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PREDSEDNIK REPUBLIKE

804. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno in zaslužno delo na področju statistike,
informatike ter v strokovnih društvih, še posebej v Planinski
zvezi Slovenije, podeljujem

Srebrni Častni znak svobode Republike Slovenije
Tomažu Banovcu.

Št. 996-01-2/2002
Ljubljana, dne 22. februarja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

805. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za nesebično znanstveno, pedagoško in strokovno
delo, ki ga je namenila ozaveščanju ameriške zgodovinske
in politične javnosti o Slovencih in njihovi domovini, pode-
ljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije prof. Carole
Rogel.

Št. 996-01-3/2002
Ljubljana, dne 22. februarja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

806. Uredba o dodeljevanju pomoči gospodarskim
družbam v težavah v času priprave programa
prestrukturiranja iz sredstev kupnin za namene
sanacije

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 7. člena, dru-
ge alinee prvega odstavka 9. člena, prvega in drugega od-
stavka 10. člena in prvega odstavka 11. člena zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00 in 67/01) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dodeljevanju pomoči gospodarskim družbam

v težavah v času priprave programa
prestrukturiranja iz sredstev kupnin

za namene sanacije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo merila, pogoji in postopek za
dodeljevanje pomoči gospodarskim družbam v težavah, v
obdobju priprave programa prestrukturiranja, iz sredstev ku-
pnin za namene sanacije, s katerimi razpolaga Ministrstvo za
gospodarstvo.

Pomoč po tej uredbi pomeni kratkoročno posojilo, do-
deljeno pod pogoji določenimi s to uredbo.
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II. OPREDELITEV PREJEMNIKOV POMOČI

2. člen
(definicija družbe v težavah)

Za namene dodeljevanja pomoči gospodarskim dru-
žbam v težavah po tej uredbi velja naslednja definicija:

Gospodarska družba je v težavah, ko ni zmožna z la-
stnimi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih
lastnikov – delničarjev ali upnikov, ustaviti negativna gibanja
poslovanja, ki bi brez posredovanja države ogrozili obstoj
gospodarske družbe.

V primeru kapitalskih družb je družba v težavah, če je
več kot polovica registriranega osnovnega kapitala izgublje-
nega in je bila več kot četrtina takšnega kapitala izgubljena v
zadnjih dvanajstih mesecih.

V primeru osebnih družb je družba v težavah, če je več
kot polovica kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci
družbe, izgubljenega in je bila več kot četrtina takšnega
kapitala izgubljena v zadnjih dvanajstih mesecih.

3. člen
(prednost gospodarskih družb pri najemu posojil)
Prednost pri dodeljevanju pomoči bodo imele gospo-

darske družbe, ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti
uvrščajo med predelovalne dejavnosti in gradbeništvo.

III. MERILA IN POGOJI ZA DODELJEVANJE POMOČI

4. člen
(merila za dodelitev posojila)

Za dodelitev posojil po tej uredbi morajo gospodarske
družbe, ki so v skladu z 2. členom te uredbe v težavah,
izpolnjevati naslednja merila:

– da imajo izdelan predlog programa za prestrukturira-
nje,

– da bi propad gospodarske družbe povzročil v regiji
zmanjšanje števila zaposlenih za več kot 10%,

– da zoper družbo ni uveden stečajni postopek oziro-
ma likvidacija.

V primeru velike gospodarske družbe in v primeru po-
sebnih sektorjev kot so: motorna vozila, letalstvo, sintetična
vlakna, transport, ladjedelništvo, ne glede na velikost dru-
žbe, se pomoč priglasi Komisiji za nadzor državnih pomoči
posamezno.

Za jeklarstvo, premogovništvo, kmetijstvo in ribištvo se
pomoči po tej uredbi ne dodeljuje.

5. člen
(pogoji za dodeljevanje pomoči)

Posojilo se lahko odobri pod naslednjimi pogoji:
– posojilo je namenjeno za kratkoročno reševanje likvi-

dnostnih problemov;
– odobri se ga za čas, ki je potreben za izdelavo plana

prestrukturiranja (največ 6 mesecev) v skladu s 6. členom te
uredbe;

– posojilo mora biti povrnjeno v 12 mesecih po izplači-
lu zadnjega obroka družbi;

– biti omejeno na znesek, ki še omogoča poslovanje
gospodarske družbe;

– obrestna mera za kredit je primerljiva z obrestno me-
ro za finančno zdrava podjetja;

– posojilo se dodeli samo enkrat.

6. člen
(program prestrukturiranja)

Predlog programa prestrukturiranja gospodarske dru-
žbe mora vsebovati:

– analizo vzrokov za nastale težave,
– program poslovnega prestrukturiranja,
– organizacijsko-statusni vidik prestrukturiranja,
– finančno prestrukturiranje z navedbo zneska potre-

bnih javnih sredstev in dokazilo o potrebi po taki višini sred-
stev,

– tržno analizo,
– predstavitev ciljev družbe in strategije dosegov ciljev

po posameznih področjih,
– projekcije poslovanja za srednjeročno oziroma dol-

goročno obdobje, v variantah (optimistična, pesimistična in
srednja),

– kazalce z oceno sposobnosti preživetja podjetja,
– terminski plan aktivnosti,
– način spremljanja procesa in aktivnosti prestrukturi-

ranja in njegovih učinkov.
S predlogom programa prestrukturiranja mora soglaša-

ti nadzorni svet družbe.

IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE POSOJIL

7. člen
(javni razpis za dodelitev posojil)

Posojila po tej uredbi se dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa, ki ga najmanj enkrat na leto razpiše ministrstvo,
pristojno za gospodarstvo, v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

V razpisu se opredelijo merila in pogoji za dodelitev
posojil, v skladu s to uredbo.

Gospodarska družba, ki se prijavi na razpis mora prilo-
žiti:

– splošne podatke o gospodarski družbi z izpiskom iz
sodnega registra,

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za
poslovne subjekte, ki ga izdaja Statistični urad Republike
Slovenije,

– potrdilo, da gospodarska družba ni v stečajnem po-
stopku,

– oceno bonitete gospodarske družbe,
– izjavo, da je za zavarovanje obveznosti po pogodbi o

posojilu sposobna nuditi ustrezne instrumente za zavarova-
nje plačil. Kot sopodpisniki pogodbe o posojilu – solidarni
dolžniki – morajo pristopiti vse odvisne in obvladujoče dru-
žbe posojilojemalca, kolikor take družbe obstajajo,

– predlog programa prestrukturiranja.

8. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)

Postopek javnega razpisa za dodelitev posojila po tej
uredbi vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za
gospodarstvo. Komisijo sestavlja največ pet članov, od kate-
rih je vsaj en član zunanji.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
(razveljavitev dosedanje uredbe)

Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil in za kapitalske
naložbe v gospodarske družbe za namene sanacije (Uradni
list RS, št. 26/00).
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10. člen
(uveljavitev uredbe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 444-04/2002-1
Ljubljana, dne 21. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

807. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero
dohodnine za leto 2001

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o doho-
dnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95, 14/96 - odl. US in
44/96) in na podlagi podatka Statističnega urada Republike
Slovenije izdaja minister za finance

O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine

za leto 2001

I
Zneski, določeni v 12. členu zakona o dohodnini, se

za odmero dohodnine za leto 2001 valorizirajo tako, da
znašajo:

808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in
postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove

Na podlagi osmega odstavka 209. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) izdaja minister za
finance v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne
zadeve

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

o določanju zavarovalnih osnov in postopku
za razvrščanje v zavarovalne osnove

1. člen
V 1. členu pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in

postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list

Če znaša letna osnova SIT Znaša davek
nad do SIT SIT

1,279.236  17%
1,279.236 2,558.470 217.469 + 35% nad 1,279.236
2,558.470 3,837.708 665.201 + 37% nad 2,558.470
3,837.708  5,116.942 1,138.520 + 40% nad 3,837.708
5,116.942 7,675.412 1,650.215 + 45% nad 5,116.942
7,675.412 2,801.526 + 50% nad 7,675.412

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-17/02
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.

mag. Anton Rop
Minister

za finance

RS, št. 45/00) se za besedilom “št. 106/99” doda vejica
ter besedilo “72/00, 124/00 in 109/01”.

