih središčih so za dodatno stanovanjsko gradnjo oprede-
ljena območja v naseljih Šentrupert (pri gasilskem domu),
Jurklošter (na skrajnem zahodnem delu naselja), Vrh nad
Laškim (dopolnitve na robu in znotraj naselja), Zg. Rečica
(ob lokalni cesti na vstopnem in izstopnem delu naselja),
Sedraž (dopolnitve znotraj ureditvenega območja), Belovo –
Brezno (v severnem delu ureditvenega območja) in v Zida-
nem mostu (v okviru ureditvenega območja zaselka »Vila«).

Oskrbne in storitvene dejavnosti, družbene dejavnosti
Po obsegu večje površine za razvoj teh dejavnosti so

zagotovljene v občinskem središču v Laškem na območju
Debro in Sp. Rečica, na območju prenove mestnega sredi-
šča ter v manjšem obsegu v Rimskih Toplicah in lokalnih
oskrbnih središčih v skladu z njihovimi funkcijami v omrežju
naselij.

Proizvodne in servisne dejavnosti
Prostorski razvoj teh dejavnosti je zagotovljen s preno-

vo v okviru obstoječih kompleksov za te dejavnosti v Laškem
in v okviru še prostih površin v Sp. Rečici. Za obrtno stano-
vanjsko dejavnost so površine zagotovljene v Laškem in v
lokalnih centrih Sedraž – Brezno, Jurklošter, Šentrupert,
Zg. Rečica in v ostalih lokalnih centrih v občini.

Zdraviliško turistična dejavnost
Tudi v bodoče se bo ta dejavnost razvijala na območjih

zdravilišč v Rimskih Toplicah in v Laškem. Dodatne površine
za razvoj zdravilišča Laško so zagotovljene severno od ob-
stoječega kompleksa med glavno cesto in Savinjo in dolgo-
ročno na levem bregu Savinje.

Turizem, rekreacija, šport
Zagotovljene so površine za ureditev športno rekreacij-

skih površin pri šoli v Debru v Laškem in dodatne površine
za širitev v navezavi na kompleks odprtega kopališča v Rim-
skih Toplicah. V vseh ostalih oskrbnih središčih so te površi-
ne urejene v okviru šolskih kompleksov.

V Trobnem dolu je predvidena ureditev večjega turistič-
no rekreacijskega centra – preureditev obstoječih objektov
nekdanje kmetije za gostinsko prenočitvene zmogljivosti in
ponovne rekultivacije ribnikov ob potoku Lahov graben s
spremljajočimi ureditvami za ribištvo in rekreacijo v naravi. V
okviru tega kompleksa je obstoječa obora za jelenjad s
pripadajočimi gozdnimi površinami in pašniki. Območje se
bo urejalo na podlagi ureditvenega načrta.

1.4. Infrastrukturno omrežje
Prometno omrežje
Območje občine prečkajo državne ceste v skupni dol-

žini okvirno 60 km to so: glavna cesta I. reda št. 5 in in
glavna cesta II. reda št. 108 ter regionalne ceste, ki se v
smeri vzhod – zahod navezujejo na glavno cesto I. reda –
regionalne ceste: I. reda št. 221, III. reda št. 680 in 681 ter
turistična cesta – regionalna cesta III. reda št. 933.

Na državnem cestnem območju so predvidene uredi-
tve kritičnih odsekov, v večjem obsegu na obeh glavnih
cestah na območju Zidanega mosta s predorom v dolžini
370 m in mostom preko Save severozahodno od železni-
škega kompleksa ter modernizacija regionalnih cest.
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Po novi kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško je
27 lokalnih cest v skupni dolžini okvirno 134 km in 205
javnih poti izven naselij Laško in Rimske Toplice v skupni
dolžini okvirno 290 km. Občinsko cestno omrežje se bo
postopoma moderniziralo na odsekih, ki ne zagotavljajo ele-
mentov skladno z zakonom o javnih cestah.

Ureditev manjših avtobusnih postaj je predvidena v Rim-
skih Toplicah in Zidanem mostu. V Rimskih Toplicah je
predvidena ureditev beninske črpalke.

Predvidena je rekonstrukcija glavne železniške proge
I. reda Zidani most – Celje za hitrosti 160 km/h. Na obmo-
čju Zidanega mosta je predvidena trasa hitre proge za
hitrosti 250 km/h Sežana – Ljubljana – Dobova (trasa v
proučevanju).

Omrežje kolesarskih povezav
Predvidena je ureditev državnih in občinskih kolesar-

skih povezav. Vzporedno z glavno cesto I. reda Celje –
Zidani most je predvidena ureditev samostojne kolesarske
steze vzdolž levega brega Savinje ter kolesarska povezava
ob regionalni cesti Šmarjeta – Hrastnik.

Na občinski ravni je predvidena krožna kolesarska po-
vezava s potekom od Marija Gradca ob regionalnih in lokal-
nih cestah preko naselij Lahomno, Tevče, Trobni dol, Blatni
vrh, Mrzlo polje, Jurklošter in po dolini Gračnice do državne
kolesarske steze ob Savinji.

Komunalno omrežje
Vodovod
Območje občine je oskrbovano s pitno vodo z vodovo-

dnim sistemom Laško ter lokalnimi vodovodi. Problematična
je oskrba višje ležečih naselij v krajevnih skupnostih Vrh nad
Laškim Breze, Jurklošter, Rimske Toplice, Sedraž, Marija
Gradec in Laško. Zmogljivost vodnih virov in zajetij na obmo-
čju Zidanega mosta dolgoročno zadošča. Predvidena je
postopna širitev vodovodnih sistemov za boljšo oskrbo pre-
bivalstva s pitno vodo z vključitvijo novih vodnih virov.

Odvajanje in čiščenje odplak
Na območju občine je predvidena čistilna naprava z

zmogljivostjo od 10.000 do 100.000 E v naselju Laško ter
čistilni napravi z zmogljivostjo pod 10.000 E v Rimskih
Toplicah in Zidanem mostu. Manjše lastne komunalne čistil-
ne naprave so predvidene v lokalnih centrih Zg. Rečica,
Sedraž in Belovo – Brezno, Jurklošter, Vrh nad Laškim in
Šentrupert.

Zaradi še neopredeljenega razvojnega programa zdra-
viliškega kompleksa se bo lokacija in zmogljivost čistilne
naprave v Rimskih Toplicah usklajevala po opredelitvi le-
tega.

V večjem obsegu je kanalizacijski sistem zgrajen v na-
selju Laško, ob levem bregu Savinje je kolektor zgrajen od
mestnega jedra do podvoza v Marija Gradcu, na desnem
bregu pa od RTP Laško do 200 m pod železniškim mostom
in odcep za Rečico do trgovine Debro. Predvidena je dogra-
ditev kolektorja v smeri Jagoč in do čistilne naprave v Ra-
dobljah.

Načrtovana je izgradnja kanalizacijskega sistema v Rim-
skih Toplicah ter v lokalnih oskrbnih centrih občine.

V proučevanju so povezave kolektorjev med naselji
Laško in Rimske Toplice ter Zidani most in Rimske Toplice
in dolgoročna ureditev le-teh, kolikor bi zaključki proučevanj
pokazali na to možnost.

Energetsko omrežje
Izgradnja novih visokotlačnih plinovodov na območju

občine ni predvidena. Do naselja Laško je zgrajen plinovod
R 23 B do merilne regulacijske postaje v Debru. Obstoječi
srednjetlačni plinovodi so prav tako zgrajeni na območju
naselja Laško – plinovod P 231 B od MRP Laško do MRP
Pivovarna, plinovod P 232 B od P 231 B v km 0+961 do

MP TIM in plinovod P233B od P 231 B za Zdravilišče
Laško.

Z dokončanjem izgradnje plinske mreže v naselju La-
ško in Rečica bo za naselje zagotovljena čista oskrba s
toplotno energijo.

Na področju urejanja elektro omrežja na državni ravni
je v pripravi dograditev RTP Laško – Debro. Predvidene so
rekonstrukcije obstoječih 110 kV daljnovodov: 1 x 110 kV
DV Laško – Brestanica, 2 x 110 kV DV Laško – Hrastnik.
Rekonstrukcije daljnovodov 2 x 110 kVDV Selce – Laško in
1 x 110 kV DV Podlog – Laško so že izvedene.

Skladno s širitvijo poselitve se bo dograjevalo 20 kV
omrežje s potrebnimi trafo postajami, predvidene so obnovi-
tve nizkonapetostnega omrežja. Predvidena je predelava
daljnovoda Hrastnik – Laško iz sedanjega napetostnega
nivoja 35 kV na 20 kV ter ostalih 10 kV daljnovodov na 20
kV. Na območju Zidanega mosta je predvidena izgradnja
novega 35 kV daljnovoda.

Omrežje zvez
Na območju občine se na področju TK omrežja preure-

jajo in izvajajo dela po planu Telekoma Slovenije in njegovi
območnih enot. Med večjimi ureditvami v preteklem obdob-
ju so izgrajeni zemeljski MK kabel na relaciji Tremarje –
Laško –Rimske Toplice in optični zemeljski kabel na relaciji
Jurklošter – Mrzlo polje – Dežno ter 30 kanalni digitalni
sistem na relaciji Zidani most – Trbovlje. V Zidanem mostu
se je posodobila centrala z izgradnjo 256 številčne digitalne
centrale.

Predvidena je položitev optičnega zemeljskega kabla
na relaciji Šentrupert – Tevče – Lahomno – Laško in Tevče
– Vrh nad Laškim – Velike Gorelce – Jurklošter.

Z obnovo cest na območju Zidanega mosta je predvi-
dena rekonstrukcija kabelskega TK omrežja in povečanje
kapacitet ter nadomestitev zračnih TK linij z zemeljskimi.

Na območju Občine Laško je predvidena širitev kabel-
skega TV omrežja.

Na območju občine so pretvorniki RTV na Strmci, Mali-
ču, Zidanem mostu in Jurkloštru.

Pošte so v naseljih Laško, Šentrupert, Jurklošter, Rim-
ske Toplice in Zidani most, telefonske centrale pa – primar-
na centrala v Laškem in lokalne centrale v Šentrupertu,
Jurkloštru, Vrhu nad Laškim, Rimskih Toplicah in v Zidanem
mostu.

Odlaganje odpadkov
Na območju občine je obstoječe odlagališče komunal-

nih odpadkov v Strenskem. Javno podjetje Komunala Laško
bo tudi v bodoče zagotavljalo ustrezen odvoz odpadkov ter
prioritetno pristopilo k realizaciji začrtanega programa ravna-
nja z odpadki to je z razmestitvijo t. i. ekoloških otokov.

Predvidene so dodatne nove lokacije ekoloških otokov
za ločeno zbiranje odpadkov v zabojnikih. Odpadki bodo
zbirani po naslednjih skupinah: gospodinjski, industrijski,
gradbeni in biološki odpadki.

S tem predlaganim sistemom ločenega zbiranja odpad-
kov se bo življenjska doba odlagališča Strensko podaljšala
od 5 do 20 let. Sekundarne surovine bo tako možno po
predhodni predelavi ponovno uporabiti v proizvodnji.

Predvidena je sanacija in tehnična ureditev deponije
Strensko centralnega ekološkega otoka – reciklažnega dvo-
rišča ter ureditev kompostarne za predelavo bioloških od-
padkov ter tretma mulja iz čistilnih naprav.

1.5. Usmeritve in pogoji za načrtovanje in izvedbo pro-
storskih ureditev

Urbanistično oblikovalski pogoji
Med osnovnimi pogoji urejanja območij in arhitekturne-

ga oblikovanja objektov pri posegih v prostor so upoštevanje
specifike arhitekturne savinjsko – kozjanske regije in arhi-
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tekturne krajine Laško – Celje, značilnega vzorca poselitve
in značilnosti graditeljske tradicije obravnavanega prostora.
S posameznimi posegi v prostor je potrebno ohraniti kvalite-
to posameznih območij, identiteto prostora ter zagotoviti
izboljšanje negativnih dosedanjih posegov, ki so prisotni na
območju občine.

Na območju pretežno vaških naselij je z dograjevanjem
stavbne strukture upoštevati značilnosti naselja glede na
položaj, razporeditev in vsebinsko specifiko ter upoštevati
značilnosti stavbnih kompleksov in stavb glede na njihovo
razporeditev in velikostna razmerja stavb. V osnovne usmeri-
tve za oblikovanje objektov je vključiti elemente s katerimi se
bo ohranila in nadgradila kvaliteta arhitekturne identitete
objektov, kar še posebej velja za naselja z ohranjeno tipolo-
gijo vaške zazidave.

Ohraniti se morajo kvalitetni zaključki naselij, ki jih do-
loča dominanta oziroma arhitekturna posebnost in pri tem
upoštevati njihovo varovano vplivno območje.

Za vsa naselja, ki imajo vrednost naselbinske dedišči-
ne, je obvezna izdelava podrobnih prostorskih načrtov s
pogoji urejanja ter vse posege v teh naseljih izvajati v skladu
s temi pogoji. Prioritetno je te načrte izdelati še za naselja
Torog, Loke, Male Grahovše, Velike Grahovše, Kuretno,
Slivno, Zabrež, Harje, Laziše, Selo nad Laškim, Kladje,
Žigon, Laška vas, Polana in Henina ter zanje pridobiti stro-
kovne podlage pristojnega regionalnega Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine.

Pri vaških naseljih z vrednostjo naselbinske dediščine
Vrh nad Laškim, Sedraž in Zgornja Rečica in za katera so
strokovne podlage in podrobnejši pogoji urejanja že izdela-
ni, je obvezno pri posegih v teh naseljih upoštevati usmeritve
in pogoje podane za ta naselja. Vse stavbne dopolnitve v teh
naseljih se morajo vklopiti v značilno gručasto obliko stav-
bnih kompleksov, dosedanje neustrezne posege pa je izbo-
ljšati s sanacijo »motečih« objektov in ambientov.

Znotraj obstoječih stavbnih zemljišč na območju raztre-
sene poselitve in pri oblikovanju novih skupin se morajo vse
dopolnitve stavbnih struktur vklopiti v vizualno podobo posa-
meznih območij tako, da so upoštevani osnovni elementi
kvalitetne ljudske arhitekture z identiteto v prostoru za posa-
mezne vrste objektov (stanovanjske, gospodarske in druge)
zlasti glede izbora lokacije in postavitve objekta v teren,
etažnosti objekta, orientacije slemen, strehe, tlorisnega in
višinskega razmerja objektov ter oblikovanja arhitekturnih
elementov.

Osnovne značilnosti arhitekurne identitete stavb so:
podolgovat tloris (razmerje stranic 1:1,8), višinski gabarit –
vkopana ali delno vkopana klet, pritličje in izkoriščeno pod-
strešje, simetrične dvokapne strehe z delnimi čopi ali brez,
nakloni strešin 40 in 45, opečna kritina.

V lokalnih oskrbnih centrih Zidani most, Belovo – Brez-
no, Sedraž, Zgornja Rečica, Šentrupert, Vrh nad Laškim in
Jurklošter se morajo posamični posegi in dograditve izvajati
v skladu z usmeritvami in pogoji izdelanih strokovnih podlag
za ta naselja zlasti glede možne dopolnilne gradnje objektov
in potrebne predhodne izdelave prostorske izvedbene do-
kumentacije za vse večje proste površine in specifična ob-
močja, usmeritve za urejanje po posameznih območjih zno-
traj ureditvene meje naselja glede razmestitve stanovanj-
skih, gospodarskih in centralnih objektov, ohranjanja nara-
ve, ohranjanja kulturne dediščine, oblikovanja javnih
ambientov, prometa in pešpoti ter ostalih infrastrukturnih
ureditev ter sanacije neprimernih posegov v naselju.

Za urbana centra Laško in Rimske Toplice so usmeri-
tve za urejanje v teh naseljih podane v poglavju urbanističnih
zasnov v točki 1.6 tega odloka. Med osnovnimi usmeritvami
urejanja je zagotoviti, da je arhitekturno dopolnjevanje v

obstoječih in razširjenih območjih teh naselij prilagojeno
obstoječi kvalitetni zazidavi glede na vsebinske specifike teh
območij in da se gabaritno vklopi v izgled naselja. Na obmo-
čju mestnega jedra Laško, v delu naselja Marija Gradec ter
Zdravilišča Rimske Toplice in Laško morajo biti vsi posegi in
urejanja izvajani s soglasjem pristojnega regionalnega Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine.

Prioritetno je treba nadaljevati z ureditvami struge Savi-
nje v zvezi z varstvom pred poplavami ter posege in ureditve
v poplavnem območju Savinje izvajati skladno z vodnogo-
spodarskimi pogoji.

Usmeritve in pogoji za krajinsko oblikovanje
Vsa območja predvidenih agromelioracij na območju

občine je treba izvajati na podlagi predhodno izdelanih pro-
storskih (krajinskih) načrtov.

Krajinsko oblikovanje na območju kulturne krajine Vrh
nad Laškim – Velike in Male Grahovše – Žigon je podrediti
usmeritvam strokovnih podlag regionalnega Zavoda za var-
stvo naravne in kulturne dediščine. Upoštevati je treba na-
slednje osnovne usmeritve:

– vse posege in rabe prostora je treba usklajevati s
spomeniškimi kvalitetami območja,

– zagotoviti je treba sonaravni način gospodarjenja, ki
preprečuje zaraščanje kmetijskih površin, ohraniti je značil-
ne vegetacijske in reliefne posebnosti, pestrost in parcela-
cijsko strukturo,

– opustiti je treba načrtovanje radikalnih melioracijskih
načrtov,

– večjo pozornost nameniti pozidavi, obseg in kvaliteto
podrediti usmeritvam podanim za poselitev in naselbinsko
dediščino,

– za vse večje posege je treba izdelati podrobnejše
krajinske načrte, na podlagi analize naravnih in ustvarjenih
danosti je predvideti možne rabe prostora in ureditve ter
njihove oblike.

V delu kulturne krajine na območju Velikih Gahovš, kjer
je predvidena sanacija plazovitega terena in izboljšava za
kmetijsko proizvodnjo, se morajo vse ureditve izvajati na
podlagi prostorske izvedbene dokumentacije, ki mora ob-
vezno vključevati predlog krajinske ureditve območja uskla-
jen s pogoji pristojnega regionalnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.

V ureditvenem območju delno že izvedene sanacije
kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju bivše eksploata-
cije premoga Rudnika Laško v predelu Govce – Trnov hrib –
Brune, je vse posege in urejanja treba izvajati v skladu z
veljavnim ureditvenim (krajinskim) načrtom za to območje
(Uradni list RS, št. 1/93).

Za opuščene kamnolome je izdelati krajinsko sanacijo,
prioritetno za kamnolome v vplivnem območju vodotoka
Gračnica.

Za vsak poseg na območju krajinskih parkov, varovanih
območjih naravnih vrednot in kulturne dediščine je treba
pridobiti soglasje pristojnega regionalnega Zavoda za var-
stvo naravne in kulturne dediščine. Obnovo zdraviliškega
parka v Rimskih Toplicah je načrtovati na podlagi predho-
dno izdelanih strokovnih podlag navedenega zavoda.

Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Znotraj območja urbanističnih zasnov naselij Laško in

Rimske Toplice se bodo posamezna ureditvena območja
urejala po opredelitvah teh zasnov, ki so sestavni del tega
prostorskega plana (poglavje 1.6 kartografski prikazi št.
14/2 in št. 15/2).

Izven območja urbanističnih zasnov so opredeljeni na-
slednji načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti:

– z zazidalnimi načrti se bodo urejale večje še proste
površine za poselitev v naseljih Belovo – Brezno, Šentrupert
in Jurklošter,
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– z ureditvenimi načrti se bodo urejale vse večje še
proste površine za poselitev v lokalnih centrih Zidani most
(pri zaselku Vila), Zg. Rečica, in območje kartuzije Jurkloš-
ter ter zaselek naselbinske dediščine Majland v Zidanem
mostu, območja pokopališč, območje sanacije kmetijskih in
gozdnih zemljišč Govce – Trnov hrib – Brune, območja
kamnolomov, turistično rekreacijsko območje Trobni dol in
z ureditvenim (krajinskim) načrtom območje kulturne krajine
Vrh nad Laškim – Velike in Male Grahovše – Žigon,

– z lokacijskimi načrti se bo urejalo infrastrukturno
omrežje in naprave in

– s prostorskimi ureditvenimi pogoji vsa ostala uredi-
tvena območja naselij in druga ureditvena območja, razprše-
na poselitev in odprti prostor.

1.6. Urbanistične zasnove
1.6.1. Urbanistična zasnova Laško
Ureditveno območje
Naselje Laško z naselji vključenimi v razvojno območje

naselja ima v več krakih razvejano in razpotegnjeno zasno-
vo, kar je posledica reliefnih razmer in lege ob vodotokih in
glavnih prometnicah tega območja. Osrednji del naselja,
strnjeno trško jedro, se je razvilo med reko Savinjo in vzno-
žjem hribov Hum, gradu Tabor in Gradnik.

V ureditveno območje občinskega središča v obsegu
okvirno 316 ha so vključena naselja oziroma deli naselij
Laško, Sp. Rečica, Debro, Jagoče, Marija Gradec, Lahom-
no, Radoblje in Strmca z okoli 5191 prebivalci. V večjih
proizvodnih obratih je 1130 zaposlenih in v ostalih večjih
ustanovah (Zdravilišče, kmetijska zadruga) okoli 414 zapo-
slenih. Po projekciji se pričakuje porast števila prebivalcev
na okoli 5395, števila stanovanj od sedanjih 1860 na 1995
leta 2020.

Cilji urejanja območja
Naselje Laško se bo tudi v bodoče razvijalo kot uprav-

no in oskrbno središče občine s poudarkom na razvoju
turistično zdraviliške in trgovinske dejavnosti.

Osnovne usmeritve prostorskega razvoja v naselju so:
– dokončanje regulacijskih posegov na reki Savinji –

regulacija ovinka Savinje pri naselju Marija Gradec in zago-
tovitev poplavne varnosti na območju naselja,

– krepitev in razvoj oskrbnih in storitvenih dejavnosti in
gradnja večjega trgovskega centra,

– razvoj in dograjevanje zdraviliško turističnih zmoglji-
vosti,

– nadaljevanje prenove na območju mestnega jedra
Laško,

– prenova in dopolnilna gradnja v obstoječih zazidalnih
območjih in po zapolnitvi le-teh odpiranje novih območij
skladno s potrebami,

– optimalna izraba površin za poselitev znotraj oprede-
ljenih ureditvenih območij v okviru urbanistične zasnove.

Posodobitev glavne ceste in oblikovno ustrezna dogra-
ditev vstopnega kraka naselja iz celjske smeri med zdravili-
ščem in novim bencinskim servisom pri novem mostu za
Jagoče, so nujne za razvoj centralnih dejavnosti s potrebami
po večjih površinah in za povečanje zmogljivosti obstoječe-
ga zdravilišča.

Komunalne in energetske ureditve:
– prioritetno je izgraditi čistilno napravo in dograditi

zbirne kolektorje za tranzit odpadne vode,
– širiti plinsko mrežo,
– skladno s potrebami po širitvi poselitvenega območja

je dograjevati komunalno in energetsko omrežje, plinsko
mrežo in omrežje kabelske televizije.