2. člen
V 2. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(4) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prvega odstav-

ka se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je
ugotovljen na podlagi odmerne odločbe oziroma obračuna
davka brez upoštevanja obračunanih obveznih prispevkov
za socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: prispevki) ter
brez znižanj davčne osnove oziroma brez olajšav in brez
povečanj davčne osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z
zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 -
pop., 1/95 - odl. US, 2/95 - odl. US, 7/95, 14/96 - odl.
US, 18/96, 44/96, 68/96 - odl. US, 82/97 - odl. US,
87/97, 36/99 - odl. US).”

3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku besedilo “in olajšav v

skladu z zakonom o dohodnini” nadomesti z besedilom “dav-
čne osnove oziroma brez olajšav in brez povečanj davčne
osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z zakonom o
dohodnini”.

4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku na koncu pred piko

doda besedilo “iz naslova razlike v obrestih”.
V drugem odstavku se za besedilom “povečanja dav-

čne osnove” doda besedilo “iz naslova razlike v obrestih”.
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5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku lestvica spremeni tako,

da se glasi:

“če znaša doseženi dobiček % znaša zavarovalna osnova najmanj
minimalne letne plače (v nadaljnjem % minimalne plače (v nadaljnjem
besedilu: MPL) oziroma povprečne besedilu: MP), najnižje pokojninske
letne plače v RS (v nadaljnjem osnove iz 48. člena zakona (v
besedilu: PP) nadaljnjem besedilu: PON)

oziroma najvišje pokojninske osnove
iz 49. člena zakona (v nadaljnjem

besedilu: POV)

nad do
100% MPL 100% MP

100% MPL 100% PP 100% PON
100% PP 150% PP 150% PON
150% PP 200% PP 200% PON
200% PP 250% PP 250% PON
250% PP 300% PP 300% PON
300% PP 350% PP 350% PON
350% PP 100% POv“

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:

“(6) Ne glede na prejšnji odstavek zavarovalna osnova
za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena zakona (po-
slovodne osebe in družbeniki) ne more biti nižja od najnižje
pokojninske osnove.”

Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 193-1/02
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino

in socialne zadeve

809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu
strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja

Na podlagi četrtega odstavka 102. in 114. člena zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Urad-
ni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

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

o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

1. člen
Besedilo 1. člena pravilnika o pripravništvu in o stro-

kovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97 in 50/98)
se spremeni tako, da se glasi:

“Ta pravilnik določa postopek izbire in razporeditve
pripravnikov, trajanje pripravništva in sestavine programa
pripravništva ter naloge mentorja, določa pa tudi vsebino in
postopek opravljanja strokovnega izpita za strokovne delav-
ce na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobra-
ževanja, izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polno-
letnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega
izobraževanja, šolskih in obšolskih dejavnosti, nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega
in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraže-
vanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dija-
ških domovih ter izobraževanja odraslih (v nadaljnjem bese-
dilu: vrtec oziroma šola).”.

2. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta besedilo:
“in za čas letnih počitnic“.
Tretji odstavek 3. člena se črta.

3. člen
Tretji odstavek 5. člena se črta.

4. člen
Besedilo druge alinee 2. točke prvega odstavka

11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– vključevanje pripravnika v neposredno vzgojno-

izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo pod vod-
stvom mentorja, suplence, sodelovanje na ekskurzijah, men-
torstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, in
obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni
obseg teh nalog ne presega polovice pripravniške dobe,”.

5. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.

6. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
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Liste izpraševalcev po posameznih področjih vzgoje in
izobraževanja določi minister. Mandat izpraševalcev traja
4 leta. Z dnem imenovanja novih izpraševalcev preneha
mandat dosedanjim izpraševalcem.

Izpitno komisijo sestavljajo: predsednik, namestnik
predsednika in ustrezno število izpraševalcev, ki so člani
izpitne komisije.

Za opravljanje organizacijskega in administrativnega de-
la za izpitne komisije imenuje minister tajnika izpitnih komi-
sij. Izpitno komisijo za posamezni strokovni izpit oblikuje iz
liste izpraševalcev tajnik izpitne komisije.

Predsednik in člani izpitne komisije morajo imeti naj-
manj enako stopnjo izobrazbe kot jo mora imeti v skladu z
zakonom in drugimi predpisi kandidat za pristop k strokov-
nemu izpitu.“.

7. člen
Na koncu tretjega odstavka 28. člena se pika nadome-

sti z veznikom “ter” in doda besedilo: “priprave praktičnih
nastopov.”.

V četrtem odstavku se veznik “in” pred besedo “potrdi-
lo” nadomesti z vejico, na koncu odstavka pa se pika nado-
mesti z vejico ter doda besedilo: “priprave praktičnih nasto-
pov in ustrezno dokazilo o opravljanju vzgojno izobraževal-
nega dela v vrtcu oziroma šoli (pogodba o zaposlitvi, pogod-
ba o delu ali drug dokument, ki izkazuje, da je delavec
opravljal vzgojno izobraževalno delo).”.

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Strokovni delavci vrtcev in šol z italijanskim učnim

jezikom ter dvojezičnih vrtcev in šol se v prijavi odločijo ali
bodo strokovni izpit opravljali v slovenskem jeziku ali v jeziku
narodne skupnosti.

Strokovni delavci dvojezičnih vrtcev in šol v prijavi nave-
dejo tudi kateri učni jezik bodo opravljali na osnovni in kateri
na višji ravni zahtevnosti.”.

8. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
”Ministrstvo, pristojno za šolstvo, ugotovi z odločbo, ali

prijavljeni kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokov-
nega izpita.

Pripravnika oziroma strokovnega delavca, ki izpolnjuje
pogoje iz 19. člena tega pravilnika, tajnik izpitne komisije
obvesti o datumu in kraju opravljanja strokovnega izpita.”.

9. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovni delavec izdela pisno nalogo v obliki semi-

narske naloge. Temo seminarske naloge določi izpraševa-
lec za stroko. ”.

10. člen
V 33. členu se 3. točka prvega odstavka spremeni

tako, da se glasi:
“3. slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce

vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih
vrtcev in šol, del izpita v skladu s predpisi, ki urejajo poseb-
ne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja.”.

Drugi odstavek se črta. Dosedanja tretji in četrti odsta-
vek postaneta drugi in tretji odstavek.

V novem tretjem odstavku se za besedo šolstvo postavi
pika, ostalo besedilo v stavku se črta.

11. člen
V tretjem odstavku 36. člena se na koncu doda besedi-

lo: “Kolikor strokovnega izpita tudi tokrat ne opravi, mora pri
vsakem nadaljnjem ponavljanju opravljati celotni ustni del
strokovnega izpita. Opravlja ga lahko po preteku štirih me-
secev.“.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Določbi prvega in tretjega odstavka 46. člena pravilni-

ka o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
30/96, 54/97 in 50/98) se uporabljata še pet let po uvelja-
vitvi tega pravilnika.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-20/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

810. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja
domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o
tlačni opremi

Na podlagi drugega odstavka 7. člena pravilnika o tlač-
ni opremi (Uradni list RS, št. 15/02) izdaja ministrica za
gospodarstvo

S E Z N A M   S T A N D A R D O V
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti

proizvoda s pravilnikom o tlačni opremi
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Oznaka 
standarda 1 

Naslov standarda v slovenskem 
jeziku 2 

Naslov standarda v angleškem 
jeziku 3 

5HIHUHQþQL�

dokument 4 

SIST EN 378-1:2000 +ODGLOQH�QDSUDYH�LQ�WRSORWQH�þUSDONH�- 
9DUQRVWQRWHKQLþQH�LQ�RNROMHYDUVWYHQH�
zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, 
definicije, klasifikacija in izbirni kriteriji 
** 

Refrigerating systems and heat 
pumps - Safety and environmental 
requirements - Part 1: Basic 
requirements, definitions, 
classification and selection criteria 

EN 378-1:2000 

SIST EN 378-2:2000 Hladilne naprave in toplRWQH�þUSDONH�- 
9DUQRVWQRWHKQLþQH�LQ�RNROMHYDUVWYHQH�
zahteve - 2. del: Konstrukcija, 
L]GHODYD��SUHVNXãDQMH��R]QDþHYDQMH�LQ�
dokumentacija ** 

Refrigerating systems and heat 
pumps – Safety and environmental 
requirements – Part 2: Design, 
construction, testing, marking and 
documentation 

EN 378-2:2000 

SIST EN 378-3:2000 +ODGLOQH�QDSUDYH�LQ�WRSORWQH�þUSDONH�- 
9DUQRVWQRWHKQLþQH�LQ�RNROMHYDUVWYHQH�
zahteve -����GHO��3RVWDYLWHY�LQ�]DãþLWD�
osebja ** 

Refrigerating systems and heat 
pumps – Safety and environmental 
requirements – Part 3: Installation site 
and personal protection 

EN 378-3:2000 

SIST EN 378-4:2000 +ODGLOQH�QDSUDYH�LQ�WRSORWQH�þUSDONH�- 
9DUQRVWQRWHKQLþQH�LQ�RNROMHYDUVWYHQH�
zahteve - 4. del: Delovanje, 
Y]GUåHYDQMH��SRSUDYLOD�LQ�UHNXSHUDFLMD�
** 

Refrigerating systems and heat 
pumps – Safety and environmental 
requirements – Part 4: Operation, 
maintenance, repair and recovery 

EN 378-4:2000 

SIST EN 473:2001 Neporušitveno preskušanje - 
Kvalificiranje in certificiranje osebja za 
neporušitvene preiskave - Splošna 
QDþela 

Non destructive testing - Qualification 
and certification of NDT personnel - 
General principles 

EN 473:2000 

SIST EN 583-1:2000 Neporušitvene preiskave - 
8OWUD]YRþQH�SUHLVNDYH�- 1. del: 
6SORãQD�QDþHOD 

Non-destructive testing – Ultrasonic 
examination - Part 1: General 
principles 

EN 583-1:1998 

SIST EN 1252-1:1999 Posode za globoko podhlajene pline - 
Materiali -����GHO��=DKWHYH�]D�åLODYRVW�
za temperature pod - 80 °C 

Cryogenic vessels - Materials – Part 
1: Toughness requirements for 
temperatures below - 80°C 

EN 1252-1:1998 

SIST EN 1289:1999 Neporušitveno preskušanje zvarnih 
spojev - Preskušanje zvarnih spojev s 
penetranti - Stopnje sprejemljivosti 

Non-destructive examination of welds 
- Penetrant testing of welds - 
Acceptance levels 

EN 1289:1998 

SIST EN 1291:1999 Neporušitveno preskušanje zvarnih 
spojev - Preskušanje zvarnih spojev z 
magnetnimi delci - Stopnje 
sprejemljivosti 

Non-destructive examination of welds 
– Magnetic particle testing of welds - 
Acceptance levels 

EN 1291:1998 

SIST EN 1593:2001 Neporušitveno preskušanje - 
Preskušanje tesnosti - Tehnika 
SUHVNXãDQMD�]�PHKXUþNL 

Non-destructive testing – Leak testing 
- Bubble emission techniques 

EN 1593:1999 

SIST EN 1626:2001 Kriogene posode - Ventili za kriogeno 
SRGURþMH 

Cryogenic vessels - Valves for 
cryogenic service 

EN 1626:1999 

SIST EN 
1653:2000/A1:2002 * 

Baker in bakrove zlitine -�3ORãþH��
SORþHYLQD�LQ�URQGHOH�]D�NRWOH��WODþQH�
posode ter za rezervoarje za toplo 
vodo 

Copper and copper alloys - Plate, 
sheet and circles for boilers, pressure 
vessels and hot water storage units 

EN 
1653:1997/A1:2000 

SIST EN 1708-1:1999 Varjenje - Opis zvarnih spojev na jeklu 
-����GHO��'HOL�WODþQH�RSUHPH 

Welding - Basic weld joint details in 
steel - Part 1: Pressurized 
components 

EN 1708-1:1999 
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5HIHUHQþQL�

dokument 4 

SIST EN 1711:2001 Neporušitvene preiskave zvarov - 
3UHLVNDYH�]YDURY�]�PHWRGR�YUWLQþQLK�
tokov z vektorsko analizo 

Non-destructive examination of welds 
- Eddy current examination of welds 
by complex plane analysis 

EN 1711:2000 

SIST EN 1713:1999 Neporušitveno preskušanje zvarnih 
spojev -�8OWUD]YRþQR�SUHVNXãDQMH�- 
Karakterizacija indikacij v zvarnih 
spojih 

Non-destructive examination of welds 
- Ultrasonic examination - 
Characterization of indications in 
welds 

EN 1713:1998 

SIST EN 1779:2000 Neporušitvene preiskave - Preskus 
tesnosti - Kriteriji za izbiro metode in 
postopka 

Non-destructive testing – Leak testing 
- Criteria for method and technique 
selection 

EN 1779:1999 

SIST EN 1982:1999 * Baker in bakrove zlitine - Bloki za 
pretaljevanje in ulitki 

Copper and copper alloys – Ingots 
and castings 

EN 1982:1998 

SIST EN 1984:2001 Industrijski ventili - Jekleni zasuni Industrial valves – Steel gate valves EN 1984:2000 

SIST EN ISO 9606-
3:1999 

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje 
- 3. del: Baker in bakrove zlitine (ISO 
9606-3:1999) 

Approval testing of welders - Fusion 
welding - Part 3: Copper and copper 
alloys (ISO 9606-3:1999) 

EN ISO 9606-3:1999 

SIST EN ISO 9606-
4:1999 

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje 
- 4. del: Nikelj in nikljeve zlitine (ISO 
9606-4:1999) 

Approval testing of welders - Fusion 
welding - Part 4: Nickel and nickel 
alloys (ISO 9606-4:1999) 

EN ISO 9606-4:1999 

SIST EN ISO 9606-
5:2001 

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje 
- 5. del: Titan in titanove zlitine, 
cirkonij in cirkonijeve zlitine (ISO 
9606-5:2000) 

Approval testing of welders – Fusion 
welding – Part 5: Titanium and 
titanium alloys, zirconium and 
zirconium alloys (ISO 9606-5:2000) 

EN ISO 9606-5:2000 

SIST EN ISO 9692-
2:1999 

Varjenje in podobni postopki - 
Priprava zvarnih robov - 2. del: 
Varjenje jekel pod praškom (ISO 
9692-2:1998) 

Welding and allied processes - Joint 
preparation - Part 2: Submerged arc 
welding of steels (ISO 9692-2:1998) 

EN ISO 9692-2:1998 

SIST EN 10028-
1:2001 * 

3ORãþDWL�MHNOHQL�L]GHONL�]D�WODþQH�
posode - 1. del: Splošne zahteve 

Flat products made of steels for 
pressure purposes – Part 1 : General 
requirements 

EN 10028-1:2000 

SIST EN 10028-
2:1997 * 

3ORãþDWL�L]GHONL�L]�MHNHO�]D�WODþQH�
posode - 2. del: Nelegirana in legirana 
jekla za povišane temperature 

Flat products made of steels for 
pressure purposes – Part 2: Non-alloy 
and alloy steels with specified 
elevated temperature properties 

EN 10028-2:1992 

SIST EN 10028-
3:1997 * 

3ORãþDWL�MHNOHQL�L]GHONL�]D�WODþQH�
posode - 3. del: Variva drobnozrnata 
jekla, normalizirana 

Flat products made of steels for 
pressure purposes – Part 3: Weldable 
fine grain steels, normalized 

EN 10028-3:1992 

SIST EN 10028-
4:1997 * 

3ORãþDWL�MHNOHQL�L]GHONL�]D�WODþQH�
posode - 4. del: Jekla, legirana z 
nikljem, s specificiranimi lastnostmi pri 
nizkih temperaturah 

Flat products made of steels for 
pressure purposes – Part 4: Nickel 
alloy steels with specified low 
temperature properties 

EN 10028-4:1994 

SIST EN 10028-
5:1997 * 

3ORãþDWL�MHNOHQL�L]GHONL�]D�WODþQH�
posode - 5. Del: Variva drobnozrnata 
jekla, termomehansko valjana 

Flat products made of steels for 
pressure purposes – Part 5: Weldable 
fine grain steels, thermomechanically 
rolled 

EN 10028-5:1996 

SIST EN 10028-
6:1997 * 

3ORãþDWL�MHNOHQL�L]GHONL�]D�WODþQH�
posode - 6. del: Variva drobnozrnata 
jekla, poboljšana 

Flat products made of steels for 
pressure purposes – Part 6: Weldable 
fine grain steels, quenched and 
tempered 

EN 10028-6:1996 



Stran 1464 / Št. 19 / 1. 3. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

 