Varstvo kulturne dediščine
Na območju urbanistične zasnove je pri urejanju na

območjih kulturne dediščine upoštevati predpisane režime

in pogoje pristojnega regionalnega Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine na naslednjih območjih:

– kulturnega – naselbinskega spomenika Starega me-
stnega jedra Laško (EŠD – 310),

– kulturnega spomenika grad Tabor,
– kulturne dediščine na območju Marija Gradec,
– arheološkega območja trške naselbine in
– arheološkega območja na lokaciji obstoječega Zdra-

vilišča Laško
ter na območjih na robu izven UZ:
– arheološkega območja Gradnik
Ohranjanje narave
Na robu (izven meje) urbanistične zasnove je na obmo-

čju opredeljenih naravnih vrednot upoštevati predpisane re-
žime varovanja in pogoje pristojnega regionalnega Zavoda
za varstvo in ohranjanje narave na naslednjih območjih:

– območju naravnega spomenika pri cerkvi sv. Krištofa
(gozd in suhi travniki) in

– območju naravnega spomenika Hum
– zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe

prostora.
Stanovanja
Predvidena območja za stanovanjsko gradnjo na ob-

močju urbanistične zasnove se navezujejo na obstoječa sta-
novanjska ureditvena območja v Rečici, Debru, Marija Grad-
cu, Rožniku in Podhumu z lego na pobočjih in reliefno
razgibanem terenu v skupnem obsegu še prostih površin 11
ha za okvirno 160 novih stanovanj. Dodatna stanovanja bo
možno pridobiti še z dopolnilno gradnjo in prenovo v okviru
obstoječih stanovanjskih območij blokovne zazidave (De-
bro, Rečica) in individualne zazidave ter na območju me-
stnega jedra.

Za stanovanjsko poslovno gradnjo je opredeljeno ure-
ditveno območje v Jagočah v obsegu še prostih površin
1,36 ha za okvirno 15 novih stanovanj.

Proizvodne in servisne dejavnosti so skoncentrirane na
območju že obstoječih industrijskih kompleksov v Sp. Reči-
ci, Debru, Podšmihelu in Laškem v skupnem obsegu okvir-
no 28 ha. Dodatne še proste površine so opredeljene ob
cesti za Šmohor – ureditveno območje KP2/1 – v obsegu
1,38 ha ter prenove in dopolnitve v okviru obstoječih kom-
pleksov.

Zdraviliška turistična dejavnost
V prvi etapi je predvidena razširitev obstoječega kom-

pleksa zdravilišča severno od izliva Rečice v Savinjo v obse-
gu 1,8 ha za gradnjo hotela z zmogljivostjo 180 ležišč in s
programom razširjene turistične ponudbe (preventivno zdrav-
ljenje, počitniški program, kongresni in izobraževalni turi-
zem). Dolgoročno so za razvoj te dejavnosti zagotovljene
površine na levem bregu Savinje (6,20 ha).

Oskrbne in storitvene dejavnosti, družbene dejavnosti
(centralne dejavnosti)

Tudi v bodoče bodo te dejavnosti skoncentrirane v
starem mestnem jedru in v okviru oskrbnih centrov stano-
vanjskih sosesk. Za razvoj trgovinske ponudbe, ki je vezana
na večje površine, nemoten dovoz in zadostno število parkir-
nih mest je opredeljeno območje v obsegu 2,8 ha med
glavno cesto in Savinjo južno od novega bencinskega servi-
sa. Na območju Debra v navezavi na športno dvorano je
predvidena izgradnja šole z igrišči na površini okvirno 4 ha.

Pokopališče
Pokopališče se bo širilo znotraj opredeljenega kom-

pleksa.
Infrastruktura
Večje prometne ureditve na območju naselja niso pred-

videne razen dokončanja modernizacije glavne ceste in kri-
žišča pri mostu za Jagoče. Skladno s širitvijo poselitve se
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bodo izgrajevale dovozne ceste ter izvajale sanacije na ob-
stoječem omrežju. Predvidena je ureditev urejenega parkir-
nega prostora za tovornjake med območjem za proizvodne
dejavnosti KP4 in pokopališčem.

Obstoječa in predvidena poselitvena območja na ob-
močju urbanistične zasnove se bodo oskrbovala iz vodovo-
da Laško.

Prioritetno je treba izgraditi čistilno napravo in dograditi
primarne zbiralnike za odvod odpadnih voda do čistilne na-
prave. Dograjevati je sekundarno kanalizacijsko omrežje in
ga skladno s predpisi in pogoji pristojne komunalne službe
priključiti na zbiralnike po izgradnji čistilne naprave.

V naselju se bo dogradila RTP Debro, predvidena je
rekonstrukcija 110 kV daljnovodov. 20 kV omrežje v kabel-
ski izvedbi se bo dograjevalo skladno s potrebami nove
poselitve. Z izgradnjo – dograditvijo plinske mreže na razvoj-
nem območju naselja se bo zagotovila ekološko čista oskr-
ba naselja s toplotno energijo.

Pogoji za načrtovanje in izvedbo prostorskih ureditev
na območju urbanistične zasnove

Urbanistično oblikovalski pogoji
Pri urejanju in posegih na razvojnem območju naselja

je treba obvezno spoštovati osnovni koncent predlaganega
razvoja, funkcije in namembnost opredeljenih območij ter
zagotoviti dobro prometno povezanost med temi območji za
avtomobilski, kolesarski in peš promet.

Vsa nova zazidava na pobočjih in vedutno izpostavlje-
nih legah mora biti prilagojena terenskim razmeram. Obve-
zen je nizek višinski gabarit, slemena objektov pa vzporedna
z daljšo stranico objekta in plastnicami terena.

Prioritetno je treba urediti privlačnejšo vstopno podobo
naselja iz celjske smeri z ureditvijo zelenih površin in zasadi-
tvijo ob glavni cesti ter z oblikovno privlačno in gabaritno
usklajeno predvideno zazidavo med bencinskima serviso-
ma.

Urejanje na območju naselja mora biti usmerjeno v
oblikovanje notranjih ambientov po zaključenih celotah, ki
bodo obvladljive s posamičnimi posegi. Pri zgostitvah obsto-
ječe pozidave morajo biti posamične dopolnilne gradnje
gabaritno in oblikovno vklopljene v dani prostor.

Vzdolž levega brega Savinje je treba urediti samostojno
kolesarsko stezo ter na ključnih lokacijah urediti terminale
za kolesa (mestno jedro, avtobusna in železniška postaja).

Pred posegi je treba varovati obvodni prostor Savinje in
pritokov in retencijske površine za eventualno razlitje vode iz
vidika varstva pred poplavami. Vsi posegi in ureditve na teh
območjih morajo biti skladni s pogoji pristojne vodnogospo-
darske službe.

Na območjih naravnih vrednot in kulturne dediščine se
morajo vsi posegi izvajati skladno s pogoji pristojnega regio-
nalnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Na območju urbanistične zasnove se bodo posamezna

ureditvena območja prikazana v kartografskem delu – kar-
tnem prikazu št. 14/2 urbanistične zasnove urejala z na-
slednjimi prostorskimi izvedbenimi akti:

z zazidalnimi načrti (ZN):
območje centralnih dejavnosti in stanovanj na desnem

bregu KSC1, KSC2 in KC1, stanovanjska območja KS2,
KS3, KS9/2, KS11, KS0 in KS11/1 območje za proizvo-
dno obrtno dejavnost KP2/1in območje RTP Laško.

z ureditvenimi načrti (UN):
območje Komunale Laško, staro mestno jedro, obmo-

čje Zdravilišča Laško in centralnih dejavnosti KC3, stano-
vanjska območja KS7/1, del KS7, del KS1/1 ter območja
proizvodnih dejavnosti KP2, KP5 in KP5/1 in območje po-
kopališča.

z lokacijskimi načrti (LN):
območje čistilne naprave in magistralni plinovod.
S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP):
vsa ostala pretežno pozidana stanovanjska območja

KS1, KS1/1 del, KS2/1, del KS3, KS3/1, KS3/2, KS4,
KS5, KS6, KS7 del, KS7/2, KS8, KS8/1, KS9, KS10,
KS10/1, KS9/1, del KS11/1 zelene, kmetijske in gozdne
površine ter lokacije ekoloških otokov.

Skladno z vodnogospodarskimi pogoji (Študija Hidro-
svet št. el. 28/1) je obvezna sprememba ureditvenega načr-
ta za območje Zdravilišča Laško za levi breg Savinje.

1.6.2. Urbanistična zasnova Rimske Toplice
Ureditveno območje
Naselje Rimske Toplice je razložene razpotegnjene za-

snove z lego na dvignjeni terasi vzporedni z glavno komuni-
kacijo in reko Savinjo s pretežno novejšo pozidavo mestne-
ga značaja. Na jugozahodu zaključuje ureditveno območje
naselja po kvaliteti izstopajoč zdraviliški kompleks z objekti
na vedutno izpostavljeni lokaciji pobočja in parkovnim goz-
dom. Na severu je v ureditveno območje vključen starejši
gručasti zaselek in obcestna zazidava na območju Šmarjete
ob križišču cest.

Ureditveno območje naselja v obsegu okoli 94 ha povr-
šine vključuje naselje Rimske Toplice z okoli 898 prebivalci.
Z oživitvijo zdravilišča in zdraviliško turističnih dejavnosti se
bo ponovno povečalo število zaposlenih v naselju. V lesni
galanteriji Sadeko v bližnji Gračnici je 100 zaposlenih. Po
izdelani projekciji se bo število prebivalcev povečalo na 954
in število stanovanj od sedanjih 340 na 360 leta 2020.

Cilji urejanja območja
Naselje Rimske Toplice se bo tudi v bodoče razvijalo

kot pomembnejše lokalno središče s poudarkom na oživitvi
in razvoju turistično zdraviliških dejavnosti.

Osnovne usmeritve prostorskega razvoja v naselju so:
– prioritetna naloga je ponovna oživitev Zdravilišča Rim-

ske Toplice in etapna prenova celotnega kompleksa na
podlagi prostorske izvedbene dokumentacije,

– širitev športno rekreacijskih površin na območju se-
danjega kopališča,

– dopolnjevanje in razvoj oskrbno storitvenih dejavno-
sti,

– izgradnja čistilne naprave in dograditev kanalizacij-
skega sistema,

– izgradnja bencinskega servisa ob glavni cesti v Šmar-
jeti,

– prenova in dopolnilna gradnja v obstoječih zazidalnih
območjih in po zapolnitvi le-teh odpiranje novih območij
skladno s potrebami,

– optimalna izraba površin za poselitev znotraj oprede-
ljenih ureditvenih območij v okviru urbanistične zasnove.

Varstvo kulturne dediščine:
Na območju urbanistične zasnove je na območjih opre-

deljene kulturne dediščine upoštevati pogoje pristojnega
regionalnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine na na-
slednjih območjih:

spomenika oblikovane narave – na celotnem območju
zdraviliškega kompleksa in arheoloških območjih v okviru
zdraviliškega kompleksa in na območju Šmarjete.

Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe pro-
stora

Stanovanja
Predvidena je dopolnilna gradnja v okviru obstoječe

blokovne in individualne zazidave ter širitev na še proste
površine S4 v Ogečah v obsegu 0,70 ha.

Zdraviliška turistična dejavnost
Prioritetno je pristopiti k prenovi objektov in parka v

okviru obstoječega zdraviliškega kompleksa.
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Oskrba, storitvene in družbene dejavnosti
Za širitev teh dejavnosti je opredeljena površina C2 v

obsegu 0,54 ha. Na lokaciji zahodno od šole je predvidena
gradnja doma za starejše občane na površini 1,25 ha.

Proizvodne dejavnosti, obrt
Predvidena je dopolnilna gradnja za obrtno dejavnost v

okviru obstoječega kompleksa v Šmarjeti. Proizvodne dejav-
nosti se bodo tudi v bodoče razvijale na lokaciji v Gračnici
izven urbanistične zasnove naselja v okviru obstoječega ure-
ditvenega območja lesne galanterije Sadeko.

Šport in rekreacija
Turistično rekreacijska dejavnost se bo razvijala na lo-

kaciji sedanjega letnega kopališča, za širitev je opredeljenih
2,2 ha dodatnih površin.

Pokopališče
Predvidena je širitev zahodno ob osrednji cesti v obse-

gu 0,27 ha dodatnih površin za ureditev funkcionalnih povr-
šin pokopališča (parkirne površine).

Infrastruktura
Tudi v bodoče se bo naselje oskrbovalo s pitno vodo iz

obstoječega vodovodnega sistema.
Predvidena je izgradnja čistilne naprave na površini

okvirno 0,66 ha na terasi med Savinjo in glavno cesto jugo-
vzhodno od letnega kopališča ter izgradnja zbirnega kolek-
torja in dograditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja.

Večje prometne ureditve državnih cest na območju
naselja niso predvidene, proučila se bo možnost nove pove-
zave regionalne ceste preko Savinje. Na območju Šmarjete
ob glavni cesti I. reda G 1/5 je predvidena izgradnja bencin-
skega servisa na površini 0,82 ha. Predvidena je posodobi-
tev obstoječega cestnega omrežja naselja in dograjevanje
cest skladno s potrebami poselitve.

Predvidene so prenove in dograjevanje obstoječega
omrežja za oskrbo z električno energijo.

Pogoji za načrtovanje in izvedbo prostorskih ureditev
na območju urbanistične zasnove

Urbanistično oblikovalski pogoji
Obvezno je zagotoviti sočasno skupno načrtovanje vsto-

pnega dela v naselje in zdraviliški kompleks na odseku med
letnim kopališčem in samopostrežno trgovino Izbira.

Bodoče ureditve morajo biti načrtovane in izvedene
tako, da bo ohranjena veduta na pobočje zdraviliškega kom-
pleksa z objekti. Zagotoviti je ustreznejši glavni dovoz do
zdraviliških objektov z južne strani preko gozda.

Na vstopnih delih v zdraviliški kompleks je zagotoviti
skladno s predpisi parkirne površine, ki naj bodo urejene na
način, ki zagotavlja zelen – travnat videz teh površin.

Urediti je oblikovno privlačnejšo pešpot od železniške
oziroma avtobusne postaje do vstopnega dela v zdraviliško
območje in naselje ter do rekreacijskega centra z letnim
kopališčem.

Večji poudarek naj bo dan na urejanju zelenih površin
ob glavni cesti in na območju predvidenega doma za starej-
še občane.

Vsa dopolnilna gradnja mora biti gabaritno in oblikovno
vklopljena dani prostor. Na območjih varovane kulturne de-
diščine in še posebej na območju zdravilišča ter v obvo-
dnem prostoru se morajo vsi posegi izvajati skladno s pogoji
pristojnih služb za ta področja.

Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Posamezna ureditvena območja v okviru urbanistične

zasnove, ki so prikazana v kartnem prikazu št. 15/2 karto-
grafskega dela urbanistične zasnove, se bodo urejala z na-
slednjimi prostorskimi akti:

z zazidalnimi načrti (ZN):
Stanovanjsko območje S4 in območje doma za starej-

še občane in območje centralnih dejavnosti C2.

z ureditvenimi načrti (UN):
Območje zdravilišča Rimske Toplice, rekreacijski cen-

ter RC in območje pokopališča.
z lokacijskimi načrti (LN):
Območje bencinskega servisa in čistilne naprave.
s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP):
Vsa ostala pretežno že pozidana območja S1, S2, S3,

C1, C3, zelene in kmetijske površine ter lokacije ekoloških
otokov.

Pri izdelavi ureditvenega načrta za območje rekreacij-
skega centra na območju letnega bazena ob Savinji je ob-
vezno izdelati vodnogospodarske podlage, ki bodo definira-
le linijo visokovodnega profila.

5. člen
2. Programske zasnove
2.1. Programske zasnove za območje doma za starej-

še občane v Rimskih Toplicah
Ureditveno območje
Območje urejanja se nahaja znotraj ureditvenega ob-

močja naselja Rimske Toplice v osrednjem delu naselje
zahodno od šole. Na severni strani poteka meja ob Tovorni-
kovi ulici, na vzhodni strani ob Zdraviliški cesti, na zahodni
ob potoku in na jugu ob obstoječi pozidavi.

Ureditveno območje se v celoti nahaja v k.o. Rimske
Toplice in meri 1,25 ha. V ureditveno območje so vključene
parcele 883, 912, 913, 191, 914, 915, 884/1 del in
882/del.

Organizacija dejavnosti v območju
Celotno območje programskih zasnov je namenjeno

gradnji doma za starejše občane v Rimskih Toplicah s pripa-
dajočimi dostopi, dovozi, parkirnimi in manipulacijskimi po-
vršinami ter zelenimi in rekreacijskimi površinami.

Na južnem delu obravnavanega območja je predvidena
gradnja objekta z zmogljivostjo cca 150 varovancev. V gra-
fični prilogi so opredeljene maksimalne gradbene linije ob-
jekta, ki vključujejo cca 3400 m2 površin.

Severovzhodni del ob križišču Tovornikove ulice in Zdra-
viliške ceste je namenjen parkirnim površinam.

Zahodni del ob potoku, pas ob Tovornikovi ulici in ob
Zdraviliški cesti so predvideni kot obvezni zeleni pas, zasa-
jen z drevjem in grmičevjem, ostale površine pa so namenje-
ne dovoznim potem, za manipulacijske ter zelene in rekrea-
cijske površine.

Dovozna priključka na obravnavano območje sta pred-
videna v podaljšku Aškerčeve ceste z Zdraviliške ceste in na
severu s Tovornikove ulice.

Zasnova prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja

Zasnova prometne ureditve
Predvideni Dom za starejše občane je lociran zahodno

od Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah (JP702340). Do-
vozna priključka na območje doma starejših občanov oziro-
ma na predvidene parkirne površine (30 x 45 m) bosta
izvedena na Zdraviliško ulico na vzhodni strani in obstoječo
Tovornikovo ulico na severni strani obravnavanega obmo-
čja.

Ob Zdraviliški ulici je na vzhodnem robu ceste predvi-
dena ureditev hodnika za pešce.

Vodovod
Na obravnavanem območju je obstoječe vodovodno

omrežje PE 250 in AC 200, ki poteka ob Zdraviliški cesti
oziroma po jugovzhodni meji programskih zasnov in jo tudi
prečka. Upravljalec vodovodnega omrežja Pivovarna Laško
razen upoštevanja 4 m varovalnega pasu ob obstoječih ce-
vovodih nima posebnih pogojev.

Predvideni objekt bo priključen na obstoječe omrežje
ob upoštevanju pogojev upravljalca.
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Kanalizacija
Po Aškerčevi cesti in ob vzhodnem robu zdraviliške

ceste poteka obstoječa kanalizacija BC DN 400 in BC DN
600 z izpustom v Ično.

Za območje Rimskih Toplic je bil izdelan projekt Odva-
janje in čiščenje odplak Rimskih Toplic (PUV proj. št. 4/94),
ki predvideva za obravnavano območje ločen kanalizacijski
sistem. Sanitarne odplake bodo odvajane po fekalni kanali-
zaciji s priključkom na zbirni kanal Rimskih Toplic in vodene
na čistilno napravo. Meteorne, drenažne in ostale žive vode
bodo vodene ločeno po meteornih kanalih z direktnim izto-
kom v površinski vodotok.

V nadaljnjih fazah načrtovanja je treba preveriti ustrez-
nost dimenzij obstoječega kanalizacijskega omrežja in ga po
potrebi rekonstruirati ter izdelati ustrezno dokumentacijo za
fekalno in meteorno kanalizacijo ob upoštevanju že izdelane
idejne zasnove odvajanja in čiščenja odplak ter pogojev
upravljalca.

TK omrežje
Ob Zdraviliški cesti, vzporedno s predvidenim objek-

tom doma za starejše občane poteka zemeljski TK, kabel in
se pri dovoznem priključku za osnovno šolo odcepi na vzhod.

Objekt se bo priključil na obstoječe TK omrežje brez
posebnih pogojev upravljalca Telekom Slovenije, PE Celje,
ob upoštevanju obstoječih tehničnih predpisov.

Energetika
Predvideni objekt bo priključen na obstoječe NN elek-

trično omrežje – NN zbiralnico TP 10/0,4 kV šola, ki se
nahaja na jugovzhodni strani meje območja.

Predvideno območje programskih zasnov doma za sta-
rejše občane, oziroma parkirne površine in dovozni priklju-
ček, seka obstoječi daljnovod 10 kV Rimske Toplice. Uprav-
ljalec Elektro Celje zahteva, da je pri izvedbi potrebno me-
hansko in električno ojačati izolacijo daljnovoda, oddalje-
nost stojnih mest ne sme biti manjša od 5 m od roba parkirnih
površin in varnostna višina v križni razpetini ne sme biti
manjša od 7 m. Ostalih posebnih pogojev razen upošteva-
nja veljavnih tehničnih predpisov in normativov, upravljalec
ne predpisuje.

Usmeritve za urbanistično in krajinsko oblikovanje ob-
močja ter arhitektonsko oblikovanje objektov

Osnovne usmeritve za ureditev območja so:
– naravne in urbane danosti v prostoru narekujejo po-

dolgovato zasnovo objekta v osi severozahod – jugovzhod
in razgiban tloris,

– konfiguracija terena pogojuje delno vkopan objekt,
tako da bodo zemeljske mase čimbolj izkoriščene,

– izpostavljena lokacija in usklajenost z ostalimi zgraje-
nimi objekti v naselju dopušča etažnost K+P+IP ali
K+P+1+IP,

– strešna konstrukcija mora biti dvokapnica s poudar-
jeno smerjo slemena severozahod – jugovzhod, s čopi in
frčadami. 40° naklon in obvezno temno ali opečno kritino,

– pri zunanji ureditvi je treba upoštevati princip sona-
ravnega načrtovanja.

Usmeritve za varovanje okolja
Hrup
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem

okolju sodi obravnavano območje v II. območje stopnje
varstva pred hrupom, za katerega veljajo naslednje mejne
ravni hrupa: 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.

Predlagana gradnja doma za starejše občane ne bo
prekomerno obremenjevala okolja s hrupom.

Zrak
Kot energetski vir je v prvi fazi predvideno lahko kurilno

olje, po izgradnji plinovodnega omrežja, pa zemeljski plin,
zato bo dodatna obremenitev okolja minimalna.

Vode
Fekalne odplake bodo speljane v javno kanalizacijsko

omrežje.
Komunalni odpadki
Odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in odvažali na

komunalno deponijo.
2.2. Programske zasnove za območje trgovskega cen-

tra in pekarne Debro
Ureditveno območje
Območje urejanja se nahaja znotraj meje urbanistične

zasnove Laško in vključuje nezazidane površine na desnem
bregu Savinje na severnem delu naselja.

Ureditveno območje se v celoti nahaja v katastrski ob-
čini Debro in meri 2,81 ha.

Vzhodna meja ureditvenega območja poteka po de-
snem bregu predvidene regulacije Savinje, severna po juž-
nem robu ceste v Jagoče, zahodna po vzhodnem robu
predvidene rekonstruirane ceste G 1-5 in južno po južnem
robu parcele št. 34.

Grafični prikaz meje je razviden iz grafičnih prilog v
merilu 1:1000 in 1:5000. Ureditveno območje program-
skih zasnov vključuje naslednja zemljišča parcel št. 15/2,
15/1, 17, 19, 20, 21, 29/2, 30, 32, 33 in 34 v k.o.
Debro.