Oznaka 
standarda 1 

Naslov standarda v slovenskem 
jeziku 2 

Naslov standarda v angleškem 
jeziku 3 

5HIHUHQþQL�

dokument 4 

SIST EN 10028-
7:2000 * 

3ORãþDWL�MHNOHQL�L]GHONL�]D�WODþQH�
posode - 7. del: Nerjavna jekla 

Flat products made of steels for 
pressure purposes – 
Part 7 : Stainless steels 

EN 10028-7:2000 

SIST EN 10213-
1:1997 * 

7HKQLþQL�GREDYQL�SRJRML�]D�MHNOHQH�
XOLWNH�]D�WODþQH�SRVRGH�- 1. del: 
Splošno 

Technical delivery conditions for steel 
castings for pressure purposes – Part 
1: General 

EN 10213-1:1995 

SIST EN 10213-
2:1997 * 

7HKQLþQL�GREDYQL�SRJRML�]D�MHNOHQH�
XOLWNH�]D�WODþQH�SRVRGH�- 2. del: Vrste 
jekel za uporabo pri sobni in pri 
povišanih temperaturah 

Technical delivery conditions for steel 
castings for pressure purposes – Part 
2: Steel grades for use at room 
temperature and elevated 
temperatures 

EN 10213-2:1995 

SIST EN 10213-
3:1997 * 

7HKQLþQL�GREDYQL�SRJRML�]D�MHNOHQH�
XOLWNH�]D�WODþQH�SRVRGH�- 3. del: Vrste 
jekel za uporabo pri nizkih 
temperaturah 

Technical delivery conditions for steel 
castings for pressure purposes – Part 
3: Steel grades for use at low 
temperatures 

EN 10213-3:1995 

SIST EN 10213-
4:1997 * 

7HKQLþQL�GREDYQL�SRJRML�]D�MHNOHQH�
XOLWNH�]D�WODþQH�SRVRGH�- 4. del: 
Avstenitna in avstenitno-feritna jekla 

Technical delivery conditions for steel 
castings for pressure purposes – Part 
4: Austenitic and austenitic-ferritic 
steel grades 

EN 10213-4:1995 

SIST EN 10222-
1:1998 * 

-HNOHQL�L]NRYNL�]D�WODþQH�SRVRGH�- 
1. del: Splošne zahteve za prosto 
kovane izkovke 

Steel forgings for pressure purposes - 
Part 1: General requirements for open 
die forgings 

EN 10222-1:1998 

SIST EN 10222-
2:2000 * 

-HNOHQL�L]NRYNL�]D�WODþQH�SRVRGH�- 
2. del: Feritna in martenzitna jekla s 
specificiranimi lastnostmi pri povišanih 
temperaturah 

Steel forgings for pressure purposes – 
Part 2: Ferritic and martensitic steels 
with specified elevated temperature 
properties 

EN 10222-2:1999 

SIST EN 10222-
3:2000 * 

-HNOHQL�L]NRYNL�]D�WODþQH�SRVRGH�- 
3. del: Nikljeva jekla s specificiranimi 
lastnostmi pri nizkih temperaturah 

Steel forgings for pressure purposes - 
Part 3: Nickel steels with specified low 
temperature properties 

EN 10222-3:1998 

SIST EN 10222-
4:2000 * 

-HNOHQL�L]NRYNL�]D�WODþQH�SRVRGH�- 
4. del: Variva drobnozrnata jekla z 
veliko dogovorno napetostjo  
WHþHQMD 

Steel forgings for pressure purposes - 
Part 4: Weldable fine grain steels with 
high proof strength 

EN 10222-4:1998 

SIST EN 10222-
5:2000 * 

-HNOHQL�L]NRYNL�]D�WODþQH�SRVRGH�- 
5. Del: Martenzitna, avstenitna in 
avstenitno-feritna nerjavna jekla 

Steel forgings for pressure purposes – 
Part 5: Martensitic, austenitic and 
austenitic-ferritic stainless steels 

EN 10222-5:1999 

SIST EN 10269:2000 
* 

Jekla in nikljeve zlitine za pritrdilne 
elemente za delo pri povišanih in/ali 
nizkih temperaturah 

Steels and nickel alloys for fasteners 
with specified elevated and/or low 
temperature properties 

EN 10269:1999 

SIST EN 10272:2001 
* 

1HUMDYQH�MHNOHQH�SDOLFH�]D�WODþQH�
posode 

Stainless steel bars for pressure 
purposes 

EN 10272:2000 

SIST EN 10273:2000 
* 

9URþH�YDOMDQH�YDULOQH�MHNOHQH�SDOLFH�]D�
WODþQH�SRVRGH�V�VSHFLILFLUDQLPL�
lastnostmi pri povišanih temperaturah 

Hot rolled weldable steel bars for 
pressure purposes with specified 
elevated temperature properties 

EN 10273:2000 

SIST EN 12263:2000 +ODGLOQL�VLVWHPL�LQ�WRSORWQH�þUSDONH�– 
Varnostne stikalne naprave za 
omejevanje tlaka – Zahteve in 
preskusi 

Refrigerating systems and heat 
pumps - Safety switching devices for 
limiting the pressure – Requirements 
and tests 

EN 12263:1998 
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SIST EN 12300:1999 Posode za globoko podhlajene pline - 
ýLVWRþD�]D�REUDWRYDQMH�SUL�QL]NLK�
temperaturah 

Cryogenic vessels – Cleanliness for 
cryogenic service 

EN 12300:1998 

SIST EN 12392:2002 
* 

Aluminij in aluminijeve zlitine - Gnetne 
zlitine - Posebne zahteve za 
aluminijeve izdelke za izdelavo 
naprav, ki delajo pod tlakom 

Aluminium and aluminium alloys - 
Wrought products - Special 
requirements for products intended for 
the production of pressure equipment 

EN 12392:2000 

SIST EN 12420:1999* Baker in bakrove zlitine  
– Izkovki 

Copper and copper alloys – Forgings EN 12420:1999 

SIST EN 12434:2001 Kriogene posode - Kriogene gibke 
cevi 

Cryogenic vessels - Cryogenic flexible 
hoses 

EN 12434:2000 

SIST EN 12451:2000 
* 

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene 
cevi z okroglim prerezom za toplotne 
izmenjevalnike 

Copper and copper alloys – 
Seamless, round tubes for heat 
exchangers 

EN 12451:1999 

SIST EN 
12452:2000:2000 

Baker in bakrove zlitine – Valjano 
QDUHEULþHQH�QHYDUMHQH�FHYL�]D�
toplotne izmenjevalnike 

Copper and copper alloys – Rolled, 
finned, seamless tubes for heat 
exchangers 

EN 12452:1999 

SIST EN 12517:1999 Neporušitveno preskušanje zvarnih 
spojev - Radiografsko preskušanje 
zvarnih spojev - Stopnje 
sprejemljivosti 

Non destructive examination of welds 
- Radiographic examination of welded 
joints - Acceptance levels 

EN 12517:1998 

SIST EN 13133:2001 Trdo spajkanje - Preskušanje 
spajkalcev 

Brazing - Brazer approval EN 13133:2000 

SIST EN 13134:2001 Trdo spajkanje - Odobritev  
postopka 

Brazing - Procedure approval EN 13134:2000 

 
 

1 2]QDND�VORYHQVNHJD�VWDQGDUGD� MH�VWDQGDUGL]LUDQD�UHIHUHQþQD�R]QDND�VWDQGDUGD��VHVWDYOMHQD�L]�R]QDNH�]D�
slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje 

2 Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde 

3 1DVORY�UHIHUHQþQHJD�VWDQGDUGD�Y�DQJOHãNHP�MH]LNX 

4 5HIHUHQþQL�VWDQGDUG�MH�HYURSVNL�VWDQGDUG��NL�MH�ELO�RVQRYD�]D�VORYHQVNL�VWDQGDUG 

* 'RPQHYD�R� VNODGQRVWL� ]� ELVWYHQLPL� YDUQRVWQLPL� ]DKWHYDQL� MH� RPHMHQD�QD� WHKQLþQH�SRGDWNH�R materialih v 
standardu 

** Naslov standarda v slovenskem jeziku še ni bil objavljen v uradnem glasilu nacionalnega organa za 
standarde 

 
 
 
 
 dr. Tea Petrin l. r. 
 Ministrica 
 za gospodarstvo 
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811. Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za ocenjevanje mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije na podlagi 5. člena zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97) in
2. člena pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.
32/00) ter javnega razpisa za izbiro pooblaščenih organiza-
cij za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz groz-
dja in vina (Uradni list RS, št. 70/01) in predhodnega mne-
nja komisije za izvedbo javnega razpisa izdaja

O D L O Č B O
o imenovanju pooblaščene organizacije

za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov
iz grozdja in vina

1
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko

gozdarski zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor, se
imenuje za pooblaščeno organizacijo za ocenjevanje mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

2
Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo

sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medse-
bojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

3
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 321-03-123/01-4/3
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

812. Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za ocenjevanje mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije na podlagi 5. člena zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97) in
2. člena pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.
32/00) ter javnega razpisa za izbiro pooblaščenih organiza-
cij za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz groz-
dja in vina (Uradni list RS, št. 70/01) in predhodnega mne-
nja komisije za izvedbo javnega razpisa izdaja

O D L O Č B O
o imenovanju pooblaščene organizacije

za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov
iz grozdja in vina

1
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, p.p. 2553,

1001 Ljubljana, se imenuje za pooblaščeno organizacijo za
ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina.

2
Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo

sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medse-
bojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

3
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 321-03-123/01-4/4
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

813. Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za ocenjevanje mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije na podlagi 5. člena zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97) in
2. člena pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.
32/00) ter javnega razpisa za izbiro pooblaščenih organiza-
cij za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz groz-
dja in vina (Uradni list RS, št. 70/01) in predhodnega mne-
nja komisije za izvedbo javnega razpisa izdaja

O D L O Č B O
o imenovanju pooblaščene organizacije

za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov
iz grozdja in vina

1
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko

gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo
mesto, se imenuje za pooblaščeno organizacijo za ocenje-
vanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

2
Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo

sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medse-
bojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

3
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 321-03-123/01-4/1
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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814. Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za ocenjevanje mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije na podlagi 5. člena zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97) in
2. člena pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.
32/00) ter javnega razpisa za izbiro pooblaščenih organiza-
cij za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz groz-
dja in vina (Uradni list RS, št. 70/01) in predhodnega mne-
nja komisije za izvedbo javnega razpisa izdaja

O D L O Č B O
o imenovanju pooblaščene organizacije

za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov
iz grozdja in vina

1
Analiza, Andreja Brglez s.p., Grajska ulica 1, 2250

Ptuj, se imenuje za pooblaščeno organizacijo za ocenjeva-
nje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

2
Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo

sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medse-
bojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

3
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 321-03-123/01-4/5
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

815. Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za ocenjevanje mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije na podlagi 5. člena zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97) in
2. člena pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.
32/00) ter javnega razpisa za izbiro pooblaščenih organiza-
cij za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz groz-
dja in vina (Uradni list RS, št. 70/01) in predhodnega mne-
nja komisije za izvedbo javnega razpisa izdaja

O D L O Č B O
o imenovanju pooblaščene organizacije

za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov
iz grozdja in vina

1
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko

gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova

Gorica, se imenuje za pooblaščeno organizacijo za ocenje-
vanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

2
Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo

sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medse-
bojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

3
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 321-03-123/01-4/2
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

816. Odločba o pooblastitvi Kemijskega inštituta
Ljubljana za opravljanje analiz/preskusov
inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za
kemikalije

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena zakona o kemi-
kalijah (Uradni list RS, št. 36/99) in 5. člena pravilnika o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje
inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije (Ura-
dni list RS, št. 104/00 in 12/01) izdaja minister za zdravje

O D L O Č B O
o pooblastitvi Kemijskega inštituta Ljubljana
za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih

vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije

1
Za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev

kemikalij ali embalaž za kemikalije se za čas do 31. decem-
bra 2002 pooblasti Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova
19, Ljubljana.

2
Kemijski inštitut Ljubljana opravlja analize/preskuse in-

špekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije za
naslednja področja analiz/preskusov:

– ekotoksikološki preskusi kemikalij.

3
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 540-25/01-13
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje
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817. Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno
varstvo Maribor za opravljanje analiz/preskusov
inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za
kemikalije

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena zakona o ke-
mikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) in 5. člena pravilnika o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskuša-
nje inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikali-
je (Uradni list RS, št. 104/00 in 12/01) izdaja minister za
zdravje

O D L O Č B O
o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno varstvo

Maribor za opravljanje analiz/preskusov
inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž

za kemikalije

1
Za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev

kemikalij ali embalaž za kemikalije se za čas do 31. decem-
bra 2002 pooblasti Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
Prvomajska ulica 1, Maribor.

2
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor opravlja anali-

ze/preskuse inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za
kemikalije za naslednja področja analiz/preskusov:

– analize sestave kemikalij,
– fizikalno-kemijski preskusi kemikalij,
– ekotoksikološki preskusi kemikalij.

3
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 540-25/01-12
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

818. Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje
zdravja Republike Slovenije za opravljanje
analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij
ali embalaž za kemikalije

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena zakona o ke-
mikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) in 5. člena pravilnika o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskuša-
nje inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikali-
je (Uradni list RS, št. 104/00 in 12/01) izdaja minister za
zdravje

O D L O Č B O
o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja

Republike Slovenije za opravljanje
analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij

ali embalaž za kemikalije

1
Za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev

kemikalij ali embalaž za kemikalije se za čas do 31. decem-

bra 2002 pooblasti Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana.

2
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije oprav-

lja analize/preskuse inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali em-
balaž za kemikalije za naslednja področja analiz/preskusov:

– analize sestave kemikalij,
– toksikološki in ekotoksikološki preskusi kemikalij.

3
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 540-25/01-11
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

SODNI SVET

819. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Republika Slovenija, Sodni svet je na 44. seji dne
13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Ljubljani se z dnem 13. 12. 2001 imenuje Nataša
Ložina Smrekar.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
mag. Mile Dolenc l. r.

820. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Republika Slovenija, Sodni svet je na 44. seji dne
13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Ljubljani se z dnem 13. 12. 2001 imenuje Mojca
Bartenjev.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
mag. Mile Dolenc l. r.
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821. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 44. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 13. 12.
2001 imenuje Darinka Pučnik, okrožna sodnica na Delov-
nem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Republika Slovenija
Sodni svet
predsednik

mag. Mile Dolenc l. r.

822. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 44. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrožnega sodišča

Na položaj svetnika okrožnega sodišča se s 13. 12.
2001 imenuje Janko Bilban, okrožni sodnik na Okrožnem
sodišču v Kranju.

Republika Slovenija
Sodni svet
predsednik

mag. Mile Dolenc l. r.

823. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 44. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

višjega sodišča

Na položaj svetnice višjega sodišča se s 22. 3. 2001
imenuje Nevenka Djurkovič, višja sodnica na Višjem sodišču
v Kopru.

Republika Slovenija
Sodni svet
predsednik

mag. Mile Dolenc l. r.

824. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 44. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 13. 12.
2001 imenuje:

– Marjana Lubinič, okrožna sodnica na Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani.

Republika Slovenija
Sodni svet
predsednik

mag. Mile Dolenc l. r.

825. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Republika Slovenija, Sodni svet je na 47. seji dne
31. 1. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

višje sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 31. 1. 2002 imenuje Biserka Drobnjak
Huttl.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
mag. Mile Dolenc l. r.

826. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Republika Slovenija, Sodni svet je na 47. seji dne
31. 1. 2002 sprejel
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S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

višje sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 31. 1. 2002 imenuje Zdenka Klarič.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
mag. Mile Dolenc l. r.

827. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 45. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

višjega sodišča

Na položaj svetnika višjega sodišča se z 2. 7. 2001
imenuje Branko Reisman, višji sodnik na Višjem sodišču v
Mariboru.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
mag. Mile Dolenc l. r.

828. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
višjega sodnika

Republika Slovenija, Sodni svet je na 43. seji dne
29. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na sodniško mesto

višjega sodnika

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču
v Ljubljani se z dnem 29. 11. 2001 imenuje Bojan Breznik.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
mag. Mile Dolenc l. r.

829. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Republika Slovenija, Sodni svet je na 43. seji dne
29. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Ljubljani se z dnem 29. 11. 2001 imenuje Irena
Rozman.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
mag. Mile Dolenc l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

830. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospo-
darske dejavnosti je na podlagi 10. člena kolektivne pogod-
be za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ura-
dni list RS, št. 34/93 in 3/98) na 3. seji dne 31. 1. 2001
sprejela

R A Z L A G O
kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

Solidarnostna pomoč - 40. člen KPnd
1. V primeru iz druge alinee 4. točke KPnd pripada

delavcu solidarnostna pomoč samo enkrat in to ob priznanju
težje invalidnosti.