Organizacija dejavnosti v prostoru
Površine v mejah ureditvenega območja programskih

zasnov so namenjene za lokacijo trgovskega centra in pe-
karne s pripadajočimi dovozi, dostopi, parkirnimi in manipu-
lacijskimi površinami, deponijo gradbenega materiala in ze-
lenih površin s peš potmi.

Podolgovata oblika območja s poudarjeno smerjo se-
ver – jug narekuje centralni dovozni priključek s ceste GI-5,
ki deli območje na dva dela z različno namembnostjo. Pri-
ključek omogoča zavijanje desno desno iz smeri Laško –
Celje.

Ob dovoznem priključku bodo urejene parkirne površi-
ne za oba predvidena objekta. Na severnem delu območja
bo trgovski center z deponijo gradbenega materiala, na
južnem pa pekarna. V grafičnih prilogah so opredeljene
maksimalne gradbene linije obeh objektov, ki so določene
ob upoštevanju obveznih odmikov od prometnic in obstoje-
čih komunalnih vodov.

Ob vzhodni gradbeni liniji trgovskega centa in pekarne
je predvidena servisna cesta za napajanje objektov in dovoz
na cesto v Jagoče, ki v križišču s cesto GI-5 omogoča
promet v smeri Laško.

Ostale zelene površine ob prometnicah, Savinji in na
južnem delu ureditvenega območja bodo urejene zelenice
z obvezno zasaditvijo drevja. Ob desnem bregu Savinje je
predvidena glavna pešpot kot povezava med obstoječo
peš potjo pri Zdravilišču Laško in predvidenimi zdraviliško-
turističnimi objekti na levem bregu Savinje ter zaselkom
Jagoče.

Zasnova prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja, vodogospodarstvo

Promet
Ureditveno območje programskih zasnov se prometno

navezuje na državno cesto GI-5 in lokalno cesto Laško –
Jagoče.

Parkirne površine na obravnavanem območju se naha-
jajo severno od objekta »A«, južno od objekta »B« in med
obema objektoma.

Skladno z lokacijo parkirnih površin bo potrebno urediti
dovozne priključke na obstoječe kategorizirane ceste. Do-
vozni priključek na severni stani objekta »A« bo izveden na
obstoječo cesto Laško – Jagoče z možnostjo zavijanja de-
sno in levo in navezavo na križišče s cesto GI-5. Dovozni
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priključek k centralnim parkirnim površinam med obema
objektoma bo s ceste GI-5 Laško – Celje, in se bo koristil
samo za smer Laško – Celje, kot desni uvoz in desni izvoz.

Vse parkirne površine in dovozni priključki bodo izve-
deni v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, ostalih pose-
bnih pogojev upravljalci ne predpisujejo.

Interni promet bo urejen po servisni cesti, ki bo pove-
zovala parkirišče in bo potekala po vzhodnem robu kom-
pleksa.

Za pešce je predvidena ureditev pešpoti po desnem
bregu Savinje, ki bo povezana preko zdraviliškega komplek-
sa z mestnim jedrom in predvidenim zdraviliško-turističnim
kompleksom na levem bregu Savinje.

Vodovod
Trasa obstoječega javnega vodovoda poteka po zaho-

dnem robu Celjske ceste in se severno od meje območja
programskih zasnov (ob odcepu za most čez Savinjo) nada-
ljuje v smeri Jagoče.

Priključke za predvidene objekte bo možno izvesti na
obstoječe vodovodno omrežje. Upravljalec vodovodnega
omrežja Pivovarna d.d. posebnih pogojev za izvedbo pri-
ključkov ne predpisuje.

Kanalizacija
Za Laško je bil izdelan projekt dopolnitev zasnove ka-

nalizacijskega sistema Laško (PUV proj. št. 38/94), ki pred-
videva za obravnavano območje pretežno mešani kanaliza-
cijski sistem.

Ob desnem bregu Savinje poteka preko obravnavane-
ga območja mešan kanalizacijski sistem. V osrednjem delu
ureditvenega območja se z zahodne strani priključi še ločen
sistem meteornih in sanitarnih odplak iz stanovanjske sose-
ske Debro.

Predvidene objekte bo možno priključiti na obstoječe
kanalizacijsko omrežje skladno s pogoji upravljalca.

Energetika
Za oskrbo z električno energijo je na območju pro-

gramske zasnove po vzhodni bankini glavne ceste že polo-
žena KB kanalizacija (8 x AC). Za napajanje predvidenih
objektov z električno energijo je predvidena KB kanalizacija
4 x AC ∅ 100 mm na katero bo možno izvesti nove priključ-
ke.

Upravljalec Elektro Celje ne predpisuje posebnih po-
gojev pri izvedbi predvidenih objektov.

Preko obravnavanega območja, in sicer po vzhodni
strani ob reki Savinji poteka plinovod P 231 B, ki obratuje
pod tlakom 3 bar in je premera 200 mm. Upravljalec Geo-
plin d.o.o. predpisuje posebne pogoje izvajanja del v zaščit-
nem pasu plinovoda 2 x 5 m pod strokovnim nadzorstvom
upravljalca ob upoštevanju vseh predpisov in standardov ter
ob predhodni pridobitvi vseh potrebnih soglasij. Preko obrav-
navanega območja poteka tudi nizkotlačni plinovod PE 225-
350 m. bar., katerega upavljalec so Slovenski plinovodi.
Upravljalec navaja možnost priključitve objektov na obstoje-
či plinovod ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov in stan-
dardov pri izvajanju del.

Telefon
Ob vzhodnem robu meje programskih zasnov (ob de-

snem bregu reke Savinje) poteka obstoječi zemeljski TK vod
(optični kabel), na katerega je možno izvesti priključke za
posamezne objekte.

Upravljalec Telekom d.d. poleg upoštevanja obstoječih
TK vodov in veljavnih predpisov ter standardov ostalih pose-
bnih pogojev ne predpisuje.

Vodnogospodarstvo
Pred pozidavo območja na desnem bregu Savinje od

mostu v Jagoče do vtoka Rečice v Savinjo je potrebno
izvesti ureditev korita Savinje od mostu v Jagoče do mostu v

Staro mestno jedro Laško. Pri nadaljnjem načrtovanju in
urejanju območja je upoštevati še naslednje vodnogospo-
darske pogoje:

– kota tal objektov mora biti minimalno 20 cm nad koto
visokih vod novembra 1998,

– odmik objektov od zgornjega roba brežine Savinje
mora znašati minimalno 10 m. Ta pas ob Savinji mora ostati
na obstoječi koti in ga ni dopustno nasipati,

– sanitarne in tehnološke odpadne vode iz objektov je
potrebno odvajati v kanalizacijo, skladno z navodili upravljal-
ca,

– meteorne vode s strešin in parkirnih površin za ose-
bna vozila je potrebno kontrolirano odvajati v površinski
odvodnik,

– meteorne vode iz manipulativnih površin je potrebno
odvajati v meteorno kanalizacijo preko zadostno dimenzioni-
ranih lovilcev olj,

– rešitve zgoraj navedenih pogojev, vključno z zunanjo
ureditvijo, morajo biti v načrtih PGD, PZI jasno prikazane,
kajti le na tako obdelano projektno dokumentacijo bomo
lahko izdali pozitivno vodnogospodarsko mnenje,

Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje

V mejah ureditvenega območja veljajo naslednje usme-
ritve:

– urbanistična zasnova mora biti sodobna in racional-
na,

– obstoječa prometna, komunalna in energetska in-
frastruktura ter vodnogospodarske ureditve Savinje nareku-
jejo podolgovato zasnovo objektov s poudarjeno osjo sever
– jug,

– raven teren in poplavne vode Savinje pogojujejo grad-
njo objektov brez kleti s pritličjem ali pritličjem in nadstro-
pjem,

– zaradi izpostavljene lokacije ob glavni prometnici mo-
rata biti objekta enako oblikovana. Fasade ob cestah morajo
biti skrbno oblikovane s poudarjenimi arhitekturnimi elemen-
ti (vhod, vogali, odprtine …),

– strešna konstrukcija je lahko dvokapnica ali ravna s
poudarjenim zaključnim vencem,

– parkirne površine morajo ustrezati normativom posa-
meznih dejavnosti. Zaradi velikih površin morajo biti obvez-
no zasajene z drevjem,

– zelene površine bodo intenzivno oblikovane na
obrobju obravnavanega območja kot protihrupna in vizual-
na bariera. Znotraj območja so v sklopu zunanje ureditve
predvidene le manjše zelene površine zasajene z drevjem
in grmovnicami.

Usmeritve za varovanje okolja
Hrup
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem

okolju sodi obravnavano območje v III. območje stopnje var-
stva pred hrupom, za katerega so dovoljene mejne dnevne
ravni hrupa 60 dBA in nočne 50 dBA. Na južnem delu meji
območje na zdraviliški kompleks, ki sodi v I. stopnjo varstva
pred hrupom, zato je predvidena zasaditev zelenega pasu,
objekt pekarne pa mora biti dodatno protihrupno izoliran,
tako da bo zagotovljena raven hrupa v mejah dovoljenega.

Zrak
Po odloku o razvrstitvi območij RS v območju onesna-

ženosti zraka za potrebe varstva (Uradni list SRS, št. 19/88,
Uradni list RS, št. 30/90, 40/90 in 73/94) sodi naselje
Laško v III. območje onesnaževanja zraka, kar pomeni, da
onesnaževanje zraka ne presega dovoljenih ravni.

Vode
Na obravnavanem območju ni obstoječih vodnih virov.

Fekalne odplake bodo speljane v javno kanalizacijsko omre-



Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 2. 11. 2001 / Stran 8657

žje. Meteorne vode s parkirnih površin bodo vodene v kana-
lizacijo preko lovilca olj.

Požarna varnost
Za zagotovitev požarne vode je predvideno obstoječe

in predvideno hidrantno omrežje.
Preprečitev širjenja požara bo zagotovljena z medse-

bojnimi odmiki objektov. Dostop za gasilska vozila bo po
interventnih poteh, ki potekajo po cestah peš poteh in zele-
nicah.

Odpadki
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in odva-

žali na komunalno deponijo.
V okviru območja se bo uredila lokacija z zabojniki

»ekološki otok« za ločeno zbiranje odpadkov po izdelanem
projektu Komunale Laško za območje občine.

2.3. Programska zasnova za turistično rekreacijski cen-
ter Trobni dol

Ureditveno območje
Predlagano območje turistično rekreativnega centra

Trobni dol leži na območju dveh občin. Večji zahodni del
kompleksa s stavbišči leži na območju Občine Laško, ma-
njši vzhodni del pa v Občini Šentjur. Meja med občinama
poteka po potoku Vodiški Graben.

Predmet obravnavane programske zasnove je ureditve-
no območje na območju Občine Laško.

V ureditveno območje so vključene travniške in gozdne
površine na reliefno razgibanem pobočju in stavbno zemlji-
šče z objekti nekdanje kmetije na območju Trobni dol. Na
skrajnem vzhodnem delu meji območje na potok Vodiški
Graben.

Ureditveno območje se v celoti nahaja v katastrski ob-
čini Trobni dol in meri 12,5 ha. Meja ureditvenega območja
gledano v smeri urinega kazalca poteka od izhodiščne točke
na dovozni ceti po jugozahodni in severozahodni meji par-
cele 1320/20 do parcele 1320 ter po severni meji te par-
cele do parcele 1310. Od tu se nadaljuje v smeri sever po
zahodni meji parcel 1310 in 1306 ter po severni meji parce-
le 1306 do Vodiškega potoka, se usmeri proti jugu s pote-
kom po potoku do parcele 1370/1. V nadaljnjem poteku se
meja usmeri proti jugozahodu po severni meji parcele
1370/1 ter v smeri proti severozahodu po jugozahodni meji
parcele 1370/2 do parcele 1369 ter se usmeri proti zaho-
du po južni meji parcel 1369 in 1328/1 ter po zahodni meji
parcele 1328/1 do izhodiščne točke opisa na dovozni cesti
v kompleks.

Organizacija dejavnosti v prostoru
Oblikovana so štiri prostorsko in funkcionalno poveza-

na območja:
a) obstoječe stavbno zemljišče z objekti domačije v

obsegu okvirno 0,24 ha. Predvidena je preureditev obstoje-
čih objektov hleva za lovsko restavracijo s prenočišči in
kašče za pripravo in skladiščenje mesa in pijač ter nadome-
stna gradnja za dotrajani stanovanjski objekt za ureditev
gostinskega objekta s turističnimi sobami,

b) obstoječa obora za jelenjad na območju ograjenega
gozdnega zemljišča. Neograjeni del gozdov je namenjen za
sprehajanje in rekreativno jahanje. Skupna površina gozdov
v okviru ureditvenega območja je okvirno 4 ha,

c) kmetijska zemljišča v skupnem obsegu okvirno
5,2 ha so namenjena za pašo in košnjo za potrebe jelenjadi
in so sestavni del obstoječe obore,

d) območje z izletniško-rekreativno ponudbo ob Vodi-
škem potoku v skupnem obsegu okvirno 3 ha. Predvidene
so naslednje ureditve:

– ureditev dveh ribnikov na Vodiškem potoku (renatu-
racija nekdanjih ribnikov na tem območju) in ribiške koče.
Z ureditvijo ribnikov se posega tudi na zemljišče občine
Šentjur,

– ureditev igrišč za: odbojko na mivki, namizni tenis,
balinišče in kegljišče, ureditve za lokostrelstvo,

– na skrajnem jugovzhodnem delu je predvidena uredi-
tev parkirnih travnatih površin ob dovozni cesti in čistilna
naprava.

Zasnova prometne ureditve
Dovoz do objektov z gostinsko ponudbo je po dobro

utrjeni dovozni cesti iz zahodne smeri iz ceste Blatni vrh –
Trobni dol – Tevče. Predvidena je utrditev dovoznih cest do
obravnavanega območja in posodobitev priključnih odsekov
na krajevno in lokalno cestno omrežje občine.

Vodnogospodarski pogoji
V vodnogospodarskih pogojih MOP Uprave za varstvo

narave – izpostave v Celju (št. 355-08/560/3-94/BS, z
dne 19. 9. 1994) je navedeno, da je v preteklosti na tem
mestu že obstajal sistem zadrževalnikov vode s še dobro
vidnimi elementi bivše zajezitve. Zajezitev vodiškega grabna
bo ugodno vplivala na urejevanje vodnega režima ob poto-
ku, zmanjšala bi se nevarnost poplavljanja pribrežnih zem-
ljišč ter talna in bočna erozija.

Pri nadaljnjem načrtovanju in urejanju morajo biti upoš-
tevani naslednji pogoji: zagotovljen mora biti nemoten pre-
tok ekološko sprejemljivih količin vode v dolvodni strugi
potoka, upoštevani pogoji za ureditev talnega izpusta vode,
zagotovitev odtoka prelivnih vod, ureditev obvodnega zemlji-
šča ter pogoji za izdelavo projekta.

Izdani vodnogospodarski pogoji morajo biti obvezno
izhodišče za izdelavo ureditvenega načrta, ki bo osnova za
izdajo gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo.

Zasnova komunalnih in energetskih ureditev
Vodovod
Območje domačije s predlaganimi ureditvami ima la-

stno vodovodno zajetje, ki zadošča za sedanje in bodoče
potrebe. Pridobljeno je mnenje glede kvalitete in neoporeč-
nosti vode od Zavoda za zdravstveno varstvo Celje.

Odvodnjavanje in čiščenje odplak
Predvidena je ureditev kanalizacije od turistične kmeti-

je in ribiške koče do interne čistilne naprave ob Vodiškem
Grabnu.

Elektrika, telefon
Na območju obstoja električni priključek. Iz obstoječe-

ga nizkonapetostnega omrežja. Pri nadaljnjem načrtovanju
in urejanju je obvezno upoštevati pogoje upravljalca Elektro
Celje.

Telefonsko omrežje je zgrajeno do bližnje kmetije, v
teku pa je urejanje ISDN telefonskega priključka do turistič-
ne kmetije.

Ogrevanje
Za ogrevanje turistične kmetije je predviden ekološko

čimmanj onesnažujoč način ogrevanja – lahko kurilno olje
ali plin iz internega plinskega rezervoarja. V primeru dodat-
nega ogrevanja v kaminih ali kmečki peči se bo ogrevalo na
drva.

Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje ter za varovanje okolja

Pri ureditvah ribnikov in krajinske ureditve območja
morajo biti upoštevani pogoji pristojne vodnogospodarske,
naravovarstvene in gozdarske službe ter zagotovljeno sode-
lovanje s pristojno ribiško in lovsko družino.

Skladno z izdelanim poročilom o vplivih na okolje v
zvezi z revitalizacijo ribnikov v Trobnem dolu (KOVA d.o.o.,
št. poročila EK-988/99 z dne 27. 9. 1999) je pri ureditvi
ribnikov in okolnega prostora obvezno zagotoviti in upošte-
vati naslednje okoljevarstvene ukrepe:

– ribnike je potrebno urediti sonaravno. Brežine je
potrebno, kjer je to mogoče, urediti pod naklonom 30 in
pustiti, da se na njih zaraste avtohtona vegetacija,
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– gradnja ribnika na območju občine Šentjur na levem
pritoku Vodiškega grabna ni sprejemljiva,

– ribe v ribnikih se naj gojijo na ekstenzivni način, kar
pomeni brez dodatnega krmljenja, brez gnojenja in apnenja
ribnikov,

– v ribnikih se naj vzrejajo avtohtone ribje vrste. Količi-
na rib naj ne preseže 400 kg/ha ribnika,

– kolikor je potrebno se naj ribniki praznijo in polnijo v
jesenskem času. Voda iz ribnikov pa se naj, zaradi različne
temperature vode, izpušča na daljše časovno obdobje. Gle-
de na manjše količine vode v Vodiškem grabnu velja enako
tudi za polnjenje ribnikov,

– za dvoživke, ki jih bo poseg najbolj prizadel, je potre-
bno zgraditi nadomestni habitat. Mlaka, ki mora biti globoka
od 0,3 do 1 m se mora nahajati pred ribniki, v njej pa ne
sme biti rib. Brežine morajo biti kar se da položne, vegetaci-
ja pa mora biti prisotna vsaj v polovici mlake.

V zvezi z legalizacijo obstoječe obore je rabo v obori in
vse ureditve izvesti skladno z izdelanim poročilom o vplivih
na okolje (KOVA d.o.o. št. poročila EK – 417/99) z upošte-
vanjem naslednjih okoljevarstvenih ukrepov:

– rastišča v obori je potrebno stalno opazovati in stanju
prilagoditi številčnost, potrebne agrotehnične ukrepe na
zemljiščih in količino in vrsto dohranjevanja. Ob pojavu vi-
dnih poškodb rastišča je nujno takojšnje ukrepanje in s tem
omogoči sanacijo v krajšem času,

– postavitev krmišča in napajališča mora biti na stabil-
nem in na položnejšem ali celo ravnem terenu. Divjad se
giblje po stalnih poteh in zaradi večje frekventnosti pride do
površinske in jarkaste vodne erozije. Zato je potrebno me-
njavati lokacijo krmišča (izmenično krmljenje na večih krmi-
ščih),

– travišča je potrebno negovati. Če se prekomerno
poškoduje travna ruša, je potrebno takšen prostor zaščititi z
ograditvijo. Zaželeno je, da je obora pregrajena v črednike,

– za ohranitev rastišč in zemljišč, je nujna stalna opti-
malna vlažnost zemlje tako, da je zagotovljena čim večja
nosilnost tal. Potrebno je regulirati vlažnost rastišča (vodni
zadrževalniki v času suše in zgrajen drenažni sistem),

– ograja mora biti izvedena stabilno in visoko, da divjad
ne more uiti iz bore. Pri tem je upoštevati višino snežne
odeje v zimskem času. Nestabilna tla je izločiti iz obore
oziroma iz trase poteka ograje. Obvezna je redna kontrola
ograje, še posebej v daljših deževnih razdobjih in v času
spolne aktivnosti divjadi,

– maksimalna številčnost populacije ob še znosni de-
gradaciji okolja v obori znaša 3–4 živali na ha površine
obore. Številčnost divjadi je potrebno strogo nadzorovati, da
so negativni vplivi v obori še obvladljivi in se ne širijo v okolje.

Na območju turistične kmetije je s prenovo in adaptaci-
jo objektov ohraniti prvobitno arhitekturo, tlorisni in višinski
gabariti ter lega objektov se morajo obvezno ohraniti. Objek-
ti morajo biti oblikovani tako, da bodo upoštevani elementi
tradicionalne arhitekturne značilne za arhitekturno krajino
tega območja. V enakih arhitekturnih elementih mora biti
oblikovana tudi predvidena ribiška koča (pritlični objekt s
podolgovatim tlorisom, dvokapna streha z nakloni strešin
45° opečna kritina).

Z območja turistične kmetije in ribiške koče se bo
uredila kanalizacija in čistilna naprava ob Vodiškem Grabnu.

Ogrevanje turistične kmetije bo z lahkim kurilnim oljem
ali s plinom iz plinskega rezervoarja.

Usmeritve za obrambo in zaščito
V danem prostoru ni načrtovanih območij za obrambo

in zaščito.
Zaporednost urejanja območja
Območje se bo urejevalo po zaključenih območjih in

etapah. Prioritetno se bo uredil kompleks z objekti turistične

kmetije in v drugi etapi zajezitev ribnikov z ureditvijo okolice
ter izvedbo kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. V
naslednjih fazah se bo dograjevala načrtovana dodatna turi-
stična ponudba.

KONČNE DOLOČBE

6. člen
Vsi objekti, ki so zgrajeni z gradbenim dovoljenjem do

leta 1997 in nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča, se
jih obravnava kot ažurirano stanje ter se jih opredeli pri
naslednjih spremembah in dopolnitvah planskih aktov.

7. člen
Področje obrambe in zaščite je obravnavano v elabora-

tu št. 801-09-97/99.

8. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati za

Občino Laško prostorske sestavine dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Laško – tekstualni in kartni del
(Uradni list SRS, št. 46/87 in 44/88, Uradni list RS, št.
26/93).

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-5/96
Laško, dne 3. oktobra 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

MISLINJA

4435. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS št. U-I-
13/94-95, 45/94 – odl. US RS št. U-I-144/94-18, 57/94
in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 –
odl. US in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člen statuta Občine Misli-
nja (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Misli-
nje na 30. seji dne 17. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Mislinja za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS,

št. 118/00) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:
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v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 460,391.723
II. Skupaj odhodki 460,001.723
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II) 390.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 50.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev 50.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 400.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX) -400.000
XI. Povečanje(zmanjšanje) sredstev na

računih (VII.–X.) –

2. člen
Spremeni se 3. člen, ki se glasi:
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v rezervni

sklad Občine Mislinja v višini določeni s proračunom. Sred-
stva se uporabijo za namene določene z zakonom.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-00001/00
Mislinja, dne 17. oktobra 2001.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

4436. Odlok o oskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov
na območju Občine Mislinja

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93), zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, 32/93 in 1/96), zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
10/93, 13/93, 66/93, 6/96 – odl. US, 35/97, 73/97 –
odl. US, 87/97, 31/00) in 20. člena statuta Občine Misli-
nja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo in
115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 30. seji sveta
dne 17. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov

na območju Občine Mislinja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pogoje in način oskrbe z vodo, gospo-

darjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi z vodo iz
javnega vodovodnega omrežja ter pravice in obveznosti
uporabnikov in upravljalca javnih vodovodnih sistemov v
zvezi z dobavo in odjemom vode iz javnega vodovodnega
omrežja.