2. Primeri iz 4. točke 40. člena KPnd, v katerih imajo
delavci pravico do solidarnostne pomoči, se med seboj ne
izključujejo.

Št. 04/2001
Ljubljana, dne 28. februarja 2001.

Predsednica komisije
dr. Polona Končar l. r.

831. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospo-
darske dejavnosti je na podlagi 10. člena kolektivne pogod-
be za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ura-
dni list RS, št. 34/93 in 13/98) na nadaljevanju 4. seje dne
5. 12. 2001 sprejela
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R A Z L A G O
kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

Povračilo stroškov v zvezi z delom - 2. točka 42. člena
KPnd

Po 2. točki 42. člena KPnd povračila stroškov za pre-
voz na delo in z dela ni mogoče pogojevati s ponudbo za
spremembo bivališča delavca.

Št. 09/2001
Ljubljana, dne 21. januarja 2002.

Predsednica komisije
dr. Polona Končar l. r.

832. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospo-
darske dejavnosti je na podlagi 10. člena kolektivne pogod-
be za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ura-
dni list RS, št. 34/93 in 13/98) na 5. seji dne 5. 12. 2001
sprejela

R A Z L A G O
kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

Ožji družinski član - druga alinea 29. člena KPnd.
Po drugi alinei 29. člena KPnd se šteje za ožjega

družinskega člana: zakonec, izvenzakonski partner, otroci,
tudi izvenzakonski ter posvojenci in starši delavca.

Št. 10/2001
Ljubljana, dne 21. januarja 2002.

Predsednica komisije
dr. Polona Končar l. r.
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OBČINE

BELTINCI

833. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in izvajanju javne službe pomoč
družini na domu in o merilih za določanje plačil
storitev

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in
41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih soci-
alno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 46/00) in
20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 39. seji
dne 14. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč
družini na domu in o merilih za določanje

plačil storitev

1. člen
V odloku o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč

družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev
(Uradni list RS, št. 69/00) se besedilo 13. člena spremeni
tako, da se glasi:

“Vrednost urne postavke za izvajanje javne službe po-
moč družini na domu ob uveljavitvi tega odloka znaša 1.300
SIT in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za izračun
plač v negospodarstvu.“

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 3. 2002 dalje.

Št. 154-05 /160
Beltinci, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

834. Sklep o povišanju ekonomske cene za
dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vrtcu Beltinci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98,
84/98, 44/00) in 13. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine
Beltinci na 39. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o povišanju ekonomske cene za dejavnosti

vzgoje in varstva predšolskih otrok
v Vrtcu Beltinci

1. člen
Nova ekonomska cena na otroka za obe starostni sku-

pini znaša 57.000 SIT.

2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Beltinci, sprejet na
24. seji Občinskega sveta občine Beltinci, pod št.
002-04/90 z dne 28. 12. 2000.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se

od 1. 2. 2002 dalje.

Št. 153-03/162
Beltinci, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

835. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta za območje obrtne cone v Lipovcih

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine
Beltinci na 39. redni seji dne 14. 2.  2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

za območje obrtne cone v Lipovcih

I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za obmo-

čje obrtne cone v Lipovcih, ki ga je pod št. 01/02-ZN/BE
izdelalo podjetje ZEU –  družba za načrtovanje in inženiring
d.o.o. Murska Sobota in to v dveh variantah.

II
Osnutek zazidalnega načrta se razgrne v prostorih Ob-

čine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci in prostorih
Krajevne skupnosti Lipovci.

Javna razgrnitev traja 30 dni, računajoč od dneva obja-
ve tega sklepa v javnem glasilu.
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III
Med javno razgrnitvijo lahko dajo vse pravne in fizične

osebe oziroma njeni zainteresirani ali prizadeti, pisne pri-
pombe, predloge k osnutku zazidalnega načrta pri Občinski
upravi občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci ali na
Krajevno skupnost Lipovci.

IV
Kraj in datum javne razprave o osnutku zazidalnega

načrta se določi naknadno in se objavi na krajevno običajen
način.

Št. 350-05/161
Beltinci, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BREŽICE

836. Odlok o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odl. US) ter 16. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 31. seji dne 11. 2. 2002
sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu Čatež – Savska

pot, ki ga je izdelal CRP d.o.o. Brežice pod št. ZN
042-UB/2001, ki obravnava del območja med reko Savo in
avtocesto Ljubljana–Zagreb.

2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Ocena stroškov za izvedbo
4. Odlok
B) Grafičnim delom:

1. Izsek iz grafičnih prilog spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Brežice
za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana Občine Brežice za obdobje
1986–1990 1:5000

2. Katastrski načrt 1:2500
3. Geodetska podloga 1:500
4. Situacija obstoječega stanja 1:500
5. Arhitektonsko zazidalna situacija 1:500

6. Prerez terena A–A, B–B, 1:500
7. Situacija infrastrukture 1:500
8. Načrt gradbenih parcel 1:500
9. Situacija zakoličbe 1:500
10. Ukrepi za obrambo in zaščito 1:500
11. Ureditev funkcionalnega zemljišča 1:250

3. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno predvsem

gradnji nadomestnih objektov rušencev ob izgradnji avtoce-
ste.

II. MEJA OBMOČJA

4. člen
Območje zajema naslednje parcele: del 1883/2,

20/6, 20/5, 20/1, 22/2, del 2/16 in del 1883/11, k.o.
Čatež.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Znotraj zazidalnega načrta so dopustne gradnje in ure-

ditve:
– stanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih, prenočitve-

nih, gospodarskih in pomožnih objektov;
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in na-

prav ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij;
– zelenih in rekreativno-športnih površin.

6. člen
Na obravnavanem območju so dovoljene naslednje de-

javnosti:
– stanovanjske, oskrbne, storitvene, gostinske, preno-

čitvene, manjše nemoteče hišne obrti in kmetijske dejavno-
sti za lastne potrebe.

7. člen
Pomožni objekti se gradijo na površini namenjeni za

stavbišče in so dopustni v skladu z odlokom o določitvi
pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
(Uradni list SRS, št. 17/86 in naslednji ter v skladu z vsemi
možnimi posegi, ki so dovoljeni z republiško zakonodajo),
razen vrtnih ut, ograj in plinskih rezervoarjev, za katere velja-
jo določila tega odloka.

8. člen
Površina za gradnjo gospodarskega objekta, ki zajema

vse kmetijske dejavnosti (reja in hramba proizvodov in opre-
me) za lastne potrebe, je maksimalne površine 200 m2 in za
njih ne veljajo določila 33. člena, ki se nanašajo na velikost
objekta, stavbišča in združevanje parcel. Na parceli je mož-
no izvesti samo en gospodarski objekt, v katerega je potre-
bno vključiti vse kmetijske dejavnosti. Za oblikovne pogoje
se smiselno uporabljajo določila 13. člena tega odloka,
razen določil zasnove in gabaritov, ob tem se omeji kota
slemena na maks. 12 m nad koto terena.

9. člen
Vrtne ute so maks. površine 20 m2, kota slemena je

maks. 6 m, lesene, kovinske, zidane ali betonske kon-
strukcije. Uta mora biti izvedena brez fasade ali s prosojno
fasado.

Za obstoječo objavo obstajata dva popravka - do posameznega popravka pridete s klikom na ustrezen okvirček.
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10. člen
Celotna parcela je funkcionalno zemljišče, z maksimal-

no pozidavo stavb, kot je predvideno za posamezne parcele
v 13. členu, oziroma do 50% pri združitvah parcel.

11. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja

izraba prostora:
– stanovanjski objekti,
– stanovanjsko-poslovni objekti,
– prenočišča,
– trgovine, gostilne,
– manjše nemoteče obrtne delavnice v sklopu stano-

vanjsko poslovnega objekta,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji

ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine,
– prostori za posode za smeti,
– zelenice,
– sadna drevja, parki ipd.,
– ute, bazeni, terase,
– gospodarski in pomožni objekti,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije, dozidave, nad-

zidave in vzdrževalna dela na objektih.

12. člen
Na površini namenjeni za stavbišče je dovoljena posta-

vitev objektov in dela iz prejšnjega člena in drugih pomožnih
objektov.

Izven površine namenjene za stavbišče je dovoljena
postavitev vrtnih ut, ograj plinskih in oljnih rezervoarjev ter
vse infrastrukturne in komunalne ureditve. Dovoljene so ze-
lenice, parkovne ureditve, bazeni, terase, sadna drevja ter
prostori posod za smeti.

13. člen
Objekti so različnega tlorisa z možnostjo dodajanja

različnih volumnov znotraj površine namenjene za stavbi-
šče, ki je maks. velikosti 416 m2. Dovoljena je gradnja
objektov – dvojčkov. Gradbena linija definira odmik objek-
tov od prometnih površin. Objekti so v osnovi z dvokapno
streho, sleme vsaj dela objekta mora biti pravokotno na
cesto.

Zasnova:
– možna izgradnja kleti – vkopana, kotlarna, garaža,

shramba, pralnica, prostor za nemotečo obrt …;
– pritličje – stanovanjski prostor (kuhinja, jedilnica,

dnevna soba, kabinet, sanitarije, garaža, kotlarna, shramba
…) ali poslovni prostor;

– podstrešje – stanovanjski prostori (spalnica, otroške
sobe, sobe za goste, knjižnica, sanitarije …).

Konstrukcija:
– lesena, zidana, betonska, jeklena ali montažna.
Gabariti:
– maks. površina predvidena za stavbišče – 12 x 22 m

oziroma 13 x 32 m;
– kota slemena – do maks. 12 m nad koto terena.
Kota pritličja: za vse objekte se določi na osnovi kote

cestišča, od katere je višja min. 20 cm do maks. 60 cm,
natančno se določi v postopku izdelave tehnične dokumen-
tacije.

Streha: osnovna streha je dvokapna, naklona 35–45,
možno jo je razgibati z dodatki čopov, frčad, žlot in drugih
oblik. Sleme vsaj dela objekta mora biti pravokotno na Sav-
sko pot oziroma interno stanovanjsko cesto.

Smer slemena ob Topliški cesti je vzporedna s Topli-
ško cesto.

Kritina: možna je uporaba različnih vrst kritine drobne
strukture, vendar enotne opečno rdeče barve. Prepovedana
je uporaba plastične, pločevinaste in salonitne kritine kot
končni videz.

Fasada: omet svetlejših toplih barv, dopustna je kombi-
nacija s tremi različnimi materiali ter kombinacija različnih
barv.

Oblikovanje odprtin: svobodno.
Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Kolenčni zid: maks. 80 cm.
Gradbena linija:
– vzporedna s stanovanjsko cesto oddaljena 7–8 m

od cestišča, oziroma 7–9 m oddaljena od Savske poti in
pri parcelah ob Topliški cesti oddaljena 10 m od cestišča
stanovanjske ceste oziroma 15 m od cestišča Topliške
ceste.

Naklon strehe in kritina pomožnih objektov mora biti
enaka naklonu strehe in kritini glavnega objekta. Ostali obli-
kovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavnega
objekta.

14. člen
Parkirišča so asfaltirana ali tlakovana s tlakovci drobne

strukture, barve po izbiri projektanta na vsaki parceli pose-
bej.

15. člen
Zelenice:
– ohrani se drevored visokih dreves ob Topliški cesti,

ob Savski poti se zasadi novi;
– na posameznih parcelah se visoka drevesa zasadijo

ob cestah, ostali del parcele je zatravljen, namenjen za
parkovno ureditev in podobno.

16. člen
Ograje:
– dopustna je postavitev ograj v obliki žive meje in živa

meja v kombinaciji z ostalimi vrstami materiala;
– višina ograje je do 120 cm, v obcestnem pasu 80

cm v skladu s soglasjem upravljalca.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA

17. člen
Promet
Trasa Savske poti se asfaltira in razširi na min. 5,5 m v

dolžini 300 m, z izgradnjo enostranskega drevoreda širine
2 m in enostranskega asfaltiranega pločnika širine 1,2 m na
vzhodni strani cestišča.

Cestišče Savske poti se od visokovodnega nasipa reke
Save odmakne 1 m.

Trasa Topliške ceste se dopolni s kolesarsko stezo.
Zgradi se nova interna stanovanjska cesta, asfaltira se

v širini min. 5,5 m in dolžini 240 m z enostranskim asfaltira-
nim pločnikom širine 1,2 m na vzhodni strani cestišča.
Dovoljena je izgradnja pločnika na zahodni strani cestišča
ob sočasni ureditvi meteornih vod, ki se vodijo v ponikoval-
nico.

Zaradi rekonstrukcije Savske poti in Topliške ceste se
tudi rekonstruira križišče teh dveh cest.

S stanovanjske ceste se izvedejo dostopi za vozila na
vsaki parceli posebej v predpisanih potrebnih radijih glede
na namen.

Vsa cestna oprema se locira izven telesa pločnika, v
zelenici zaradi zimskega pluženja.
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Pri prehodih čez cesto se zgradijo utopljeni robniki
zaradi invalidov.

18. člen
Vodovod – hidrantno omrežje
Potrebno je zgraditi primarni cevovod, min. 100 mm

od obstoječega primarnega cevovoda vodovoda Čatež do
območja ZN. V območju ZN se zgradi razvodno vodovodno
omrežje – hidrantno omrežje 100 mm in postavijo nadzemni
hidranti na medsebojni razdalji manj kot 80 m.

19. člen
Vodovodni priključki
Vodovodni priključki predvidenih objektov se zgradijo

od razvodnega cevovoda do priključnih jaškov na posamez-
nih lastniških parcelah.

Vodovodni jaški se dimenzionirajo in zgradijo po navo-
dilih upravljavca vodovoda in se ločijo glede na porabo
(gospodinjstva – dejavnosti).

20. člen
Kanalizacija
Na območju se zgradi ločen sistem kanalizacije.
Meteorne vode s strešin objektov se razlivajo na teren.

Meteorne vode iz utrjenih asfaltnih cestišč se vodijo na
teren, kjer ponikajo.

Ob interni poti se zgradijo zbirni kanali fekalne kanali-
zacije, na katere se priključujejo posamezni objekti. Zbirni
kanali se vodijo na kolektor fekalnih voda, ki poteka ob
Savski poti proti Topliški cesti. Fekalne vode se vodijo na
črpališče pri mostu čez Savo in potem do nove čistilne
naprave Brežice, ki je kapacitete 13.000 PE in se nahaja na
levem bregu reke Save.

Do izgradnje nove čistilne naprave se fekalne vode
zbirajo v zaprtih greznicah dimenzionirane v skladu z veljav-
nimi predpisi, ki jih je potrebno redno prazniti. Fekalne vode
iz greznic se odvažajo na komunalno čistilno napravo.

21. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo v tipskih posodah, ki jih predpiše

upravljavec odvoza odpadkov in se postavijo na dostopno
mesto ob interni cesti z enotno ureditvijo prikazano v grafiki.
Odvažajo se s smetarskimi vozili na skupno deponijo.

22. člen
Elektroenergetsko omrežje
Območje ZN se opremi z javno razsvetljavo. Zgradi se

nizkonapetostni kablovod in se postavijo drogovi javne raz-
svetljave.

Oskrba objektov z električno energijo se izvede z iz-
gradnjo nizkonapetostnega kablovoda od Tp Čatež-VGP do
elektro omaric ob Savski poti in razvodom do posameznih
objektov po principu šivanja kablov.

Kabel se položi direktno v zemljo na globini 80 cm. Kablo-
vodi se položijo v zaščitno cev (izolacijsko cev PVC profila 110
mm) na križanjih s komunalnimi vodi (na vsako stran po 2 m) in
pod voznimi površinami (na vsako stran po 2 m).

23. člen
Ogrevanje in plinovod
Ogrevanje predvidenih objektov je individualno s cen-

tralnim ogrevanjem in lastnimi kotlovnicami na kurilno olje ali
plin. Po izgradnji plinovodnega omrežja je možna priključitev
in rekonstrukcija ogrevanja z zemeljskim plinom iz plinovo-
dnega omrežja.

V območju zazidalnega načrta se zgradi plinovodno
omrežje.

Dovoljena je začasna postavitev plinskih rezervoarjev
do izgradnje plinovodnega omrežja. Plinski rezervoarji se
lahko postavijo zunaj gradbene linije in površine namenjene
za stavbišče, vendar ne ob obcestnih fasadah objektov.