2. člen
Javni vodovodni sistem je primarno in sekundarno vo-

dovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, dolo-
čenimi s tem odlokom, ki oskrbujejo uporabnike s pitno
vodo.

3. člen
Uporabniki pitne vode so fizične in pravne osebe, ki

uporabljajo vodo iz vodovodnega omrežja.

4. člen
Upravljalec objektov in naprav javnih vodovodnih siste-

mov, ki so v lasti Občine Mislinja, je Javno komunalno
podjetje Slovenj Gradec. Upravljalec mora biti tehnično
opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejav-
nosti.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV

5. člen
Objekti in naprave s katerimi upravlja upravljalec so:
– vodnjaki, črpališča, prečrpališča in zajetja,
– naprave za čiščenje in pripravo vode,
– vodohrani in razbremenilniki,
– omrežje in naprave za neposredno priključitev upora-

bnikov,
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno

hidrantno omrežje),
– črpališča in naprave za dviganje in reduciranje tlaka

vode na sekundarnem omrežju.

6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. vodovodni priključek:
– spojna cev preko katere je oskrbovan samo en ob-

jekt, oziroma obračunski vodomer,
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred

njim in nepovratnim ventilom za njim
2. vodomerni jašek ali niša;
3. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje,

ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogo-
vorjeno mesto;

Te naprave in objekti so last uporabnika in so zgrajene
na osnovi dovoljenja za gradnjo objekta.

7. člen
Upravljalec vodovodnega omrežja je dolžan voditi kata-

ster vodovodnega omrežja, ki mora vsebovati seznam ter
lego vseh objektov in naprav. Dolžan je tudi voditi register
vodovodnih priključkov in hidrantnih mest. Izvod dokumen-
tacije se hrani tudi na Občinskem uradu občine Mislinja.

III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE

8. člen
Pred priključitvijo na vodovodno omrežje, mora upora-

bnik skleniti pogodbo o priključitvi z Občino Mislinja, od
upravljalca pa pridobiti soglasje, ki priključitev tudi izvede.

V soglasju upravljalec določi pogoje priključitve, ve-
ljavnost soglasja in začetek koriščenja priključka ter pla-
čila obveznosti. Veljavnost soglasja praviloma traja šest
mesecev.
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Soglasje se izda k:
– prostorsko izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasni priključek,
– priključitvi.
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena in pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za novogradnje:
– lokacijsko dokumentacijo ali projekt za pridobitev

gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni
vodovod ali soglasja lastnikov in uporabnikov parcel, po
katerih bo potekal priključek,

– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,

– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in predvideno rešitvijo odvajanja
odpadnih voda,

b) za obstoječe objekte:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo

o legalnosti izgradnje objekta,
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– načrt vodovodne napeljave v objektu,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, pre-

ko katerih bo potekal priključek,
– potrdilo o strokovno izvedeni vodovodni instalaciji

(potrdilo o tlačnem preizkusu in dezinfekciji instalacije v
objektu),

c) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode.

9. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

lahko pa ima objekt tudi več priključkov. Za objekte v katerih
se opravlja pridobitvena dejavnost je za potrebe dejavnosti
obvezen poseben priključek.

10. člen
Lastnik vodovodnega omrežja je dolžan dopustiti pri-

ključitev na vodovodno omrežje, če uporabnik vloži zahte-
vek in to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in
zmogljivosti vodovodnega omrežja, na katerega se upora-
bnik priključuje.

Pogoj za priključitev na javno vodovodno omrežje je
sklenitev pogodbe in izpolnitev pogojev določenih v sogla-
sju za priključitev na javni vodovod.

Uporabnik je dolžan zgraditi vodovodni priključek z vo-
domernim jaškom in vodomerom najkasneje v šestih mese-
cih po sklenitvi pogodbe oziroma, ko so izpolnjeni vsi pogoji
določeni s pogodbo in soglasjem.

Stroški izvedbe priključka bremenijo uporabnika.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,

je upravljalec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah zaradi
katerih priključitev ni možna.

Po priključitvi se uporabnik vpiše v evidenco uporabni-
kov, ki jo vodi upravljalec vodovodnega omrežja.

11. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za

vodomer v skladu z veljavnimi zdravstveno-tehničnimi pred-

pisi za vodovodne objekte in naprave. Prostor, kjer je vgra-
jen vodomer, mora biti dostopen delavcu upravljalca.

12. člen
V primeru, da na območju, na katerem želi uporabnik

pridobiti vodovodni priključek, ni kanalizacijskega omrežja,
sme lastnik izdati soglasje le, če je zagotovljen tudi lasten
objekt za čiščenje odplak.

13. člen
Spremembo dimenzije priključka, trase, merilnega me-

sta priključka, izvedbo dodatnega priključka ali ukinitev pri-
ključka in zahtevo za povečan odvzem pitne vode se obrav-
nava na enak način kot za nov vodovodni priključek.

14. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih

lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljalca.

15. člen
Objekti vodovodnega omrežja ter internega vodovo-

dnega priključka, morajo biti vedno dostopni.

16. člen
V primeru odjave priključka na vodovodno omrežje, se

ta prekine na odcepu priključka zunaj stavbe. Uporabnik
odjavo priključka posreduje upravljalcu pisno. Izvedbo pre-
kinitve priključka izvrši upravljalec na stroške uporabnika.
Plačan prispevek za priključitev na javni vodovod se upora-
bniku v primeru odklopa ne vrača, je pa prenosljiv na nov
priključek, če je izvedba takšnega priključka tehnično mož-
na. Izvede se po postopku in pogojih, ki jih določa 8. člen
tega odloka.

17. člen
Gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja lah-

ko izvaja za to usposobljen izvajalec, razen neposredne
priključitve na vodovodno omrežje, ki jo lahko izvede le
upravljalec na stroške uporabnika. Upravljalec nadzira grad-
njo objektov in naprav javnega vodovodnega omrežja.

IV. UPORABA VODOVODNEGA OMREŽJA

18. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz vodovodnega

omrežja samo na način, ki ne povzroča poslabšanja pogojev
oskrbe z vodo drugih uporabnikov, priključenih na vodovo-
dno omrežje oziroma, če ne poslabša kakovosti vode v
samem vodovodnem omrežju.

19. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz vodovodnega

omrežja in hkrati iz lastnega vodovodnega vira le, če sta
priključek in interna napeljava na vodovodno omrežje in
lastni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli povezave.

V. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

20. člen
Količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja se

meri z obračunskimi vodomeri. Z porabniki vode lahko uprav-
ljalec sklene pogodbo o oskrbi in plačilom pitne vode.
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21. člen
Obračunski vodomer namesti upravljalec vodovodnega

omrežja vsakemu uporabniku.
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljalec sa-

mostojno skladno s projektom. Uporabnik ne sme prestav-
ljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera, niti
odstraniti plombe.

Stroški prve nabave in namestitve vodomera bremenijo
porabnika.

22. člen
Vodomeri na interni napeljavi, ki so nameščeni za obra-

čunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi stroškov.
Upravljalec vodovoda teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne
uporablja za obračun vode.

23. člen
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in veljav-

no žigosan s strani pristojnega organa.
Stroške kontrole, popravila in zamenjave vodomerov

plača uporabnik upravljalcu vodovoda v fiksnem delu cene z
vzdrževalnino-števnino. Upravljalec vzdržuje obračunske vo-
domere in skrbi za njihove redne preglede.

24. člen
Stroški okvar, ki so nastali na priključku ali vodomeru

po krivdi lastnika objekta ali uporabnika, bremenijo upora-
bnika.

25. člen
Uporabnik ima poleg rednih pregledov vodomera skla-

dno s 23. členom tega odloka pravico zahtevati izredno
kontrolo točnosti obračunskega vodomera.

Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa in menjave upravljalec vodovo-
da, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

26. člen
Količina porabljene ali odvedene vode se meri v kubič-

nih metrih (m3) po odčitku na obračunskem vodomeru. V
primeru, da upravljalec ugotovi, da je obračunski vodomer v
okvari ali da iz drugih vzrokov ni mogoče odčitati vodomera,
se obračuna povprečna poraba vode na osnovi zadnjega
merjenega obračunskega obdobja, okvaro mora upravljalec
odpraviti najkasneje v roku enega meseca.

Kolikor pa upravljalec ugotovi nedovoljen način odvze-
ma vode, upravljalec takoj prekine dotok vode.

27. člen
Upravljalec zaračuna uporabniku vodarino – porablje-

no vodo in fiksne stroške vodooskrbe po veljavnem ceniku.
Porabljeno vodo zaračunava mesečno na podlagi od-

čitka porabe na števcu oziroma v obliki akontacije, ki jo
določi na osnovi povprečne porabe vode v zadnjem obra-
čunskem obdobju. Najmanj enkrat letno oziroma ob odčitku
vodomera ali ob spremembi cene vode opravi upravljalec
obračun porabljene vode za vsakega uporabnika.

Prispevek – fiksni del prične upravljalec uporabniku
zaračunavati naslednji mesec po izgradnji vodovodnega pri-
ključka.

28. člen
Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 200 m3 vode na

mesec, opravi upravljalec odčitavanje vodomera vsak me-
sec z upoštevanjem odčitkov ob spremembi cene vode in
ob zamenjavi vodomera. Račun se izstavlja po dejanski po-
rabi, zabeleženi na vodomeru.

29. člen
V primeru, če je v objektu več uporabnikov vode iz

istega priključka, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom
pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune voda-
rine. O medsebojnem sporazumu obvestijo upravljalca naj-
kasneje v roku enega meseca po prejetju tega odloka.

Uporabnikom, ki v takem primeru ne poravnavajo ob-
veznosti plačevanja računov za porabljeno vodo, upravljalec
na njihove stroške vgradi njihov lastni priključek z vodome-
rom.

Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim po-
rabnikom iz prejšnjega odstavka ni obveza upravljalca.

Če so v objektu uporabniki, ki plačujejo različno tarifo
vode, si morajo takšni porabniki nabaviti vsak svoj glavni
obračunski vodomer. Če to ni možno, se uporabniki spora-
zumno dogovorijo o razdelitvi porabljene vode in o tem
pisno obvesti upravljalca najkasneje v roku enega meseca
po priključitvi na vodovodno omrežje oziroma po veljavnosti
tega odloka.

30. člen
Uporabnik je dolžan račun poravnati v zakonitem roku

od datuma izstavitve računa.
Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko v

osmih dneh od prejema računa pri upravljalcu vloži pisni
ugovor. Ugovor na račun ne zadrži plačila. Upravljalec je
dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku štiri-
najst dni in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Če
uporabnik računa ne poravna niti v sedmih dneh po pisnem
odgovoru, se mu izda pisni opomin. Kolikor tudi tokrat upo-
rabnik računa ne poravna, se mu sedmi dan po prejemu
opomina prekine dobava vode.

Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljalec zara-
čuna zakonsko veljavne zamudne obresti.

31. člen
V primerih, ko pride zaradi daljšega sušnega obdobja

do motnje preskrbe z vodo, lokalna skupnost regresira stro-
ške prevozov pitne vode praviloma v višini 50 odstotkov.

Lokalna skupnost se za vsak primer pomanjkanja vode
posebej dogovori z izvajalsko organizacijo.

VI. OMEJITVE IN PREKINITVE DOBAVE VODE

32. člen
Upravljalec ima pravico brez povračila škode prekiniti

dobavo vode za čas izvedbe planiranih vzdrževanih del na
objektih in napravah vodovodnega omrežja, vendar mora o
času trajanja prekinitve dobave vode vsaj en dan pred preki-
nitvijo obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev
javnega obveščanja.

Čas prekinjene dobave je praviloma lahko največ 8 ur.

33. člen
V primerih višje sile, kot so potres, požar, suša, one-

snaženje vodnih virov, izpad energije, večje okvare na ob-
jektih in podobno, ima upravljalec pravico brez povračila
škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa o tem
obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti
ukrepov za navedene primere.

34. člen
Upravljalec lahko brez objave prekine dobave vode v

naslednjih primerih:
1. če stanje interne vodovodne napeljave ali vodomer-

nega mesta ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto
vode,
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2. če priključek na vodovodno omrežje ni izveden v
skladu s soglasjem upravljalca ali je izveden brez soglasja
upravljalca,

3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in upora-
bnik ne izboljša stanja v določenem roku, ki ga postavi
upravljalec,

4. če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priklju-
čitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo,

5. če uporabnik onemogoči delavcu upravljalca odčita-
vanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka,

6. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantnih ventilih ali omaricah ali
kako drugače spremeni izvedbo priključka,

7. če uporabnik krši omejitve pri varčevanju z vodo,
8. če uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča

nevarnost za zdravstveno ustreznost pitne vode,
9. če uporabnik ne plača računa niti v sedmih dneh po

izstavitvi pisnega opomina,
10. če uporabniki v večnamenskem ali večstanovanj-

skem objektu skladno z 29. členom tega odloka upravljalcu
ne sporočijo pravne ali fizične osebe, ki prejema ali plačuje
račune.

Dobava vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve
in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali
kot posledica ravnanja uporabnika.

Upravljalec lahko prekine dobavo vode na stroške upo-
rabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev.

Uporabnik dobave vode do lastnega ali sosedovega
objekta brez soglasja upravljalca ne sme prekiniti.

Stroški, ki se pojavijo v točkah 1. do 10. tega odloka,
se obračunajo uporabniku.

VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV IN UPORABNIKOV

35. člen
Upravljalec ima pri preskrbi z vodo naslednje obvezno-

sti:
1. skrbi za obratovanje objektov in naprav teko, da je

zagotovljena uporabnikom normalna oskrba s pitno vodo,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave,
3. vzdržuje in obnavlja vodovodne priključke na stroške

uporabnika,
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za

njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
5. obvešča uporabnike o ukrepih in času njihovega

trajanja ob prekinitvah dobave vode neposredno ali preko
javnega obveščanja,

6. vodi kataster objektov in naprav javnega vodovoda,
7. po pooblastilu lastnika vodovoda izdaja soglasja za

priključitev in omogoča priključitev na vodovodno omrežje,
8. kontrolira ustreznost interne instalacije pred priklo-

pom na vodovodno omrežje,
9. sistematično pregleduje vodovodno omrežje s ci-

ljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
10. redno zagotavlja kontrolo kakovosti pitne vode skla-

dno z veljavnimi predpisi,
11. opravi pregled interne instalacije in kontrolo kvali-

tete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan utemeljen
sum, da je voda neustrezna,

12. redno odčita vodomere in skrbi za obračun porab-
ljene vode,

13. izdeluje plane vzdrževanja za objekte in naprave za
oskrbo z vodo ter skrbi za izgradnjo ustreznih objektov,

14. nadzira gradnjo objektov in naprav vodovodnega
omrežja pred prevzemom v upravljanje,

15. organizira dobavo vode v primeru višje sile. O
nastopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,

16. meri količine vode na zajetjih javnih vodovodov,
17. okvare na vodovodih odpraviti v najkrajšem mož-

nem času.

36. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo vodovodno instalacijo, vodomerni

jašek ali nišo in interno hidrantno omrežje,
2. upravljalcu omogočajo pregled interne vodovodne

instalacije in internega omrežja,
3. omogočajo upravljalcu dostop do obračunskega vo-

domera,
4. ščitijo obračunski vodomer pred zmrzovanjem in

fizičnimi poškodbami,
5. kontrolirajo stvarno porabo vode z dovoljeno porabo

ob priključitvi in povprečno porabo vode,
6. skrbijo za dostop zasuna na lastnem vodovodnem

priključku,
7. pisno obvestijo upravljalca o lastninski spremembi

priključka na javni vodovod,
8. redno plačujejo prejete račune za oskrbo z vodo in

odvajanje ter čiščenje odpadnih voda,
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar je obra-

čun preko skupnega obračunskega vodomera,
10. takoj javljajo vse okvare in nepravilnosti na vodovo-

dnem omrežju,
11. upoštevajo varčevalne in ostale ukrepe v primeru

višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
12. pridobijo soglasje upravljalca pri predelavi interne

vodovodne instalacije.

37. člen
Pred pričetkom del si mora investitor pri upravljalcu

vodovodnega omrežja pridobiti podatke o trasi vodovodne-
ga omrežja in soglasje za izvajanje predvidenih del, v kate-
rem so podani pogoji za posege na področju trase.

38. člen
Investitor del mora pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest,

ulic in trgov vzpostaviti vodovodno omrežje ter naprave v
prvotno stanje. Vsa dela se opravijo pod nadzorom upravljal-
ca.

Upravljalci drugih omrežij in naprav (elektro, telefon,
plinovod, KTV…) morajo pri upravljanju del na svojih objektih
in napravah zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje ter
naprave nepoškodovane.

V primeru poškodbe morajo na svoje stroške naročiti
popravilo upravljalcu in povrniti povzročeno škodo.

VIII. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

39. člen
Hidranti na vodovodnem omrežju, služijo požarni var-

nosti in morajo biti vedno dostopni ter v brezhibnem stanju.

40. člen
Brez soglasja upravljalca vodovodnega omrežja se sme

iz hidrantov odvzemati vodo le za gašenje požarov in odstra-
njevanje posledic drugih elementarnih nesreč.

V teh primerih mora uporabnik hidranta takoj oziroma
najkasneje v roku treh dni pisno javiti upravljalcu kraj upora-
be vode iz hidranta, čas odvzema vode iz hidranta in more-
bitne pomanjkljivosti, ki jih je uporabnik opazil ob uporabi
hidranta.
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41. člen
Izjemoma, se s prehodno privolitvijo upravljalca, dovo-

ljen odvzem vode iz hidranta za pranje cest in parkirišč,
zalivanje zelenic, za utrjevanje cestišč ter pri drugih podo-
bnih delih, za javne prireditve in za polnjenje cistern za
prevoz vode.

Za odvzem vode, opisan v prvem odstavku tega člena,
se mora pred nameravanim odvzemom skleniti pogodba
med uporabnikom hidranta in upravljalcem, v katerem se
določijo pogoji odvzema.

Vsak uporabnik, ki skladno s prvim odstavkom tega
člena, uporablja vodo iz hidranta na vodovodnem omrežju,
mora imeti lasten tehnično brezhiben hidrantni nastavek z
vodomerom, ki je registriran pri upravljalcu vodovoda.

Uporabnik hidranta mora po odvzemu vode pustiti hi-
drant v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru trpi vse
posledice in stroške, ki nastanejo zaradi okvare hidranta.

Dolžan je kriti stroške popravila hidranta, kakor tudi
stroške, ki nastanejo zaradi okvare hidranta.

42. člen
Za uporabo hidrantov na internem omrežju, ki se napa-

jajo iz omrežja mimo vodomera veljajo določbe 40. in 41.
člena tega odloka.

Porabnik je dolžan zagotoviti pooblaščenim delavcem
upravljalca dostop do takih hidrantov.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

43. člen
Z denarno kaznijo do 150.000 SIT se kaznuje upravlja-

lec vodovoda, če:
1. ne dopusti priključitve kot to določata 9. in 10. člen,
2. ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 9., 10. in 35. člena,
3. neopravičeno omejuje porabo vode (10. člen),
4. prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila

uporabnikom (34. člen),
5. ne ravna v skladu z 35. členom,
6. z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za

prekrške iz prvega odstavka tega,
7. člena tudi odgovorna oseba upravljalca.

44. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje upora-

bnik – pravna oseba, če:
1. se priključi na vodovodno omrežje brez soglasja

upravljalca oziroma pooblaščenca (za manjša vodovodna
omrežja) in krši določila 10., 11., 26. in 36. člena,

2. odstrani brez privolitve upravljalca plombo na vodo-
meru, hidrantnih ventilih ali hidrantni omarici ali kako druga-
če spremeni izvedbo priključka (13. člen),

3. krši določila 14., 18. in 19. člena,
4. ne vgradi vodomera ali zanj ne skrbi ali na vodomeru

ni mogoče opraviti odčitka (21., 26. člen),
5. ne izpolnjuje obveznosti iz 29. člena,
6. ne izpolnjuje obveznosti iz 36. člena,
7. odvzema vodo iz hidrantov v nasprotju s 39. čle-

nom.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje

odgovorna oseba pravne osebe ter prav tako uporabnik –
fizična oseba z denarno kaznijo do 60.000 SIT.

45. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 SIT se

kaznuje tudi investitor, če:
1. ravna v nasprotju z 36. in 37. členom tega odloka.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
Upravljalec javnega vodovodnega omrežja, ki je v lasti

občine in uporabniki tega omrežja se morajo zahtevam tega
odloka prilagoditi najkasneje v roku šestih mesecev po obja-
vi tega odloka v Uradnem listu RS.

47. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka oprav-

lja Občinski urad občine Mislinja in pristojne republiške
inšpekcijske službe, strokovni nadzor pa upravljalci, poobla-
ščenci ter odgovorna oseba upravljalca.

48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

vodovodnem redu Občine Slovenj Gradec(MUV, št. 6/61).

49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 35205-00002/2001
Mislinja, dne 18. oktobra 2001.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

RADEČE

4437. Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 69 /95) in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 12. redni
seji dne 14. 9. 2001 sprejel

O D L O K
o odvajanju odpadne in padavinske vode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pogoje in način o odvajanju odpadne in

padavinske vode, gospodarjenje z objekti in napravami, ki
služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v
gospodinjstvih, industriji in drugih uporabnikih ter odvajanju
padavinske vode iz naselij, ki so priključeni na javno kanali-
zacijsko omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija), s kate-
rim upravlja in gospodari JP Komunala Radeče d.o.o., ter
obveznosti in pravice upravljalca in uporabnikov ter objektov
in naprav.
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2. člen
Upravljalec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje

odpadne in padavinske vode je JP Komunala Radeče d.o.o.

3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna

oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpa-
dna in ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.

4. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripada-

jočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju
odpadne in padavinske vode in je v upravljanju upravljalca.

5. člen
Upravljalec sprejme v roku enega leta po uveljavitvi

tega odloka pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za odvajanje odpadne in padavinske vode.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in na-
prav določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne kanali-
zacije z namenom da se poenoti izvedba in doseže zaneslji-
vo delovanje.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV

1. Objekti in naprave uporabnika

6. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek, ki poteka neposredno od

mesta priključitve na javno kanalizacijo
– interna kanalizacija.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdr-

žuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospo-

dariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
in padavinske vode.

7. člen
Kanalizacijski priključek poteka od mesta priključitve

na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška in mora
biti vedno dostopen upravljalcu zaradi nadzora.

Priključek na interno kanalizacijo financira uporabnik in
je njegova last.

8. člen
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in zemlji-

šču uporabnika do priključka na javno kanalizacijo z vsemi
objekti in napravami.

2. Objekti in naprave upravljalca

9. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
1. sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za nepo-

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, ma-
njših naselij);

2. primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda iz večstanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območij, turističnih območij,
manjših naselij),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih obmo-
čjih, manjših naseljih),

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij ureditvenem območju naselja (indus-
trijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih).

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO
KANALIZACIJO

10. člen
Kjer je ali se gradi javna kanalizacija je obvezna priklju-

čitev in uporaba javne kanalizacije.
Objekte, ki še niso priključeni, je treba priključiti na

javno kanalizacijo v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi
tega odloka.

11. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo

opustiti greznice in upravljalcu omogočiti nadzor.

12. člen
Upravljalec je dolžan dopustiti priključitev, če upora-

bnik vloži zahtevo za priključitev, vendar če dopuščajo zmo-
gljivosti in tehnična izvedba javne kanalizacije.

Ko priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obve-
stiti uporabnika.

13. člen
Upravljalec izda soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom
– lokacijski dokumentaciji
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
– vlogi za uporabno dovoljenje
– vlogi za začasen priključek
– za priključitev.
Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

14. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega

dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje;
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projek-

tom za priključitev na javni vodovod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih

bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadome-
sti soglasje;

c) soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postop-
ku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
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– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1967),

– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča, v primeru prečkanja

cestišča,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko

katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje.

d) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se upo-

rablja točka c) tega člena, pravnomočno gradbeno dovolje-
nje pa se predloži, če je bilo izdano.

15. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospo-

dariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztekom v javno kanali-
zacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

16. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev, ko je upora-

bnik izpolnil vse pogoje, določene s soglasji, ko je poravnal
vse obveznosti in predložil vso potrebno dokumentacijo.

17. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih nadzira uprav-

ljalec.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede samo za

to usposobljen delavec pod nadzorom upravljalca.
Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco

uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

18. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v

primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi izbriše upora-
bnika iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

19. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji

prenesti objekte v upravljanje in gospodarjenje upravljalcu.
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v

upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo, mo-

rajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovolje-
nje, kataster, evidenco priključkov, evidenco osnovnih sred-
stev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja itd.);

– vsi merilci morajo biti pregledani in žigosani skladno
s predpisi Urada za standardizacijo in meroslovje;

– izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizaci-
je, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom;

– izdelan mora biti sanacijski program, razvoj kanaliza-
cijskega sistema, ki se prevzema in izdelan predračun;

– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpa-
dne in padavinske vode, ki upravljalcu omogoča nemoteno
upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne
kanalizacije;

– postopek prevzema mora biti izdelan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence knjigo-
vodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu,
podatkih o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev).

V. MERITEV ODVODA PORABLJENE VODE
IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

20. člen
Upravljalec v soglasju za kanalski priključek določi upo-

rabniku obveznost opravljati periodične meritve količin in
lastnosti odpadne vode.

Navedene naprave uporabnik vzdržuje na lastne stro-
ške.

21. člen
Odvedena odpadna voda se obračuna v kubičnih me-

trih.
Uporabnik, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,

plačujejo odvedeno vodo v m3 v enaki količini in po stopnji
onesnaženja v enakih razdobjih kot za porabljeno vodo,
skladno z določili o oskrbi z vodo.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov
ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini
kot jo porabijo. Količina porabljene vode se meri z vodome-
rom. Vsi uporabniki z lastnimi viri vode, sklenejo pogodbo z
upravljalcem javne kanalizacije, o odvajanju vode in načinu
meritve odvajanih količin vode.

Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-
riščajo vodne vire, ki nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo
vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, po
tem roku se zaračunava mesečno odvajanje po 15 m3 na
osebo za stanovanjski objekt.

22. člen
Če upravljalec ali porabnik ugotovita, da je obračunski

vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali
če iz drugega razloga ni mogoče očitati obračunskega vodo-
mera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v
zadnjem, na osnovi očitkov obračunanem obdobju. Če še ni
bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni izvedena,
določita v pogodbi pavšalno porabo na podlagi standardov
porabe.

23. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitava-

nja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, velja-
jo določbe odloka o oskrbi z vodo.

24. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik

sam ali za to pooblaščen izvajalec.
Upravljalec predpiše način vzorčenja, pogostnost me-

ritev in analiza parametre.
Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine, izvaja

upravljalec.

25. člen
Upravljalec lahko zmanjša pogostnost in obseg meri-

tev, ki si določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so
lahko odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo us-
trezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev.



Stran 8666 / Št. 86 / 2. 11. 2001 Uradni list Republike Slovenije

O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati
upravljalca najmanj enkrat letno oziroma do 31. 1. tekočega
leta za preteklo leto.

26. člen
Upravljalec določi način merjenja količine, stopnje one-

snaženosti in pogostost meritev odpadne vode.
Uporabnik mora upravljalcu predložiti v potrditev pro-

jekt za izvedbo merilnega mesta.
Uporabnik mora v roku osmih dneh po izgradnji meril-

nega mesta, pisno zaprositi upravljalca za nadzorni pregled
mestnega mesta.

Merilno mesto mora biti v vsakem času dostopno uprav-
ljalcu.

Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega me-
sta.

Uporabnik mora upravljalcu dovoliti dostop do merilne-
ga mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika,
odvzema vzorcev odpadne vode in pregled delovanja meril-
nih naprav.

27. člen
Kadar upravljalec presodi, da uporabnik iz tehničnih

razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljalec
predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpa-
dne vode.

28. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljalca o vseh spre-

membah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega
značaja.

29. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevar-

nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehno-
loške opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

30. člen
Vse stroške za meritev plača uporabnik.

VI. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA

31. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpa-

dne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
Količina in lastnost tehnološke odpadne vode mora biti

v skladu z določilom 20. člena.

32. člen
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni

primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred pri-
ključitvijo na javno kanalizacijo to vodo čistiti.

Uporabnik uveljavlja take ukrepe in tehnične rešitve, ki
zmanjšujejo količino odpadne vode, ki odteka v javno kanali-
zacijo.

Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi,
zaradi zmanjšanja porabe vode povečajo nad dovoljeno vre-
dnostjo, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali
se zmanjša, lahko upravljalec na podlagi strokovnega mne-
nja pravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, pred-
laga spremembo le-tega.

Če so potrebni dodatki postopku čiščenja, mora upo-
rabnik predložiti upravljalcu tudi tehnološki projekt sanacije,

izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu okolja in
ponovno zaprosilo za izdajo soglasja za kanalski priključek.

VII. UPORABA JAVNE KANALIZACIJE

33. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti

odpadne vode, ki vsebujejo škodljive ali nevarne snovi, do-
ločene s predpisom.

Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi ali smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

34. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti

odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, ki
bi lahko:

– povzročila požar ali nevarnost eksplozije;
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala

kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega
osebja;

– povzročila ovire v kanalih ali kako drugače motile
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi;

– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobre-
menitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanali-
zacije;

– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisa-
ne temperature;

– povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid;
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi;
– povzročala, da nastaja neprijeten vonj;
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi;
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za

nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad
dovoljeno koncentracijo.

VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE
IN PADAVINSKE VODE

35. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odjave

prekine odvajanje odpadne in padavinske vode v naslednjih
primerih:

1. uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vo-
dovoda, če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost
za vodni vir ali javni vodovod;

2. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije;

3. če odpadna voda prekorači dovoljeno količino ma-
ščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gor-
ljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih ali drugih škodlji-
vih snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemo-
teno delovanje omrežja in naprav;

4. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa v nasprotju z njim;

5. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odlo-
ka;

6. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.
Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za

čas, dokler ni opravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in
napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh
napravah zaradi njegovega ravnanja, ki jo je povzročila nje-
gova odpadna voda.
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36. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in

padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na
objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času
trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike, preko
sredstev javnega obveščanja ali neposredno.

V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
upravljalec prekine odvajanje odpadne in padavinske vode,
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN
PADAVINSKIH VODA V PRIMERU VIŠJE SILE

37. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električ-

ne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljalec pravi-
co brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in pa-
davinskih voda, mora o tem obvestiti uporabnike in postopa-
ti skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

X. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV

38. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.

1. Obveznost upravljalca

Upravljalec ima pri odvajanju odpadne in padavinske
vode naslednje obveznosti:

– skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objek-
tov in naprav javne kanalizacije, čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju;

– ravna skladno z določbami pravilnika iz 6. člena tega
odloka ter z njimi seznanja uporabnike;

– redno kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne vo-
de, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predčišče-
nje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obra-
tovanja te-teh;

– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpad-
ne in padavinske vode, preko sredstev javnega obveščanja
ali neposredno;

– vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije
ter redno usklajuje kataster pri zbirnem katastru geodetske
uprave;

– skrbi za meritev in obračun odvedene vode oziroma
vode, ki jo uporabniki sami načrpajo;

– izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno ka-
nalizacijo;

– organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje
sile in o nastopu višje sile pravočasno poroča občinskim
organom;

– sistematično pregleduje objekte in naprave javne ka-
nalizacije ter kanalizacijskih priključkov;

– nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije
ter kanalizacijskih priključkov;

– dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spre-
membi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo;

– kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo
odstranjevanje;

– kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.

2. Obveznost uporabnikov

39. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skla-

dno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem uprav-
ljalca;

– omogoča upravljalcu pregled interne kanalizacije in
sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obratoval-
nega časa;

– redno vzdržujejo interno kanalizacijo, z vsemi objekti
in napravami, priključek, interne čistilne naprave in vodijo
dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave;

– redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate na zahtevo posredujejo upravljalcu;

– pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivo-
sti na javni kanalizaciji;

– obveščajo upravljalca o vseh spremembah pogojev
za priključitev;

– redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi
izdanih računov;

– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij, določene v strokovnem navodilu o tem, katere
snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih
temperaturah vode;

– dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo koli-
čine in kvalitete odpadne in padavinske vode;

– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode;

– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpadno
tehnološko vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma o
vseh spremembah predložiti upravljalcu analizo odpadne
vode, izdelano v skladu s strokovnim navodilom o tem,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o
dopustnih temperaturah vode;

– odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanaliza-
cijo redčiti z neosnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno),
da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti;

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo upravljalca pisno obvestiti o spremembah
načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih
tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahte-
vanih učinkov predčiščenja.

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja upravljalca.

Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemo-
gočiti.

40. člen
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah

cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in napra-
ve v prvotno stanje.

Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro, toplovodnega, telekomunacijskega omrežja itd.) mo-
rajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagoto-
viti, da ostanejo kanalizacijske naprave in omrežje nepoško-
dovano.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

41. člen
Z denarno kaznijo 100.000 do 500.000 SIT se kaznu-

je upravljalec javne kanalizacije:
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1. če prekine odvod brez predhodnega obvestila upo-
rabnikom (35. člen) in je zato povzročena škoda, razen v
primeru nepredvidenih okvar (37. člen);

2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 12. člen;
3. če ne izpolnjuje obveznosti 38. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje

prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna ose-
ba upravljalca.

42. člen
Z denarno kaznijo 100.000 do 500.000 SIT se kaznu-

je za prekršek – fizična ali pravna oseba, če:
1. se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja uprav-

ljalca (14. člen);
2. ne izpolnjuje obveznosti iz 39. člena;
3. prekine odvod drugemu uporabniku ali z nestrokov-

nim delom poškoduje kanalizacijo;
4. odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki vsebu-

je škodljive snovi ( 33. in 34. člen).

44. člen
Z denarno kaznijo150.000 do 500.000 SIT se kaznu-

je pravna oseba, ki:
1. ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest

ali ulic in trgovin ostanejo kanalizacijski objekti in naprave v
prvotnem stanju (40. člen);

2. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne
zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije
nepoškodovane (40. člen).

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
Porabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se

morajo prijaviti upravljalcu v roku šestih mesecev od uveljavi-
tve tega odloka.

46. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka oprav-

ljajo pristojne občinske inšpekcijske službe, pooblaščeni
delavci upravljalca pa opravljajo strokovni nadzor.

47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi

predpisi o javni kanalizaciji v Občini Radeče.

48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 03200-2/01-13
Radeče, dne 14. septembra 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

TREBNJE

4438. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu vrednotenja športnih
programov v Občini Trebnje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 13. in 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) in
pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini
Trebnje je Občinski svet občine Trebnje (Uradni list RS, št.
54/99) na 22. seji, dne 3. 10. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o načinu vrednotenja športnih programov
v Občini Trebnje

1. člen
V pravilniku o načinu vrednotenja športnih programov v

Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 54/99) se 2. člen dopolni
tako, da se glasi:

Občina Trebnje za programe športa, ki jih sofinancira iz
javnih sredstev, enkrat na leto objavi javni razpis. Razpisni
rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejema
občinskega proračuna.

Postopek razpisa
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, da-

tum objave javnega razpisa, razpisni rok, določi župan s
sklepom.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet financiranja in sofinancira-

nja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi pro-

grami ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpi-

sa,
– kriteriji in merila za izbor programov ter za dodelitev

sredstev oziroma način izbora,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od meseca dni,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščenih za da-

janje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, rok v katerem

bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa in pri-
tožbeni rok zoper odločitev naročnika,

– postopek sklenitve pogodbe.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu. Obvestilo o

objavi javnega razpisa se objavi v občinskem glasilu.

2. člen
V 3. členu se doda nova alinea:
– da so registrirani pri pristojnem organu in delujejo na

območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje.

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena in črtajo se peta in

sedma alinea in dodajo nove alinee:
– razvojne in strokovne naloge,
– organizacija večjih prireditev,
– neprogramski stroški društev in športne zveze.
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4. člen
V 5. členu se v zadnjem stavku beseda izvajalec nado-

mesti z besedo naročnik.

5. člen
V 7. členu se dodata naslednja programa:

Športni program Ciciban planinec
Program izvajajo vrtci in društva in drugi, kjer otroci

spoznavajo naravo in vrednote in zakonitosti planinskega
sveta.

Izvedba programa je vezana na naslednje stroške:
– propagandno gradivo,
– strokovni kader,
– uporaba objekta.

Športni program Krpan
Program izvajajo osnovne šole in društva in vsebujejo

športno vzgojo v višjih razredih osnovne šole.
Izvedba programa je vezana na naslednje stroške:
– propagandno gradivo,
– strokovni kader,
– uporabe objekta.

6. člen
V drugem odstavku 9. člena se spremeni besedilo

tako, da se glasi:
Šolska športna tekmovanja na ravni občine organizirajo

osnovne šole, šolska športna društva, Športna zveza Treb-
nje ali drugi izvajalci.

V prvem odstavku 10. člena se črtajo besedi: medob-
činska in področna tekmovanja

7. člen
V 8., 9., 10. in 11. člena pravilnika se opravi preštevil-

čenje in sicer se spremeni tako da:
– zadnji odstavek 8. člena postane prvi odstavek

9. člena,
– zadnji odstavek 9. člena postane prvi odstavek

10. člena,
– zadnja alinea 10. člena postane prva alinea

11. člena.

8. člen
Spremeni se besedilo 11. člena tako, da se v prvi

odstavek glasi:
To so programi športnih društev in drugih izvajalcev z

različnimi vsebinami, ki potekajo v obliki redne vadbe ali
šole in so namenjeni otrokom in mladini.

– v drugi alinei drugega odstavka se črtajo besedi in
števili: od 7 do 15let,

– v zadnji alinei se spremeni ločilo pika v vejico ter
doda stavek: kjer so vadbene skupine lahko tudi manjše.

9. člen
V 12. členu se besedilo spremeni v celoti in se glasi:

IV. Vrhunski šport
Za javna sredstva za šport lahko kandidirajo tista špor-

tna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so njihovi športniki kategorizirani po kategorizaci-

jah OKS – združenje športnih zvez,
– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarja-

nje s tem športom,
– da za ta društva nastopajo tekmovalci vzgojeni v ma-

tičnem klubu.

Klubom v športnih panogah, ki izpolnjujejo gornje po-
goje se prizna:

– vadbeno skupino starejših dečkov in deklic do 12
tekmovalcev,

– vadbeno skupino mlajših dečkov in deklic do 12
tekmovalcev,

– športno šolo – skupino cicibanov do 24 tekmovalcev.

10. člen
V 13. členu se besedilo spremeni in se glasi:

Vrednotenje dela trenerjev v društvu
Upošteva se število trenerjev s strokovnimi referencami

in licencami panožne strokovne organizacije ali fakultete za
šport pod pogojem da v društvu vodi vadbeno skupino.

1. Merilo za dodelitev sredstev za delo trenerjev –
individualni športi:

Rang tekmovanja Merilo  Število točk

1. državna liga za vsako člansko ekipo 1000
2. državna liga za vsako člansko ekipo  800
3. državna liga za vsako člansko ekipo  600

2. Merilo za dodelitev sredstev za delo trenerjev –
kolektivni šport

Rang tekmovanja Merilo  Število točk

1. državna liga za vsako člansko ekipo 1500
2. državna liga za vsako člansko ekipo 1200
3. državna liga za vsako člansko ekipo 900

3. Za delo za vsakega nadaljnjega trenerja mlajših se-
lekcij pripada društvu naslednje število točk:

– za 1. držav. ligo 30% od števila točk,
– za 2. držav. ligo 20% od števila točk,
– za 3. držav. ligo 10% od števila točk.

11. člen
V 14. členu se besedilo spremeni v celoti in se glasi:

1. Vrednotenje dosežkov društev
Upošteva se le dosežek, ki ga priznava panožna stro-

kovna organizacija in zato izda ustrezno pisno ugotovitev.

1.1. Individualni športi
Uvrstitev

Rang tekmovanja Državno prvenstvo /pokal Evropsko prvenstvo/pokal
katg./dosežek 1. mesto 2. mesto 3. mesto 1. mesto 2. mesto 3. mesto
člani/ce 150 100 75 300 200 100
mladinci/ke 100 75 50 200 100 50
ml. mladinci/ke 75 50 25 100 50 25
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1.2. Kolektivni šport
Uvrstitev

Rang tekmovanja  Državno prvenstvo/pokal  Evrop. prvenstvo/pokal

Kateg./dosežek med 6 med 4 med 3 finale med 12 med 8 med 4 finale

člani/ce 200 400 600 800 800 1200 2000 4000
mladinci/ke 150 200 300 400 400 800 1600 3600
ml. mlad./ ke  50 100 150 200 200 400 800 1600

12. člen
Dosedanji 15. člen se v celoti spremeni in se glasi:
Sofinanciranje športne zveze
Občina iz občinskega proračuna zagotovi sredstva za

neprogramske stroške za delo društev in Športne zveze.
Član zveze (društvo) mora imeti najmanj 20 članov, ki se
aktivno ukvarjajo s športom oziroma športno rekreacijo in
imajo plačano letno članarino.

Delovanje športne zveze (društva) se ovrednoti na pod-
lagi števila članov (s plačano letno članarino) v društvih,
včlanjenih v zvezo. Upošteva se stanje na dan 31. 12.
preteklega leta.

Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema
in sicer:

a) za vsakega člana – kategoriziranega športnika in
sicer:

– športnik svetovnega razreda,
– športnik mednarodnega razreda,
– športnik perspektivnega razreda registriranega pri na-

cionalni panožni zvezi oziroma pri športni zvezi pripada 100
točk;

b) za vsakega člana – nekategotiziranega športnika,
registriranega pri športni zvezi, pripada 10 točk

c) za vsakega člana društva včlanjenega v skupini špor-
tov športne rekreacije pri društvu oziroma športni zvezi, pri-
pada 1 točka.

Pogoj za vrednotenje delovanja športne zveze je tudi
sprejet letni program zveze z načrtovanimi stroški in specifi-
kacijo vseh virov financiranj.

Sredstva za sofinanciranje neprogramskih stroškov zve-
ze niso predmet javnega razpisa.

13. člen
V 22. členu se črtajo besede: dobi klub organizator

20 točk, in se nadomestijo: se krijejo stroški priznanj.
V 23. členu se spremeni zadnji odstavek in se glasi:
Postopek podeljevanja priznanj Športnika leta izvaja

Športna zveza Trebnje na podlagi pravilnika, ki ga sprejme
Občinski svet občine Trebnje.

14. člen
V naslovu 26. člena se doda k besedama športni ob-

jekti beseda »JAVNI«, in se glasi:
VIII. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI
Spremeni in dopolni 27. člen, ki se glasi:
Investicije in investicijsko vzdrževanje

15. člen
Naslov poglavja 28. člena se dopolni z besedo Investi-

cije tako, da se glasi:
Kriteriji in koriščenje sredstev za investicije in investicij-

sko vzdrževanje in nakup opreme
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 28. člena, in sicer:
– stavek v drugi alinei se dopolni in se glasi: kar doka-

že s pogodbo o upravljanju oziroma dokazilom o lastništvu,

– v tretji alinei se število 30% nadomesti s številko
60%.

Dodajo se nove alinee:
– da ima upravna dovoljenja,
– da ima zaključeno finančno konstrukcijo,
– da vodi investicijo v skladu z veljavno zakonodajo.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

16. člen
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Spremeni se 31. člen, ki se glasi:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o na-

činu vrednotenja programov športa v Občini Trebnje se ob-
javi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 414-04-34/99
Trebnje, dne 3. oktobra 2001.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4439. Pravilnik za podelitev priznanja »Športnik leta« v
Občini Trebnje

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 –
odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US
in 70/00), 13. člena pravilnika o spremembah in dopolni-
tvah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 85/01) ter 13. in 19.
člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje, na 22. redni seji
dne 3. 10. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
za podelitev priznanja »Športnik leta«

v Občini Trebnje

Uvodni pojmi

1. člen
Pravilnik za izbor športnic(kov) in športnih delavk(cev)

in športnih ekip v Občini Trebnje (v nadaljevanju: pravilnik)
določajo:
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– priznanja,
– komisijo za izbor in podeljevanje priznanj najboljšim

športnicam(kom) in športnim delavkam(cem) v Občini Treb-
nje (v nadaljevanju: komisija),

– razpis in izbor.

Oblike priznanj

2. člen
Priznanja so:
– športni znak Trebnjega,
– športna plaketa Trebnjega,
– športna nagrada »Športnik leta«.
Grafična rešitev priznanj se določi v posebnem postop-

ku, ki ga izvede Športna zveza Trebnje.

Športni znak Trebnjega se podeljuje:
– športnicam, športnikom in ekipam, ki so v preteklem

letu v članski ali mladinski kategoriji osvojili(e) naslov(e) dr-
žavnih prvakov Slovenije.

Športno plaketo Trebnjega se podeljuje:
– športnim delavkam(cem) in društvom za izjemne do-

sežke v razvoju športa v Občini Trebnje,
– za življenjsko delo v športu tistemu, ki je deloval

najmanj 30 let v športnem društvu ali zvezi,
– najboljšim organizatorjem mednarodnih športnih pri-

reditev,
– športnim društvom ob njihovih jubilejih,
– športnikom in športnicam, ki so končali(e) svojo tek-

movalno kariero; v svojem tekmovalnem obdobju pa so s
svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispe-
vali(e) k razvoju določene športne panoge v Občini Trebnje.

Športno nagrado »Športnik leta« se podeljuje:
– najboljšim športnicam in športnikom, ki so člani slo-

venske reprezentance in so osvojili zlato, srebrno ali brona-
sto medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih
organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske športne federacije;

– najboljši športni ekipi, ki je osvojila na državnih in
mednarodnih tekmovanjih zlato, srebrno ali bronasto prizna-
nje, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetov-
ne ali evropske športne federacije.

Postopek in sofinanciranje

3. člen
Postopek podeljevanje priznanja »Športnik leta« izvede

Športna zveza Trebnje. Občina Trebnje z izvajalcem sklene
pogodbo s katero se določijo način in pogoji sofinanciranja
ter izvedba podelitve priznanja športnik leta.

Komisija

4. člen
Komisijo imenuje izvršni odbor Športne zveze Trebnje

iz vrst uglednih športnikov, športnih delavcev, gospodar-
stvenikov in predstavnika občine odgovornega za šport. Ko-
misija šteje sedem članov. Člani komisije izmed sebe izvolijo
predsednika, ki vodi ter podpisuje dokumente, ki jih sprej-
me komisija. Član komisije, ki je kandidat za priznanja, ne
more sodelovati na sejah, na katerih se obravnavajo predlo-
gi za ta priznanja. Stroški za delo komisije bremenijo Špor-
tno zvezo – izvajalca.

Razpis in pogoji

5. člen
Razpis objavi Športna zveza Trebnje vsako leto ob kon-

cu leta v javnih medijih po izboru izvršnega odbora Športna
zveze. Razpis vključuje obdobje od zadnjega izbora v prete-
klem letu do istega meseca v tekočem letu. Na razpisu lahko
s svojimi predlogi za izbor najboljših športnic(kov) in špor-
tnih delavk (cev) sodelujejo vsi občani in športna društva v
Občini Trebnje.

Za najboljše športnice(ke), športne ekipe in športne
delavke(ce) v Občini Trebnje lahko kandidirajo:

– športnice(ki), športne ekipe in športne delavke(ci), ki
tekmujejo ali delujejo v športnih društvih z domicilom v obči-
ni Trebnje,

– športnice(ki), s stalnim bivališčem v Občini Trebnje,
ki tekmujejo v športnih društvih z domicilom izven Občine
Trebnje.

Komisija lahko vsako leto podeli največ dve športni
nagradi »Športnik leta«, največ tri športne plakete Trebnjega
in največ pet športnih znakov Trebnjega.

6. člen
Predlogi za športnika leta morajo vključevati:
– naziv priznanja za katero se kandidat predlaga,
– ime in priimek oziroma naziv kandidata,
– naslov oziromadomicil kandidata,
– športni dosežek, delo oziroma jubilej, za katerega se

kandidat predlaga za priznanje,
– ime, naslov predlagatelja.
Predlogi za priznanja morajo biti poslani komisiji v raz-

pisnem roku na posebnem obrazcu z zahtevanimi podatki.

Izbor

7. člen
Komisija izvede na podlagi pravilnika, v roku enega

meseca po zaključenem razpisu, izbor najboljših športnic
(kov) in športnih ekip. Športna zveza javno razglasi rezultate
izbora ter podeli priznanja.

Končna določba

8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

z dnem objave.

Trebnje, dne 3. oktobra 2001.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

ZREČE

4440. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Zreče za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
70/00) 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99, 11/01), je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 1. 10. 2001 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče

za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2001

(Uradni list RS, št. 11/01), se v 2. členu prvi odstavek
spremeni in glasi:

Proračun Občine Zreče za leto 2001 se določa v na-
slednjih zneskih:
– prihodki 722,602.216,98 SIT
– odhodki 722,602.216,98 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb -
– račun financiranja -

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 405-02-09/01-2
Zreče, dne 1. oktobra 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

4441. Odlok o spremembi odloka o dopolnitvah
zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v
Zrečah

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99, 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 1. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o dopolnitvah zazidalnega

načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah

1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o dopolnitvah zazi-

dalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah (Uradni list
RS, št. 43/01).

2. člen
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
Prizidek ima tlorisni gabarit 8 m x 12 m; toleranca

± 0,5 m in je pritličen.

3. člen
Spremembe odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta

stanovanjske cone 4 v Zrečah so stalno na vpogled na
Občini Zreče.

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

dnem listu RS.

Št. 350-05-07/01-2
Zreče, dne 1. oktobra 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

4442. Odlok o ustanovitvi proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Zreče

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00) in na podlagi 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01) je Občin-
ski svet občine Zreče na seji dne 1. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega

sklada Občine Zreče

1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski

sklad Občine Zreče kot evidenčni račun v okviru proračuna
Občine Zreče.

2. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi z name-

nom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna
občine ločeno zbirajo sredstva za področje stanovanjskega
gospodarstva občine, in sicer:

– za gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami
ter funkcionalnimi zemljišči;

– za financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter pre-
novo stanovanj in stanovanjskih hiš;

– za zagotavljanje sredstev za pridobivanje socialnih,
neprofitnih in službenih stanovanj;

– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stano-

vanj in stanovanjskih hiš in subvencioniranje obrestne mere;
– za izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega

gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom
občine in drugimi predpisi.

3. člen
Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev; zagotovljenih v proračunu za

tekoče leto,
– sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in stano-

vanjskih hiš;
– najemnin;
– sredstev kreditov Stanovanjskega sklada Republike

Slovenije;
– vračil stanovanjskih posojil;
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sred-

stvi proračunskega sklada;
– iz drugih virov.

4. člen
Obveznosti proračunskega stanovanjskega sklada se

pokrivajo iz sredstev sklada.

5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunske-

ga sklada je pristojen župan občine ali pa od njega poobla-
ščena oseba.
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V primerih porabe sredstev, ki presega višino, določe-
no z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.

Izplačila v breme proračunskega stanovanjskega skla-
da se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev prora-
čunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v
okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega
sklada.

Neporabljena sredstva na računu proračunskega sta-
novanjskega sklada na koncu leta se prenesejo v nasled-
nje leto.

6. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedolo-

čen čas z namenom izvajanja nalog na področju stanovanj-
skega gospodarstva.

7. člen
Sredstva proračunskega stanovanjskega sklada so na-

menska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s
tem odlokom.

8. člen
Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če proračunski sklad ne izpolnjuje namena, za kate-

rega je ustanovljen,
– če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za

izpolnjevanje njegovega namena.
V primeru prenehanja proračunskega stanovanjskega

sklada prevzame pravice in obveznosti proračun občine.

9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 15/96 in 56/98).

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 405-06-01/01-6
Zreče, dne 1. oktobra 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

4443. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Zreče

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01), je Občin-
ski svet občine Zreče na seji dne 1. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju

Občine Zreče

1. člen
S tem odlokom Občina Zreče predpisuje naslednje

vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika,
2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vo-

dnika,

3. Register lokalnih turističnih vodnikov,
4. Programe turističnega vodenja,
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj,
6. Nadzor nad opravljenimi vodenji,
7. Prehodne in končne določbe.

I. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA

2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to

strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v
register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vo-
dnik domačim in tujim obiskovalcem Občine Zreče razka-
zuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgo-
dovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etno-
grafske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po
sprejetem ceniku.

Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne
štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično infor-
macijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vode-
nja v sklopu svoje redne zaposlitve.

II. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODNIKA

3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za oprav-

ljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat
izkazati:

– da ima najmanj IV. stopnjo izobrazbe in znanje enega
tujega jezika,

– da ima posebno strokovno usposobljenost, ki jo je
pridobil-a na ustreznem tečaju, ki ga je izvajala s strani
občine pooblaščena organizacija, kar dokazuje s potrdilom
o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.

4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokal-

nega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec,
ki ga izbere in potrdi GIZ – Lokalna turistična organizacija
Rogla – Zreče v soglasju z županom Občine Zreče. Organi-
zator in izvajalec tečaja se izbere na podlagi razpisa.

Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za
izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.

Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični
in praktični del.

Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem
tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za
opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno
komisijo, kjer sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga v ta
namen imenuje župan Občine Zreče za svoje območje.

5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike znotraj

Občine Zreče obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih izletov
a) vrste in načini vodenja,
b) tehnika vodenja,
c) postopki v problematičnih situacijah,
d) prostorski in časovni načrt vodenja.
2. Dopolnilni načini vodenja
a) psihologija za turistične vodnike,
b) retorika,
c) bonton in kodeks obnašanja za vodnike,
d) osnove poslovanja v turizmu,
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e) turistična zakonodaja,
f) vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela.
3. Strokovni predmeti
a) zgodovina lokalnega okolja,
b) geografija,
c) etnologija,
d) turistična podoba Občine Zreče,
e) orientacijsko spoznavanje občine.
4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) vodenja izbranega dela občine v slovenskem in/ali v

tujem jeziku za katerega želi kandidat za vodnika pridobiti
potrdilo-simulacija turistične skupine,

b) ogled in vodenje po/v določenih objektih in lokaci-
jah,

c) pisni preizkus-odgovori na vprašanja,
d) seminarska naloga o izbrani temi.

6. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalne-

ga turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o
strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turi-
stični vodnik«.

Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za
lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na
preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.

III. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV

7. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni uspo-

sobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo
pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokal-
nih turističnih vodnikov, ki ga po pooblastilu župana Občine
vodi GIZ Rogla Zreče, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo
3 let. Po preteku treh let se registracija lahko podaljša, če
na delo lokalnega turističnega vodnika ni bilo pritožb in če je
bilo opravljeno dogovorjeno število vodenj.

Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 10,5 x 7 cm z
natisnjenim grbom Občine Zreče, priimkom in imenom ter
nazivom Lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno števil-
ko iz registra in datumom izdaje. V levem zgornjem kotu je
prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm.

8. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki,

ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno
nositi veljavno izkaznico v priponki.

9. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje nasled-

nje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpi-

som
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– naslov,
– telefonsko številko na katero je lokalni turistični vo-

dnik dosegljiv,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– podatke o znanju tujega jezika.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Zreče

opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodni-
kov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem
ustrezno izkaznico, če turistična agencija oziroma organizi-
rana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika in
lokalni turistični vodniki sosednjih občin.

10. člen
Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku

15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani
obiskovalcev/uporabnikov vodenja.

Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega
turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v
roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti prito-
žbe odloča direktor GIZ.

IV. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA

11. člen
S tem odlokom Občina Zreče opredeljuje naslednje

programe turističnega vodenja:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih

krajih,
– program vodenja po kulturno-etnoloških znamenito-

stih Zreškega Pohorja,
– program vodenja po posameznih krajevnih skupno-

stih Občine Zreče,
– program vodenja z avtobusno vožnjo in z ogledom

vseh znamenitosti Občine Zreče,
– program vodenja s predstavitvijo ponudbe športne-

ga, gostinskega, podjetniškega, kulturno zgodovinskega po-
tenciala in predstavitvijo lokalnih znamenitosti,

– program vodenja šolskih skupin po krajih Občine
Zreče,

– program vodenja izleta z predstavitvijo Ošlakove ko-
vačije in Skomarske hiše,

– programi vodenja z ogledi in obiski ali postanki na
posameznih turističnih kmetijah v Občini Zreče,

– program vodenja in ogledi naravnih znamenitosti Ob-
čine Zreče,

– kombinirani programi s ponudbo Unior Turizma za
območje Občine Zreče in sosednjih občin.

12. člen
Podatke za programe zagotavljajo:
1. turistična in druga društva v Občini Zreče,
2. Občinske turistične zveze in zveze društev,
3. Turistično informacijski center Zreče,
4. ponudniki nastanitvenih kapacitet in hrane,
5. druge zainteresirane pravne in fizične osebe, ki živi-

jo na področju Občine Zreče.
Podatki o programih se dostavijo v pregled GIZ Rogla

Zreče, ki jih potrdi in predhodno uskladi z Odborom za
turizem Občine Zreče.

V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH
VODENJ

13. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in

naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Turistično informacijska pisarna Zreče (GIZ Rogla

Zreče),
b) lokalni turistični vodniki lahko tudi neposredno sprej-

mejo naročilo izleta, vendar ga morajo v roku 3 dni pred
izletom uskladiti s Turistično informacijskim centrom Zreče.

14. člen
Turistično informacijski center na osnovi prijav lokalne-

ga turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turistič-
nih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja
za preteklo leto Občini Zreče.
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Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem

vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku

15 dni po odločitvi komisije.

15. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vode-

nje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila
opravljenih ur, vrednost urne postavke določi vsako leto
Nadzorni svet GIZ.

Poldnevno vodenje je vodenje do pet ur, vodenje nad
5 ur do zaključka programa, je celodnevno vodenje.

VI. NADZOR

16. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodni-

kov opravljajo občinski organi nadzora.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 333-09-01/6
Zreče, dne 1. oktobra 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

4444. Sklep o soglasju k povišanju cen pitne vode

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 31. člena odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče (Uradni list št.
71/98) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99 in 11/01), je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 1. 10. 2001 sprejel

S K L E P
o soglasju k povišanju cen pitne vode

1
Občinski svet občine Zreče daje soglasje k naslednjim

cenam pitne vode za uporabnike iz vodovodnih sistemov v
Občini Zreče:

1. gospodinjstva 76,75 SIT za m3

2. ostali odjem (industrija in pravne
osebe) 153,19 SIT za m3

Cenam pod 1. in 2. točko se doda še prometni davek
ter republiška taksa za obremenjevanje voda in republiško
vodno povračilo.

2
Uporabniki pitne vode plačajo poleg porabljene vode

tudi števnino in vzdrževalnino v višini:

– individualne
enostanovanjske hiše 372,80 SIT mesečno

– večstanovanjske hiše 156,70 SIT mesečno

3
 Cene pitne vode določa upravljavec vodovoda skla-

dno s predpisi o načinu oblikovanja cen komunalnih stori-
tev. Števnina in vzdrževalnina se usklajuje kvartalno s koefi-
cientom rasti življenjskih stroškov, objavljenih v Uradnem
listu RS. Višino republiške takse in vodnega povračila dolo-
ča Vlada Republike Slovenije.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, in se uporablja od 1. novembra 2001 dalje.

Št. 324-06-02/98/01
Zreče, dne 1. oktobra 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

CELJE

4445. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi sklepa
Vlade RS, št. 350-00/2001-35 z dne 8. 10. 2001 ter
drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00) na seji
dne 24. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje

za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in prostorskih sestavin srednjeročnega

 družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje

Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan

SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni
list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98; v nadaljnjem besedilu:
dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št.
25/98; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se
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nanašajo na spremembe in dopolnitve kartografskega dela dol-
goročnega in srednjeročnega plana bivše Občine Celje v ob-
močju sedanje Mestne občine Celje (št. projekta 5/95, de-
cember 1999); v nadaljnjem besedilu: Celjski prostorski plan
(št. proj. 5/95).Tekstualni del odloka, ki se nanaša na srednje-
ročni plan (Uradni list SRS, št. 40/86) in tekstualni del dolgo-
ročnega plana – prostorski del (Uradni list SRS, št. 4/88) se
dopolnita v delu, ki se nanaša na prostor, v drugih delih pa se
uporabljata smiselno in le za območje Mestne občine Celje.

2. člen
Prostorske sestavine Celjskega prostorskega plana vse-

bujejo kartografski del v merilu 1: 25000 in kartografsko doku-
mentacijo v merilu 1 : 5000. Vsebina sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana se
nanaša na:

– uskladitve z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije

– uskladitve na področju poselitve
– potek trase nadvoza od križišča s cesto G2-107 v Slan-

cah preko Glavne železniške proge Ljubljana–Maribor do Te-
harske ceste

– razširitev komunalnega odlagališča v Bukovžlaku v regij-
ski center za zbiranje odpadkov (CERO)

– prestavitev Vojašnice Celje iz centra mesta v Zadobrovo
pri Ljubečni

– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo
posameznikov za potrebe individualne gradnje na kmetijskih
zemljiščih

– dopolnitev s Krajinsko zasnovo za območje Šmartin-
skega jezera po projektu Razvojni center–Planiranje d.o.o. št.
projekta. 098/97-98

– dopolnitev območij kulturne dediščine glede na obvez-
na izhodišča plana RS

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA
PLANA

3. člen
Dolgoročni plan Občine Celje (tekstualni del je objavljen v

Uradnem listu SRS, št. 4/88) se smiselno spremeni in dopolni
v tistih delih, ki se nanašajo na prostorski del območja obmo-
čje Mestne občine Celje.

Poglavje 2.4 “Prostorski in ekološki okviri” se dopolni z
novim odstavkom, ki glasi:

“Mestna občina Celje bo za potrebe stanovanjske izgrad-
nje najprej poskrbela za zgostitev in zaokrožitev strnjenih nase-
lij ter prenove starega mestnega jedra, sanacijo ogroženih in
degradiranih območij znotraj ureditvenih območij naselij in šele
nato izgrajevala nova poselitvena območja, ki so bila že po
“starem” dolgoročnem in srednjeročnem planu predvidena za
stanovanjsko pozidavo (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88).

Mestna občina Celje ne bo podpirala razpršene gradnje,
v vaških zaselkih bo podpirala zgoščevanje in zapolnjevanje
vrzeli ter zaokroževanje gručastih oblik pozidave. Kot razprše-
na gradnja je izjemoma mogoča gradnja za potrebe kmečkih
gospodarstev. Gradnjo za gospodarske dejavnosti bo prven-
stveno podpirala na degradiranih območjih in območjih, kjer je
gradnja za gospodarske dejavnosti že začeta in že izgrajena
komunalna infrastruktura in na območjih, ki so bila za gospo-
darske dejavnosti opredeljena že po “starem” dolgoročnem in
srednjeročnem planu za gospodarske dejavnosti (Uradni list
SRS, št. 40/86, 4/88).”

Za širše območje Šmartinskega jezera se za območje
Mestne občine Celje sprejema »Krajinska zasnova Šmartinsko
jezero«, ki jo je pod številko 098/97-98 izdelal Razvojni cen-
ter–Planiranje d.o.o. Krajinska zasnova Šmartinsko jezero ob-
sega površino 503,5336 ha zemljišč od tega večino v Mestni

občini Celje, manjši SV del pa v Občini Vojnik, ki bo sprejel
dopolnitev svojih planskih aktov s krajinsko zasnovo ločeno.

Meja območja kompleksnega urejanja Krajinske zasnove
Šmartinsko jezero poteka:

na severu
po lokalni cesti Šmartno v Rožni dolini–Vojnik do točke,

kjer cesto preseka vododelnica

na vzhodu
meja poteka približno vzporedno z vododelnico (po gre-

benih), kjer v območju Runtol zaobseže območje dela gozda,
ki je najbolj »ranljiv«

na jugu
v območju Runtol poteka po gozdni cesti do Zgornje

Dobrove do lokalne ceste do strnjenega dela Zgornje Dobrove

na zahodu
zaobseže celotno naselje Zgornje Dobrove in nato poteka

po grebenu neimenovanega hriba severno od Rožne doline,
kjer se meja priključi na lokalno cesto in vododelnico in poteka
po lokalni cesti skoraj do Šmartnega v Rožni dolini. Tu se meja
odcepi in poteka preko travnikov do izhodiščne točke – do
ceste Šmartno v Rožni dolini–Vojnik.

Površina območja krajinske zasnove meri 503,5336 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru obsega
Predvideno je ohranjanje, saniranje in razvoj vseh obsto-

ječih dejavnosti v območju obravnave. Poselitev (bivanje in
vikend objekti) bo potrebno razvijati v zaokroženih območjih in
ne več na način razpršene lokacije. Večji poudarek je usmerjen
v razvoj rekreacije in turizma. Za razvoj rekreacije in turizma bo
potrebno sanirati stanje kvalitete vode. Urediti bo potrebno
kanalizacijsko omrežje in izgraditi čistilne naprave. V neposre-
dni bližini bo potrebno omejiti dejavnost kmetijstva tako, da ne
bo njivskih površin in omejitev gnojenja travnikov.

Vodnogospodarske usmeritve in pogoji urejanja
Urediti je potrebno odvajanje in čiščenje odpadnih komu-

nalnih voda, zbiranje in deponiranje komunalnih in drugih od-
padkov, sanacija kakovosti stanja vode v jezeru, varovanje ob-
močij, ki z biološkega vidika predstavljajo zaščito jezera. Dolo-
čen je varnostni pas jezera v smislu 50 metrov in mestoma več.
Opredeljeni so varstveni pasovi za drstišče rib.

Za področje sanacije kakovosti vode so predlagane sona-
ravne metode: izpiranje jezerskega dna s talnim izpustom, na
vtokih Koprivnica, Loka in Brezova, ureditev sonaravnega moč-
virja. Na posameznih delih obale Šmartinskega jezera predla-
gamo ureditev pasu rastlin (tudi dreves), ki bi jezero varoval
pred netočkovnim onesnaženjem (izpiranje kmetijskih površin).
Na direktnem gravitacijskem območju Šmartinskega jezera
predlaga izgradnjo dveh rastlinskih čistilnih naprav za vas Bre-
zov in Loče. Tudi odpadne vode vikend naselij Lešje in Loče bi
lahko čistili z rastlinsko čistilno napravo.

Usmeritve na posege v gozdni prostor
Gozdovi so po ranljivosti razporejeni v tri kategorije za vse

vrste posegov so opredeljene smernice za gospodarjenje in
posege v prostor. Za gozdove s poudarjeno rekreacijsko in
estetsko vlogo je opredeljeno:

– ohranjanje in oblikovanje privlačnih gozdnih ambientov
odpiranja razgledov

– ohranjanje pestrih in postopno prehajajočih gozdnih
robov

– utrditev narušenih gozdnih robov (sadnja in podsadnja
atraktivnih drevesnih vrst)

– ohranjanje in načrtno vzgajanje izjemno oblikovanih dre-
ves ali skupin dreves
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– izgradnja in vzdrževanje gozdu prilagojene rekreacijske
infrastrukture

– ukrepi za usmeritev in razpršitev obiskovalcev gozdov
(preprečevanje zbijanja tal in poškodovanja podrasti).

Usmeritve za posege v kmetijski prostor
Z vidika kmetijstva so predlagani izvzemi iz 1. območja

kmetijskih zemljišč. Ta območja se nahajajo ob obstoječih in
potencialnih območjih rekreacije v Lešju, Brezovi in Ločah. V
okviru kmetij, ki jim je osnovna dejavnost kmetijska proizvod-
nja, so možne dopolnilne dejavnosti: izletniški turizem, kmetije
odprtih vrat in turistične kmetije s prenočišči.

Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine
Na podlagi inventarizacije so izpostavljeni nekateri objekti

kot etnološka dediščina in tri manjša območja naravne dedišči-
ne, ki po naravoslovni oziroma habitatni kvaliteti izstopajo od
ostalih krajinskih sestavin in je zanje predlagan varstveni režim.
Za objekte, opredeljene kot etnološka dediščina so dovoljene
spremembe s soglasjem spomeniškovarstvene službe.

Usmeritve za razvoj poselitve, rekreacije in turizma
V območju obravnave poselitve, rekreacije in turizma so

posegi, ki se nanašajo na bivanje, rekreacijo in turizem. Izogi-
bati se je potrebno dejavnostim, ki povzročajo:

– hrup v okolju
– negativne vplive v smislu onesnaževanja zraka, tal in

vode
– negativne vplive na vizualne kakovosti krajine in grajene

strukture.
Vsa gradnja je definirana v območjih zaokrožene poseli-

tve, v območjih funkcionalnih zemljišč objektov (U) so dovoljeni
posegi za lastne potrebe, nadomestne gradnje, prenove objek-
ta, ki vplivajo na ustreznejšo arhitekturo objekta, prizidki s
katerimi bo dosežena kvalitetnejša arhitektura objekta.

Gradnja novih objektov v območjih zaokrožene poselitve
mora biti podrejena izgradnji kanalizacije in čistilnih naprav
oziroma izgradnji lastne čistilne naprave. V območju obravnave
KZ je predvidenih 12 zaokroženih območij, za katere je predvi-
dena izdelava PIA:

– Zgornja Dobrova
– Pregrada – parkirišče, rekreacija
– Pregrada – NIVO, turizem, rekreacija
– Loče zahod
– Čolnarna
– Brezova zahod
– Brezova vzhod
– Ribiški kot – parkirišče
– Lešje (Občina Vojnik)
– Območje rekreacije (na treh lokacijah).

Usmeritve za krajinske ureditve
V KZ Šmartinsko jezero je opredeljen 50 metrski varovalni

pas jezera, na nekaterih delih se varovalni pas razširi: ob pre-
gradi na območju funkcionalnega zemljišča pregrade in na
celo območje rekreacije ob Nivoju.

Za obleke znotraj te meje veljajo določila komunalne sa-
nacije in ureditve. V varovalnem pasu ni dovoljena nobena
novogradnja: stanovanjskih ali počitniških objektov, postavlja-
nja prikolic, lesenih objektov in šotorov. Bregove jezera bo
potrebno urediti z obvodno vegetacijo, mestoma so predvideni
zeleni tamponi dreves.

V varovalnem pasu jezera, ki vključuje tudi varovalni pas
vseh polotokov, je dovoljena le ureditev pešpoti, ki pa se v
območju lagun mora prilagoditi pogojem za vzdrževanje in var-
stvo samočistilnih lagun. Podrobnejše usmeritve bodo izdelane
na osnovi idejnih zasnov in ureditvenih načrtov.

V območju gozdov največje ranljivosti so dovoljene iz-
gradnje pešpoti in počivališč.

Usmeritve za komunalno urejanje
Izdelati je potrebno idejno zasnovo, v kateri bodo obdela-

ne različne možne variante zbiranja, odvajanja in čiščenja od-
plak (skupni krožni kanalizacijski sistem in skupna čistilna na-
prava, manjši ločen kanalizacijski sistem z ločenimi manjšimi
čistilnimi napravami, itd.). Opredeljeni morajo biti možni načini
čiščenja odplak (klasične mehanske biološke čistilne naprave,
naprave z uvedeno III. stopnjo čiščenja, rastlinske čistilne na-
prave, itd.) ter podan predlog za optimalno čiščenje odplak.
Zaradi razpršene gradnje na območju Šmartinskega jezera je
potrebno s projektom definirati tudi območja, ki se bodo reše-
vala z nepretočnimi greznicami na izpraznjevanje.

Po primerjavi različnih variant (glede na različne kriterije
kot so ekonomski, ekološki, vodnogospodarski, sociološki re-
lief terena, itd.) bo možno sprejeti optimalno rešitev. Ta rešitev
pa bo osnova za vse nadaljnje aktivnosti (izdelav projektne
dokumentacije, pridobitev ustreznih dovoljenj ter izgradnja).

Usmeritve za varstvo okolja
V okviru varstva okolja v obravnavanem območju KZ

Šmartinsko jezero varujemo oziroma želimo varovati: krajinske
kakovosti prostora, kakovost vode Šmartinskega jezera in vseh
pritokov, kakovost tal in zraka, bivalne kakovosti in grajene
strukture.

Poglavje 3.1.2.2 “Kmetijstvo” se dopolni tako, da se
drugi odstavek zamenja z novim odlokom, ki glasi:

“V prvo območje kmetijskih zemljišč je razvrščeno 41003
ha zemljišč, v drugo območje kmetijskih zemljišč pa 14590 ha.

Poglavje 3.1.2.3 “Gozdarstvo” se v celoti zamenja z no-
vim tekstom, ki glasi:

“Gozdovi pokrivajo ca. 38% skupne površine Mestne ob-
čine Celje. Skupna površina gozdov je 48023 ha, od tega je
lesnoproizvodnih gozdov 35075 ha, gozdov s posebnim na-
menom 9745 ha in varovalnih gozdov 3203 ha.

Mestna občina Celje je v letu 1997 sprejela odlok o
gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 37/97), ki
varuje gozdove, ki sestavljajo zeleni pas ob naseljih.”

Poglavje 3.1.2.6 “Rudni in mineralni potenciali” se spre-
meni tako, da se prvi in drugi odstavek nadomestita z novim
odstavkom, ki glasi:

“Tehnični kamen:
Kamnolom tehničnega kamna (apnenca) v Zagradu (Pe-

čovnik) se v skladu z odločitvijo Mestne občine Celje opusti ter
sanira in rekultivira v skladu z ustreznimi projekti.

Prav tako se sanirajo že opuščeni kamnolomi: Dornov
kamnolom pod starim gradom, Košnica pri Celju, Tremerje,
dva kamnoloma v Polulah, Tičnica in Pečovnik pod Tolstim
vrhom. Vsi navedeni kamnolomi so v glavnem poslovali brez
ustreznih dovoljenj, so že opuščeni in se naravno sanirajo in
rekultivirajo oziroma so v postopku naravne sanacije.

Opekarsko keramična glina:
Za potrebe Opekarne v Ljubečni (IKI Ljubečna), bo le-ta v

skladu s sprejetimi ureditvenimi načrti eksploatirala nahajališča
opekarske in keramične gline na območju Zadobrove, Šmiklav-
ža in Glinskega. Sočasno z eksploatacijo bo IKI Ljubečna
izkoriščena območja sanirala in rekultivirala v skladu s predho-
dno izdelanimi načrti in okoljevarstvenimi pogoji.”

Poglavje 3.1.3.16 “Površina za proizvodne in gospodar-
ske dejavnosti” se spremeni tako, da se tretji odstavek dopolni
z naslednjim besedilom:

“Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje II. je predvideno za
pozidavo med lokalno cesto mimo Gradisa in vzhodnim avtoce-
stnim priključkom; območje vzhodno od vzhodnega avtoce-
stnega priključka je v prostorskem planu opredeljeno kot »ne-
usklajeno« območje in je v fazi nadaljnega usklajevanja med
resorji.

Poglavje 3.2.1. »Vodno gospodarstvo« se nadomesti z
novim besedilom, ki glasi:
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»Vodnogospodarska dejavnost se bo usmerjala v skrb za
zmanjševanje poplavne ogroženosti urbanih površin in in-
frastrukture, ustrezno nadaljnjo rabo prostora odvisnega od
vodnega režima, skrb za ohranitev količin in kakovosti površin-
skih in podzemnih voda ter usmerjanje v racionalno rabo še
neizrabljenih vodnih virov.

Zagotavljala bo ustrezno vzdrževanje vodnogospodarske
infrastrukture ter skrbela za ustrezno rabo vodnih zemljišč in
primerno vzdrževanje naravnih vodotokov.

Zagotavljala bo tudi izgradnjo potrebne vodnogospodar-
ske infrastrukture v okviru razpoložljivih sredstev.

3.2.1.1.
Kljub obsežnim ukrepom v preteklosti še vedno ni ustrez-

no poplavno varovanih ca. 12 km2 urbanih površin, zlasti če
upoštevamo pomembne zgradbe javnega značaja. Potrebno bi
bilo izvesti tako ukrepe lokalnega ter širšega značaja. Ukrepi
lokalnega značaja so navedeni v gradivu »Program ukrepov za
povečanje poplavne varnosti v Mestni občini Celje za obdobje
2000–2003« in so naslednji:

MEDLOG–LISCE
– Prečni uvajalni nasip poplavnih vod Savinje v Medlogu
– Poglobitev Savinje v Medlogu od izliva Ložnice
– Sanacija desnobrežnega nasipa v Liscah – in dokonča-

nje obrežnega zidu
– Levobrežni nasip Ložnice in Savinje skozi Celje
– Levoobrežni nasip Savinje in desnoobrežni nasip Ložni-

ce na Špici
– Odvod zalednih in padavinskih vod z območja Lisc
– Ureditev črpališča, razbremenilnika s povratno loputo in

dušilko na kanalu iz Lisc
– Sanacija vreč obeh vrečastih jezov na Savinji v Celju.

POLULE
– Protipoplavna zaščita Polul – odstranitev odvečne zara-

sti z obeh brežin Savinje od izliva Voglajne do Košnice ter
odstranitev nakopičenih plavin in delno povečanje pretočnega
profila Savinje na Polulah

– Protipoplavna zaščita Polul – desnobrežni nasip s pove-
čanjem prevodnosti Savinje pri Polulskem mostu.

SKALNA KLET
– Levoobrežni nasip Voglajne od mostu pri Topru do jezu

v Čretu-nadaljevanje; levo obrežni zid med izvedenima nasipo-
ma ter levo obrežni nasip gorvodno izvedenega do jezu na
Voglajni v Čretu

– Sanacija oziroma opustitev izpustnega objekta v levoo-
brežnem nasipu Voglajne

– Sanacija odvoda zalednih in lastnih padavinskih voda
Skalne kleti

– Sanacija črpališča zalednih in lastnih padavinskih voda
Skalne kleti

– Ureditev novega električnega napajanja črpališča.

OSTROŽNO
– Odvod lastnih padavinskih voda in sanacija odvodnih

kanalov zalednih vod

BEŽIGRAD–GAJI
– Dokončanje regulacije Vzhodne Ložnice v Bežigradu
– Visokovodni nasip na levem bregu Hudinje nad izlivom

Vzhodne Ložnice
– Izvedba desnoobrežnega nasipa ob Vzhodni Ložnici ter

obojestranskega nasipa ob potoku XII
– Sanacija odvoda meteornih voda

Dograditev primarne kanalizacije:
– Izgradnja združitvenega objekta s povratnimi loputami in

črpališčem na RZ-9 in GZ-2

– Izgradnja črpališča na razbremenilnikih RZ-2, RZ-3,
RZ-4 in RZ-5.

Ukrepi širšega značaja so opredeljeni v gradivu za sejo
MOC »Potrebni ukrepi za povečanje poplavne varnosti Celja«.
Šele ob izvedbi teh ukrepov izven območja Mestne občine
Celje, bo zagotovljen pričakovani učinek protipoplavnih ukre-
pov lokalnega značaja.

V poplavnih območjih je pri novogradnjah potrebno
upoštevati lokalno varovanje oziroma ukrepe, ki jih zahteva. V
posebej opredeljenih poplavnih območjih pa so možne le de-
javnosti, ki ne spreminjajo vodnega režima, oziroma jim popla-
ve ne povzročajo večje gospodarske škode. O možni rabi
prostora na teh posebej opredeljenih območjih odloča pristojni
resor vodnega gospodarstva v fazi pridobivanja posameznih
dovoljenj za gradnjo.

Posebej opredeljena območja so:
– Medlog nad prečnim uvajalnim nasipom
– Levi breg Savinje pod izlivom Voglajne
– Desno obrežje Voglajne od Čreta do izliva v Savinjo
– Območje Hudinje od Arclina do Šmarjete
– Vzhodna Ložnica nad predvidenim vzhodnim priključ-

kom AC
– Območje Levca (letališče) do Sušnice
–  (Poplavna območja ob Podsevčnici in Sušnici)
Šmartinsko jezero je večnamenski zadrževalnik; prven-

stveno je namenjen zadrževanju visokih voda Koprivnice, mož-
ne so tudi druge rabe, ki pa morajo biti podrejene osnovnemu
namenu.

Umetni zadrževalnik na Lahovni je prioritetno namenjen
zadrževanju visokih voda, dopuščena pa je tudi minimalna stal-
na ojezeritev z možnostjo rekreacije v naravnem okolju.

3.2.1.2. Raba vode
Poleg prioritetne namembnosti zadrževanja visokih voda

Koprivnice je Šmartinsko jezero predvideno tudi za rabo v
turistično-rekreativne namene, ribogojstvo avtohtonih vrst rib
ter bogatenje nizkih sušnih pretokov Koprivnice. Kolikor se bo
pokazala potreba po shranjevanju vode za tehnološke potrebe,
je le-ta pogojena z izgradnjo povezovalnega cevovoda Hudinja
(Višnja vas)–Šmartinsko jezero-Hudinja (Arclin), s čimer bo po-
dana možnost za izravnavo dodatnih nihanj, i bi nastala pri tej
rabi.

3.2.1.3. Varstvo kakovosti in količin voda
Mestna občina mora poskrbeti za zagotavljanje monitorin-

ga površinskih voda z namenom spremljanja kakovostnega sta-
nja vodotokov.

V smislu izenačevanja oziroma ohranitve vodnega sistema
je potrebno pri gradnji večjih utrjenih površin ter objektov na
urbanih območjih, ki posredno povečajo količino odpadnih
površinskih voda, hkrati izvesti ukrepe za zagotavljanje poveča-
ne infiltracije in/ali zadrževanja padavin

Padavinske vode z manipulacijskih, delovnih in drugih
površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati,
je potrebno pred odtokom v kanalizacijo oziroma vodotok od-
vajati preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.

Območje Celje med Savinjo in Hudinjo leži na plitvem
vodonosniku Spodnje Savinjske doline. Plitev vodonosnik
se razteza tudi ob Hudinji. Na teh območjih je potrebno
upoštevati potrebe po ohranitvi kakovosti podtalnice. Pri
načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vpliv podtalnice
na stabilnost objektov in nevarnost poplavitve podzemnih
delov objektov.

Sanitarne odpadne vode je potrebno odvajati v kanaliza-
cijski sistem oziroma pri posameznih lokacijah kjer to ni predvi-
deno, je potreben lasten način tretiranja odplak ob upoštevanju
določil.
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Poglavje 3.2.2.1. »Oskrba z vodo«
Na obstoječi osrednji vodooskrbni sistem ste poleg večjih

vodnih virov v Medlogu, Vitanju in Frankolovem, priključena še
manjša vodna vira Gabrovka in Teharje. Prav tako sta na osred-
nji vodovodni sistem priključena tudi manjša vodna vira Žerovi-
šče in Bojanski graben, ki sta sicer locirana v Občini Štore.
Ustrezna zaščita vodnega vira Medlog se izvaja na podlagi
sprejetih odlokov o varstvenih pasovih virov pitne vode na ob-
močju Medloga in Levca (Uradni list SRS, št. 1/83 in 16/83),
ki sta ga hkrati sprejeli Občina Celje in Žalec. Pravna zaščita
vitanjskih vodnih virov Stenica s kaptažno vrtino, Jelševa loka
ter izvirov Gadovo, Modrasovo, Kozji graben, Pri kladniku, Za
livarno, V Slejkovem gozdu, Pri boru, Ob poti na Kozjak ni
urejena, z izjemo potika Hudinja, katerega zaščita se izvaja na
podlagi sprejetega odloka o mejah varovanja in o zaščiti var-
stvenih območij vodnega vira celjskega vodovoda nad Vitanjem
v Občini Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 7/79). Zaščita
vodnih virov Žeroviše in Bojanski graben se izvaja na podlagi
odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov
pitne vode na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št.
17/88). Prav tako pravno ni urejena zaščita manjšega vodnega
vira Teharje, ki se sicer nahaja v Občini Štore, vendar služi za
oskrbo krajanov Teharij v celjski občini.

Zaščita vodnih virov Frankolovo in Gabrovke se izvaja na
podlagi odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje
virov pitne vode na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št.
17/88). Z istoimenskim odlokom je zaščiteno tudi dvoje man-
jših vodnih virov v Košnici in vrtina v Tremerjih, ki napajajo
manjši krajevni vodovod za oskrbo krajanov naselij Košnice,
Tremerij, Anskega vrha in Zgornjih Polul.

V naslednjem obdobju predvidevamo nadaljevanje aktiv-
nosti za sprejem odloka o zaščiti vodnih virov v Vitanju, ki so
sicer locirani v Občini Vitanje, vendar oskrbujejo izključno celj-
ski osrednji vodooskrbni sistem.

V skladu z vodnogospodarskimi osnovami, razvojem v
prostoru ter razpoložljivimi viri financiranja bomo razširjali ob-
stoječi osrednji vodooskrbni sistem s priključevanjem območij
severno od Celja, ki se sedaj še napajajo iz krajevnih oziroma
lokalnih vodovodov. Tako v bližnji prihodnosti načrtujemo po-
vezavo krajevnega vodovoda Frankolovo z osrednjim vodovo-
dnim sistemom. Frankolovski vodooskrbni sistem se oskrbuje
iz izvira Pri Čretniku, izvira Šibanc, izvira pri Pesjaku ter izvirov
Špeglič in Buček na Rakovi stezi. Prav tako predvidevamo tudi
povezavo krajevnega vodovoda Kompole na osrednji vodovo-
dni sistem.

Zaradi izgradnje avtocestnega priključka Celje–zahod, ki
bo lociran na vodovarstvenem območju podtalnice v Medlogu,
sta kot nadomestni vodni vir za celjski vodooskrbni sistem
predvideni raziskovalni vodni vrtini BS2 in BS4 v Bukovljah pri
Stranicah, predvidena pa je tudi izdelava vrtin za zajem zalog
podtalne vode na območju Frankolovega.

Poglavje 3.2.2.2. »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda«
se v celoti dopolni z novim tekstom, ki glasi:

»V skladu z zahtevami obstoječe in predvidene poselitve
ter sanitarnih zahtev za zaščito podzemnih voda in vodotokov
bomo kontinuirano dograjevali kanalizacijski sistem za zbiranje
in odvajanje odpadnih voda in zgradili ustrezno čiščenje odpa-
dnih voda.

Širše mestno območje, ki je praktično v celoti pokrito s
kanalskim omrežjem je potrebno navezat na združitveni objekt
glavnih kolektorjev GZ-1 in GZ-0. Do lokacije centralne čistilne
naprave je potrebno zgradit dovodni kolektor GZ-0: od sotočja
Savinje in Voglajne do Rifengozda. Poleg tega je potrebno
zagradit še rajonski zbiralec RZ-2 in RZ-10. Vse rajonske zbi-
ralnike bomo opremili z opremo za preprečevanje poplav po
kanalizacijskem sistemu in zadrževalnimi bazeni. V primestnih
naseljih Zagrad, Košnica, Tremerje, Teharje, del Trnovelj, Me-
dlog, Lopata, Šmartno v Rožni dolini, Lokrovec in Začret bomo

zgradili kanalizacijsko mrežo in navezave na sistem rajonskih
zbiralnikov.

Na območju MOC bo izvedeno čiščenje odpadnih vod na
dveh čistilnih napravah in sicer:

– ČN Škofja vas velikosti 4000 PE, ki bo čistila odpadne
vode naselij Škofja vas, Ljubečna in Vojnik,

– centralna čistilna naprava zmogljivosti preko 100.000
PE (prva etapa 70.000 PE, druga etapa skupno 85.000 PE
glede na število prebivalcev in potrebe industrije, ki bo locirana
na levem bregu Savinje v Rifengozdu. Zgrajena bo biološka
čistilna naprava s tremi stopnjami čiščenja: predčiščenje, či-
ščenje ogljika in čiščenje dušika in fosforja. Dostop do CČN bo
iz križišča G1-R na magistralni cesti Celje-Laško preko mostu
čez Savinjo in podvoza pod železniškim mostom s priključitvijo
na lokalno cesto Celje-Laško.

Vsa industrija in drobno gospodarstvo bo moralo tako
urediti svoje tehnološke postopke, da bodo po ustreznem pred-
čiščenju spuščali v kanalizacijski sistem odpadno vodo v skla-
du z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Poglavje 3.2.2.4. “Ravnanje z odpadki” se v celoti nado-
mesti z novim besedilom, ki glasi:

Ravnanje z odpadki se izvaja skladno z Občinsko strategi-
jo ravnanja z odpadki in republiškimi strateškimi usmeritvami
ter vsemi predpisi, ki so že veljavni oziroma se pripravljajo za to
področje. Osnovna usmeritev je vključitev vseh povzročiteljev v
organiziran odvoz odpadkov, ločevanje sekundarnih surovin na
izvoru ter pravilno ravnanje s preostankom odpadkov. Predvi-
deno je ločeno zbiranje papirja, stekla, kovin, bioloških odpad-
kov, plastike ter nevarnih odpadkov.

Za obdelavo ločenih zbranih sekundarnih surovin in varno
odlaganje preostankov odpadkov je predvidena izgradnja Cen-
tra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: CERO). V okviru
CERO so predvideni naslednji objekti: vhodna kontrola, kom-
postarna, prebiralnica ločeno zbranih odpadkov, obdelovalni-
ca kosovnih odpadkov, začasno skladišče nevarnih odpadkov,
prostor za namestitve opreme za razkuževanje bolnišničnih
odpadkov, odlagališče preostanka odpadkov ter vsi potrebni
spremljajoči tehnični objekti.

CERO je dimenzioniran za območje regije. Trenutno je
vključenih v skupno ravnanje okrog 110.000 prebivalcev iz
občin: Mestna občina Celje in občine Vojnik, Dobrna, Štore,
Šentjur, Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Tabor, Vransko in
Mozirje.

Center za ravnanje z odpadki je zasnovan tako, da ga bo
mogoče v primeru izgradnje objekta za termično obdelavo
odpadkov za območje občin SV Slovenije tehnološko prilago-
diti temu konceptu.

Lokacija CERO je predvidena vzhodno in jugovzhodno od
obstoječe komunalne deponije v Bukovžlaku in ustreza pogo-
jem, ki jih navaja »Pravilnik o odlaganju odpadkov« (Uradni list
RS, št. 5/00).

Za nevarne odpadke je predvideno ločeno zbiranje iz
gospodinjstev na izvoru, začasno shranjevanje ter oddajanje
pooblaščenim odstranjevalcem.

Obdelava gradbenih odpadkov in odlaganje preostanka,
ki ga ni mogoče uporabiti v koristne namene je predvidena v
območju širše lokacije CERO in opuščeni opekarni v Začretu.
Del gradbenih odpadkov primerne kvalitete se uporabi za sana-
cijo opuščenih glinokopov, ki niso bili sanirani in depresij, na
celotnem območju MOC, na podlagi predhodno izdelanih stro-
kovnih podlag.

Poglavje 3.2.3.1. »Daljinsko ogrevanje« se spremeni in
dopolni z naslednjim besedilom:

V sredini prvega odstavka se pri oskrbi s plinom izloči
Vojnik ter na koncu odstavka pri daljinskem ogrevanju se izloči
Glazija (delno že priključeno na plinovod) ter Lipa–Štore.
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V drugem odstavku se spremeni predvidena povprečna
stopnja rasti priključnih moči na 0,5–1,5%.

Sledi;
Naraščajoče toplotne potrebe na področju toplifikacije po

letu 2000 bomo zadovoljevali etapno, na zahodnem omrežju z
optimiranjem obratovanja obstoječih virov v kotlovnicah Lava in
Nova vas ter ob izgradnji naselja Dolgo polje 3 s povečevanjem
virov ob potrebnih zamenjavah posameznih kotlov ter eventual-
no dograditvijo soproizvodnje (kogeneracije) – ob večji rekon-
strukciji kotlovnice Nova vas.

Zaradi nedoseganja predvidene stopnje rasti priključnih
moči v preteklih obdobjih (2–3%), zaradi občutno manjše sta-
novanjske gradnje in manjših potreb po toploti v tehnološke
namene vsled propada nekaterih industrijskih obratov, ostaja
vprašljiva povezava zahodnega in vzhodnega omrežja preko
Golovca, vendar še ni izključena. Glede na dejansko stanje pa
ni več smiselna izgradnja vročevoda iz TE-TO Šoštanj in nave-
zava na obstoječe omrežje.

Zato je potrebno na vzhodnem omrežju izgraditi dodatni
rezervni vir, ki je nujno potreben ob izpadu kotlovnice Li Savinja
17,4 MW, saj ta edina pokriva to področje. Kotlovnica Golovec
je lokalnega značaja za kompleks lastnih objektov, Termokontej-
ner na Hudinji pokriva potrebe za letni režim za sanitarno vodo,
kotlovnica Zgornja Hudinja pa je samo še Glavna toplotna posta-
ja z minimalno rezervo – oljnim kotlom 2,9 MW.

Za izgradnjo rezervnega vira kot nove kotlovnice je predvi-
deno področje med industrijskim tirom za sedanjo furnirnico
Merkscha in potokom Hudinja. Na to področje bi se predstavil
tudi kotel iz Li Savinje. Na tem mestu je možno izgraditi tudi
objekt soproizvodnje, prevzemeti viške toplote iz furnirnice
Merkscha ter navezati sistem ob dogovoru za navezavo za
prevzem odpadne toplote iz Cinkarne ali celo skupaj s Cinkar-
no izgraditi večji objekt soproizvodnje.

Dodatna pa je možnost za izgradnjo soproizvodnje z na-
vezavo na obstoječa omrežja na področju izgradnje športnega
parka pod Golovcem, tudi zaradi nadomestitve dotrajanega
termokontejnerja.

Dokončna odločitev o velikosti in lokaciji rezervnega vira
za vzhodno področje bo znana po predstavitvi in potrditvi Nove-
lacije dolgoročne energetske zasnove mesta Celje, ki je bila
izdelana v letu 1998 in jo bo predvidoma letos obravnaval
Mestni svet občine Celje.

Do takrat pa ostane v veljavi razmejitev področij na plinifi-
kacijo in toplifikacijo, ki je bila izdelana na podlagi Prenove
programa energetske oskrbe Celje, za obdobje 1991–2000,
ki jo je izdelal RC Inženiringi d.o.o. januarja 1991 ter potrdil
Izvršni svet Skupščine občine Celje 2. 2.1994.

3.2.3.1. Zemeljski plin
S sistemom oskrbe Mestne občine Celje z zemeljskim

plinom je trenutno po grobi oceni pokrito približno 40 odstot-
kov potreb po končni energiji in okoli 20 odstotkov potreb po
končni energiji v industriji. Večji del industrije v mestu se ener-
getsko oskrbuje z zemeljskim plinom direktno iz omrežja po-
djetja Geoplin Ljubljana.

Intenzivnost izgradnje primarnega nizkotlačnega omrežja
zemeljskega plina se bo v prihodnjih letih nekoliko zmanjšala.
Izgradnja omrežja bo usmerjena v manj primestna naselja
Ostrožno, Škofja vas, Zadobrova, Šmiklavž, Začret, Bukovžlak,
Teharje in Zagrad. Večja pozornost bo posvečena gostitvi ener-
getskega konzuma na področjih, kjer je omrežje že zgrajeno.

Glavni napajalni točki za celjsko plinsko omrežje sta meril-
no-reducirni postaji Bukovžlak in Ljubečna. Načrtuje se izgrad-
nja še tretje napajalne točke in sicer merilno-reducirne postaje
Zagrad, ki bo omogočila oskrbo naselja Zagrad in povezavo z
obstoječim plinskim omrežjem. Sistem primarnega srednje-
tlačnega plinskega omrežja ostaja enak in povezuje merilno-
reducirne postaje, ki zagotavljajo dobavo plina v nizkotlačno
primarno in sekundarno omrežje mesta Celje.

V območju Mestne občine Celje potekajo naslednji plino-
vodi:

M2 MMRP Rogatec – RMRP Vodice
R22 od M2 v 33+263 – MRP Ljubečna
R23 od M2 v 35+040 – MRP Celje
R 23B od C10001 do MRP Laško
10000 MRP Celje – MRP Štore
10001 MRP Celje (dodatni) – MRP Štore
R22 MRP Ljubečna – ograja Opekarne
20000 MRP Celje – MP Bolnica CE
20300 od 20000 v 0+658 – MRP Cinkarna
20310 od 20300 v 0+455 – MRP Emo
20900 od 20000 v 2+869 – Lava (Otok)
21000 od 20000 v 3+476 – MRP Metka

Za vse gradbene posege v 2 x 200 m zaščitenem pasu
plinovoda je potrebno pridobiti soglasje upravljavca plinovo-
dnega omrežja, v 2 x 30 m pasu pa po zgraditi plinovoda ni
dovoljeno graditi objektov za bivanje, izjemoma le, če je bila
gradnja s planskimi in izvedbenimi akti predvidena že pred
projektiranjem plinovoda in pod pogoji posebnih varstvenih
ukrepov.

Za srednjetlačne plinovode – mestna mreža – je potre-
bno pri gradnji upoštevati TGL predpise, ki predpisujejo 2 x 10
m nezazidljivi pas (plinovoda z oznako 10000 in 10001) oziro-
ma 2 x 5 m nezazidljivi pas (plinovodi R 22, 20000, 20300,
20310, 20900 in 21000). V 2 x 5 m pasu plinovoda se smejo
dela izvajati po predhodni pridobitvi soglasja Geoplina, d.o.o.
Ljubljana, ki je upravljavec plinovodov.

Poglavje 3.3.2. “Železniški promet” se dopolni z nasledn-
jimi odstavki:

“ Slovenske železnice načrtujejo v skladu s svojimi razvoj-
nimi programi na železniški progi Ljubljana–Maribor povečanje
hitrosti na v = 160 km/h kar bo zahtevalo tudi posodobitev
obstoječih nivojskih križanj oziroma ureditev nadvozov.

Predvidena je tudi elektrifikacija sedanje enosmerne že-
lezniške proge Celje–Velenje.

V skladu z izhodišči plana Republike Slovenije je predvi-
dena posodobitev vozlišča Celje (potniške postaje Celje in
tovorne postaje Celje–Čret) ter izgradnja zveznega loka med
tovorno postajo Celje–Čret in železniško progo Celje–Velenje.

Poglavje 3.3.3. “Cestni promet” se dopolni tako, da se za
zadnjim odstavkom dodajo odstavki, ki glasijo:

“V skladu z obveznimi izhodišči plana RS, sta predvidena
za navezavo na avtocesto Vransko–Hoče avtocestni priključek
Celje – vzhod in avtocestni priključek Celje – zahod s tunelsko
navezavo pod Košnico v Tremerjih na Glavno cesto G1-5 Ce-
lje–Laško–Zidani most. Glavna cesta G1-5 je na odseku skozi
mesto v skladu z nacionalnim programom predvidena za rekon-
strukcijo, dela pa že potekajo. V skladu z posodobitvijo železni-
ške proge je predviden nadvoz Slance–Teharska cesta.

Kot obvezno izhodišče sta predvideni za razširitev tudi
magistrala zahod v štiri pasovnico od Čopove ulice do Medloga
ter magistrala vzhod od mostu preko Hudinje do Slanc.

Kot obvezno izhodišče je predvidena tudi kolesarska ste-
za v smeri sever–jug in vzhod–zahod, ki vodi kolesarja v obeh
smereh delno ob glavnih mestnih cestah in ulicah do navezav
na glavne ceste. Za izgradnjo so predvidene tudi naslednje
mestne in lokalne ceste ter peš poti:

– vzhodna mestna razbremenilna cesta ob Hudinji, ki po-
vezuje Bežigrajsko s Kidričevo cesto

– nadvoz Kidričeva cesta do Teharske ceste preko Glav-
ne železniške proge in Voglajne

– obvozna cesta mimo Teharij do navezave z nadvozom
Lipa–Štore
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– severna vezna cesta
– cesta Pangerl–Grad
– cesta Pečovnik–Celjska koča
– cesta z mostom v Košnici do čistilne naprave Tremerje
– cesta preko kompleksa “Stare Cinkarne” od Kidričeve

ceste do Teharske ceste v nadvozu preko železniške proge in
Voglajne in dalje do Polul

– cesta do čistilne naprave v Škofji vasi
– pešpot od cerkve Sv. Duha v Novi vasi do Šmartinskega

jezera
– pešpot okoli Šmartinskega jezera.
V poglavju 3.3.6. “Zračni promet” se doda nov odstavek,

ki glasi:
“V vplivnem območju Letališča Levec je v skladu z določili

odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega  družbenega plana Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) potrebno pri načrtovanju
posegov v prostor predhodno pridobiti pogoje Ministrstva za
promet in zveze, Uprave RS za zračno plovbo.”

V poglavju 3.6. “Prostorski razvoj in varstvo okolja” se v
podpoglavju 3.6.1.6.1. “Ureditveno območje mesta Celje”
opredeli v celoti 6. točka “Sotočje Savinja–Voglajna “ tako, da
glasi:

“Južni del sotočja Savinja–Voglajna so na podlagi pred-
hodnih strokovnih podlag in ob upoštevanju vodnogospodar-
skih smernic nameni za športne in rekreativne dejavnosti, grad-
nja centralne čistilne naprave pa je v skladu s predhodno
sprejetimi programskimi zasnovami in lokacijskim načrtom pred-
videna v Tremerju na levem bregu Savinje–v Rifengozdu.

“Za vojaški kompleks v Zadobrovi pri Ljubečni se izdela
ustrezen prostorsko izvedbeni akt katerega investitor bo Mini-
strstvo za obrambo RS.”

Na koncu poglavja 19. “Ureditveno območje gospodar-
ske cone” se doda nov stavek, ki glasi:

“Območje vzhodno od avtocestnega priključka Celje–
vzhod ter med Bežigrajsko cesto in Vzhodno Ložnico ostane
kot neusklajeno območje in se vanj do nadaljnjega zaradi na-
ravovarstvenih pogojev ne posega.

Na koncu poglavja 3.6.1.6.10. “Ureditveno območje
Šmartno v Rožni dolini” se doda no stavek, ki glasi:

“Območje Slatine je namenjeno za potrebe stanovanjske
gradnje ob pogoju sanacije sedaj nekontroliranega odvajanja
odplak.”

Poglavje 3.6.2. “Varstvo naravne in kulturne dediščine”
se dopolni tako, da se na koncu poglavja doda nov tekst, ki
glasi:

Naravna dediščina
V Občini Celje je evidentiranih 30 območij oziroma objek-

tov naravnih vrednot (prej naravna dediščina), od katerih je pet
območij predlaganih za zavarovanje, oziroma zanje je predvi-
deno, da občina sprejme akt o zavarovanju ali odlok. Ta obmo-
čja so:

– naravni rezervati: Vlažni habitati ob Ložnici, Grmada ter
Gozdni rezervat Vipovte,

– naravni spomeniki: Hudičev graben in Platane v Medlo-
gu.

Za zgoraj našteta območja je strokovna služba že naredila
posebne strokovne podlage.

Za ostalih 25 območij oziroma objektov naravnih vrednot
so predvideni drugi ukrepi varstva kot so plansko varovanje,
pogodba o varstvu, pogodba o skrbništvu.

Podrobneje so vse naravne vrednote naštete, opisane z
varstvenimi režimi (prepovedi in omejitve), razvojnimi usmeri-
tvami in kartografsko prikazane v “Naravovarstvenih smernicah
(strokovne podlage) za spremembe in dopolnitve dolgoročne-

ga in srednjeročnega  družbenega plana Občine Celje”, (pro-
jekt št. 533/00, izdelovalca ZVNKD Celje, junij 2000). Karto-
grafske priloge so v M 1:25000 z vrisanimi objekti in območji
naravnih vrednot. Strokovne podlage, št. proj. 533/00, ZVNKD
Celje, so sestavni del tega odloka.”

Kulturna dediščina
Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavlja:
– pregled nepremične kulturne dediščine, vpisane v regi-

ster
– pregled nepremične kulturne dediščine, ki ima vrednost

kulturnega spomenika ter ima z odlokom določen status kultur-
nega spomenika oziroma bo ta status z ustreznim odlokom že
dobila

– pregled nepremične kulturne dediščine, ki ima status
pomembnejše kulturne dediščine ali pomembnejšega obmo-
čja kulturne dediščine

– prostorska opredelitev kulturne dediščine
– predloge varstvenih režimov, usmeritev, pogojev in dru-

gih izhodišč za varstvo kulturne dediščine v urejanju prostora
in je natančneje opredeljena v Strokovnih podlagah za

spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Celje (pro-
jekt ZVNKD št. NC 546/00).

Poleg v “Strokovnih podlagah” navedene nepremične kul-
turne dediščine, se varujejo tudi vse kapelice in znamenja,
spominska obeležja (spominske plošče na objektih), vrtnoarhi-
tekturna dediščina kar pomeni, da je za vse posege v navede-
ne objekte potrebno pridobiti predhodne “kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje”.

Kot spomeniki državnega pomena oziroma obvezna izho-
dišča plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pa so naslednje
enote kulturne dediščine:

Celje staro mestno jedro šifra K1.01
Celje arheološko najdišče Celje šifra K2.04
Celje starokrščanska krstilnica v Gubčevi ulicišifra K2.07
Celje Cerkev Sv. Danijela šifra K3.03
Celje kalvarija na Aljaževem hribu šifra K3.09
Celje Celjski dom šifra K4.01
Celje Celjski grad šifra K4.02
Celje Zidanškova 3 šifra K4.110
Celje kino Vodnikova 2 šifra K4.112
Celje Knežji dvorec šifra K4.113
Celje Palača Titov trg 6-7-8 šifra K4.117
Celje Stara grofija šifra K4.121
Celje valjalna proga v Cinkarni šifra K4.124
Celje Slovensko pokopališče na Golovcu šifra K6.08
Celje Stari pisker šifra K6.10

Poglavje 3.7. “Razvoj za potrebe obrambe ter civilne za-
ščite in reševanja” se dopolnita z novima poglavjema, ki glasita:

“Za področje zaščite in reševanja so v izrednih razmerah
predvideni naslednji ukrepi:

– območja za zasilno nastanitev prebivalstva: letališče Le-
vec, stadion Olimp, parkirišče Celjski sejmi, Mlinarjev Janez na
Teharjah

– območja za pokop ljudi: ob potoku Podsevčnika na
Lopati, Vrhe Teharje

– območja za pokop živali: opuščeni kamnolom Pečov-
nik, gozd ob Koštomajevih njivah na Žepini

– območje za dejanja ruševin: opuščeni kamnolom Pe-
čovnik, opuščeni glinokopi Ljubečna, komunalna deponija Bu-
kovžlak (predelava odpadkov).

Za področje obrambe:
– obstoječa vojašnica Celje
– poligon Šmarjeta
– poligon Zagrad
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– skladišče intendantske in druge tehnične opreme Bu-
kovžlak

– za območje nove vojašnice s pripadajočo infrastrukturo
je predvidena lokacija v Zadobrovi, s katero se bo nadomestila
obstoječa vojašnica v mestu.

Poglavje 5.6. “Varstvo okolja” se v celoti nadomesti z
novim besedilom, ki glasi:

»Na področju planiranja v prostoru bomo spodbujali traj-
nonostni razvoj in načelo preventive. Vsi bodoči posegi v okolje
bodo projektirani in izvedeni tako, da bodo povzročili čim man-
jše spremembe v okolju in čim manjša tveganja za okolje in, da
se bo v največji meri zmanjšala poraba prostora, snovi in ener-
gije v gradnji proizvodnji, prometu in porabi, vključno z upošte-
vanjem načela nadomestitve, reciklaže in regeneracije in ome-
jevanja obremenitve okolja pri izvoru nastanka. S takim nači-
nom planiranja bomo dosegli bolj gospodarno planiranje s pro-
storom in zmanjševali obremenjenost okolja.

Na področju varstva zraka bomo nadaljevali z zmanjševa-
njem emisije škodljivih snovi iz vseh virov onesnaževanja (spod-
bujali plinifikacijo in toplifikacijo drobnih kurišč in kotlovnic,
uvajanja čistejših tehnologij, vgrajevanje čistilnih naprav, do-
grajevanje kolesarskih stez), spodbujali izvajanje ukrepov za
racionalno rabo energije in alternativne vire energije, zagotav-
ljali izvajanje monitoringa onesnaženosti zraka. S tem bomo
zmanjšali obremenjenost zraka in posredno zmanjšali onesna-
ženost tal, dosegli večjo kvaliteto življenja prebivalcev v mestu.

V zvezi z zmajševanjem onesnaženosti površinskih, talnih
in akumulacijskih voda bomo posodobili kataster onesnaževal-
cev talne, površinske in akumulacijske vode, zmanjševali vnos
škodljivih v vodotoke in podtalnico z dograjevanjem kanalizacij-
skega omrežja in z navezovanjem na centralno čistilno napra-
vo, v gospodarstvu spodbujali tehnologije, ki omogočajo go-
spodarno ravnanje z vodo. V okviru svojih pristojnosti bomo
zagotavljali sonaravno gospodarjenje z vodami (varovati obvo-
dni prostor rekam in jezerom, ohranjali ekološko ravnovesje in
ekosisteme, varovati vire pitne vode), preprečevali poselitve v
poplavnih pasovih, pri načrtovanju hrambe naravnih snovi za-
htevali vse potrebne zaščitne ukrepe.

S takšnimi ukrepi bomo zagotavljali zmanjšanje obreme-
njenosti vodotokov in podtalnice, možnost koriščenja vodoto-
kov in jezer v rekreacijske namene, preprečevali nastajanje
škode na nepremičninah zaradi morebitnih poplav, povečali
biološko raznovrstnost v vodotokih in obrežnih pasovih.

Za zagotavljanje varovanja tal pred erozijo in onesnaževa-
njem bomo podpirali tiste ukrepe in dejavnosti, ki bodo zago-
tavljali zmanjševanje vnašanja škodljivih snovi v tla in omogočali
vzpostavljanje ekološkega ravnovesja. Vzpostavili bomo moni-
toring za spremljanje onesnaženosti tal. V povezavi s kmetij-
stvom bomo spodbujali načrte trajnostnih metod kmetovanja
na kmetijskih površinah.

S takšnim načinom planiranja bomo dosegli zmanjšanje
obremenjenosti tal, zmanjšanje onesnaženosti hrane rastlin-
skega in živalskega izvora.

V povezavi z gospodarjenjem z gozdovi bomo spodbujali
ukrepe trajnostnega gospodarjenja z gozdom in gozdnim pro-
storom (naravna obnova gozda, ohranjanje biološke raznovr-
stnosti v gozdu, ohranjali pomembnost splošno koristnih vlog
gozda in podobno), saj s takšnim načinom gospodarjenja z
gozdom dosežemo zmanjšanje obolevnosti gozdov in zaustavi-
tev propadanja in vzpostavljanje biološko stabilnih gozdov, po-
večanje število avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst (ohranja-
nje biološke dediščine) in varnost pred poplavami (gozd kot
zadrževalnik meteornih voda). Skrbeli bomo tudi za širitev in
obnovo zelenic, dreves, drevoredov in parkov v mestu in urejali
sprehajalne poti.

Na področju zmanjševanja obremenjenosti okolja s hru-
pom bomo izdelali kataster virov hrupa in določili območja
varovanja pred hrupom in sanacijski program za zmanjšanje

nivojev hrupa. S temi ukrepi bomo zagotavljali smotrnejše pla-
niranje uporabe prostora.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA

DRUŽBENEGA PLANA OBČINE CELJE

4. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje

za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske setavine
srednjeročnega  družbenega plana za obdobje od leta 1986
do leta 1990 vsebujeta naslednje gradivo, ki je ustrezno dopol-
njeno in spremenjeno:

Kartografski del, ki vsebuje naslednje tematske karte v
merilu 1:25000

– karta 1 – zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin ter
zasnova naselij in območij za poselitev

– karta 2 – zasnova vodnega gospodarstva
– karta 3 – zasnova kulturne dediščine
– karta 4 – zasnova rekreacije
– karta 5 – zasnova sanacij
– karta 6 – zasnova sanacij onesnaženega zraka, analit-

skonadzorni in alarmni sistem
– karta 7 – zasnova varstva naravne dediščine
– karta 8 – zasnova prometnega omrežja
– karta 9 – zasnova omrežja zvez
– karta 10 – zasnova energetskega omrežja
– karta 11 – zasnova načinov urejanja prostora
– karta 12 – zasnova osnovne rabe prostora
– karta 13 – opredelitev specifičnih lokacij za zaščito in

reševanje iz področja obrambe
in
kartografsko dokumentacijo, ki vsebuje 26 kart v merilu

1:5000:
– namenska raba in načini urejanja prostora
– komunalna, energetska in prometna infrastruktura.
Naveden kartografskih del in kartografska dokumentacija

ustrezno dopolnjena in spremenjena nadomeščata za območje
Mestne občine Celje dosedanje prostorske sestavine dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana bivše občine Celje iz 1. člena
tega odloka.

TOLERANCE

5. člen
V primeru, da se v postopku izdelave prostorsko izvedbe-

nega akta ugotovi za posamezni komunalni, energetski objekt
prometnega značaja, da je potrebno načrtovano traso infrastruk-
turnega objekta zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziro-
ma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba
šteje kot sprejemljiva in dopustna toleranca vendar ob pogoju,
da se z njo ohranijo naravne in kulturne dobrine, ohranja značaj
krajine, zmanjšujejo obremenitve v naravno in bivalno okolje ter
ne spreminjajo vplivov na načrtovani izgled krajine.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35005-2/00
Celje, dne 24. oktobra 2001.

Župan
Občine Celje

Bojan Šrot l. r.
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na območju Občine Mislinja 8659

RADEČE
4437. Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode 8663

TREBNJE
4438. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o načinu vrednotenja športnih programov v Obči-
ni Trebnje 8668

4439. Pravilnik za podelitev priznanja »Športnik leta« v
Občini Trebnje 8670

ZREČE
4440. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Zreče za leto 2001 8671
4441. Odlok o spremembi odloka o dopolnitvah zazi-

dalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah 8672
4442. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjske-

ga sklada Občine Zreče 8672
4443. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju

Občine Zreče 8673
4444. Sklep o soglasju k povišanju cen pitne vode 8675

VSEBINA
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

Izide 5. novembra 2001

OBLIGACIJSKI ZAKONIK
z uvodom prof. dr. Marka Ilešiča
Uradni list Republike Slovenije v številki 83/01 objavlja prvi slovenski OBLIGACIJSKI ZAKONIK, ki začne veljati
1. januarja 2002. V priljubljeni Zbirki predpisov založbe Uradni list izide OBLIGACIJSKI ZAKONIK z uvodom
prof. dr. Marka Ilešiča, ki je vodil strokovno delovno skupino za pripravo zakona, 5. novembra 2001.

Cena 4644 SIT z DDV 10563

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· OBLIGACIJSKI ZAKONIK z uvodom Štev. izvodov

· OBLIGACIJSKI ZAKONIK z uvodmimi pojasnili
in stvarnim kazalom

– broširana izdaja Štev. izvodov

– vezana izdaja Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

OBLIGACIJSKI ZAKONIK z obširnimi uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Ilešiča, v katerih bo podrobneje
predstavil vsa zakonska poglavja in predvsem vse novosti, ki jih prinaša zakonik v primerjavi z Zakonom o obligacijskih
razmerjih, ter podrobnim stvarnim kazalom, izide v drugi polovici novembra 2001. Knjigi bo založba natisnila v
broširani in vezani izdaji.

10564 Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
– broširana izdaja, cena 6480 SIT z DDV

10565 Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
– vezana izdaja, cena 7344 SIT z DDV

v priprv priprv priprv priprv pripraaaaavivivivivi
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