24. člen
TK omrežje
Od obstoječega telefonskega jaška na severni strani

Topliške ceste (ob priključku Savske poti) se zgradi kablovo-
dno omrežje do novo predvidenih telefonskih omaric na
vzhodni strani Savske poti oziroma ob internih poteh znotraj
območja ZN. Trase TK kablovodov potekajo vzporedno z
NN kablovodi. Priključna omarica se vgradi na manj vidni
fasadi objekta.

Na severnem delu območja ZN se prestavi obstoječi
zemeljski krajevni kabel (KK) za Terme Čatež. Kablovod se
prestavi na severno stran ob Savsko pot.

Dovoljena je izgradnja ostalih omrežij.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

25. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– minimalni razmak med dvema objektoma 6 m;
– ustrezni radij prometnic, minimalno 4 m;
– strelovodna zaščita;
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite;
– izvedba dvoplaščnih cistern za tekoče gorivo ali eno-

plaščnih, vgrajenih v poseben prostor v objektu.

26. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov na in-

tenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvi-
ci MSC.

27. člen
Zaščita okolja in hrup
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materi-

ala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno
višino.

Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi
tehnološkimi vodami onesnaževale okolje.

Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden
kot neprepustna skleda.

Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovolje-
nih ravneh hrupa za stanovanjsko območje.

Meteorne vode s parkirnih površin je dovoljeno spu-
ščati v ponikovalnice le preko lovilca olj in maščob.

28. člen
Podtalnica
Izvedba kleti, vkopanih cistern, greznic in podobnih

objektov, ki so pod nivojem pritličja, mora zadostiti potre-
bam varovanja objekta in imetja ter gradnje pred možno
visoko talno vodo, kar zagotovi projektant.

29. člen
Varstvo naravne in kulturne dediščine
Posegi na območju zazidalnega načrta se izvajajo v

skladu z mnenjem pristojne službe za varstvo kulturne dedi-
ščine.
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Glede na rezultate ekstenzivnih in intenzivnih terenskih
pregledov je bila gradbena lokacija Čatež – Savska pot
ocenjena za potencialno zazidljivo pod naslednjimi pogoji:

– pred zazidavo je potrebno izvesti arheološka zaščitna
izkopavanja z izkopom sonde (širine 4 m in dolžini 180 m) s
strojno odstranitvijo humusa in ornice do ca. globine 0,3 m
in kulturnih plasti do povprečne globine 0,8 m;

– po opravljenih zaščitnih izkopavanjih in na podlagi
preliminarnega poročila bo izdano kulturnovarstveno so-
glasje.

30. člen
Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plo-

dno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti
za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.

31. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe

za invalide naklona 1:16.
Potrebno je izvesti »vhode« na peš pločnike ob objektu

z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.

VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

32. člen
I. etapa:
– infrastrukturno opremiti vse parcele v skladu s pro-

gramom opremljanja;
II. etapa:
– zgraditi nove objekte.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

33. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zago-

toviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.

34. člen
Izvajalec je dolžan, da v času gradnje zagotovi varen

prometni režim.

VIII. TOLERANCE

35. člen
– tolerance za horizontalne gabarite so definirane zno-

traj površine namenjene za stavbišče;
– pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja

organizacije programa po etažah in določitve vhodov v ob-
jekt;

– možna so odstopanja pešpoti na posamezni parceli
ter predvidenih vhodov na posamezne parcele vendar tako,
da je vhod min. 6 m oddaljen od križišča cest, oziroma min.
1 m od parcelne meje;

– parcele je možno združevati in deliti po polovici, ven-
dar tako, da ima vsaka nova parcela dostop s stanovanjske
ceste;

– v primeru združitve parcel št. 3 in 4 je možno narav-
nost podaljšati gradbeno linijo s parcele št. 2 do gradbene
linije na parceli št. 4;

– v primeru združevanja parcel je dopustno tudi zdru-
ževati površine namenjene za stavbišče in jih medsebojno
spojiti (medprostor med dvema površinama namenjenima za
stavbišče postane tudi površina namenjena za stavbišče);

– dovoljena so manjša odstopanja tras infrastrukturnih
vodov, njihovih priključkov na vsako posamezno parcelo in
lokacij greznic znotraj posamezne parcele, ki ne odstopajo
od osnovnega koncepta ureditve.

IX. KONČNE DOLOČBE

36. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo

pristojne inšpekcijske službe.

37. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem ob-

činskem organu za urejanje prostora Občine Brežice.

38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-504/01
Brežice, dne 11. februarja 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

837. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za
m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice
za leto 2002

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 6/78), zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet
občine Brežice na 31. seji dne 11. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene za m2

stanovanjske površine, povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti

stavbnega zemljišča na območju
Občine Brežice za leto 2002

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stav-
bnega zemljišča je na območju Občine Brežice na dan
30. 11. 2001 znašala 154.524,78 SIT/m2. To je tudi osno-
va za izračun vrednosti v letu 2002.

2. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča za leto 2002 se dolo-

či v % od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu
tega sklepa, in sicer:
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– za območje mesta Brežice, Čatež ob Savi in Obrežje
2%,

– za območje industrijske cone Dobova in gospodar-
ske cone Slovenska vas 1,2%,

– za ostala območja Občine Brežice 0,8%.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na področju Brežic za III. stopnjo opremljenosti so na
dne 30. 11. 2001 za m2 stanovanjske površine znašali za:

– individualne komunalne objekte in naprave
11.037,49 SIT/m2,

– kolektivne komunalne objekte in naprave
12.434,64 SIT/m2.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja od dneva objave dalje.
Z dnem pričetka veljave tega sklepa, se prenehajo

uporabljati določila sklepa št. 385-1/00 z dne 8. 1. 2001.

Št. 385-1/00
Brežice, dne 18. februarja 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

GORNJI PETROVCI

838. Akt o ustanovitvi Javnega stanovanjskega
sklada občine Gornji Petrovci

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99, 108/01) je Ob-
činski svet občine Gornji Petrovci na 17. izredni seji dne
13. 2. 2002 sprejel

A K T
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada

občine Gornji Petrovci

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem aktom se ustanovi Javni stanovanjski sklad obči-

ne Gornji Petrovci (v nadaljevanju: sklad), in sicer tako, da
se v javni sklad preoblikuje Stanovanjski sklad občine Gornji
Petrovci, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Stanovanjske-
ga sklada občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 81/97,
87/99).

S tem aktom se določa dejavnost, pristojnost, organi-
zacija in način dela sklada.

2. člen
Sklad upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjski-

mi hišami ter drugim premoženjem, ki ga je ustanovitelj
prenesel na sklad z namenom zagotavljanja javnega intere-
sa, zlasti zaradi:

– gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami in
funkcionalnimi zemljišči,

– financiranja gradnje, nakupa in prenove stanovanj,
– nudenja stanovanjskih posojil z ugodno obrestno me-

ro za nakup, izgradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih
hiš,

– zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja socialnih,
neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,

– zagotavljanja ugodnosti neprofitnim stanovanjskim or-
ganizacijam,

– opravljanja drugih nalog določenih v občinskih stano-
vanjskih programih ter s tem povezane razvojne, finančne,
organizacijske in druge aktivnosti s področja stanovanjskega
gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom
Občine Gornji Petrovci tem aktom in drugimi predpisi.

3. člen
Dejavnost sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti

je:
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu

z nepremičninami
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
K/72.40 Dejavnost povezana s podatkovnimi bazami
L/75.11 Dejavnost uprave

4. člen
Sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premoženjem.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti sklada.

5. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava, s pravicami, ob-

veznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakon o javnih
skladih, statut Občine Gornji Petrovci, ta akt in drugi predpi-
si. Ustanovitev sklada se vpiše v sodni register.

6. člen
Sklad se ustanovi kot:
– javni nepremičninski sklad z namenom poslovanja s

stanovanji, stanovanjskimi hišami in funkcionalnimi zemlji-
šči, ki jih lokalna skupnosti nameni za zagotavljanje javne
stanovanjske oskrbe,

– javni finančni sklad z namenom spodbujanja pridobi-
vanja, gradnje in prenove stanovanj in stanovanjskih hiš z
dajanjem kreditov z ugodno obrestno mero (in drugih oblik
poroštva) na podlagi javnih razpisov.

7. člen
Ime sklada je: Javni stanovanjski sklad občine Gornji

Petrovci.
Sedež sklada: Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.

II. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA

8. člen
Občinski svet občine Gornji Petrovci ima naslednje

pristojnosti:
– imenuje in razrešuje upravo in člane nadzornega sve-

ta sklada,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju namenske-

ga premoženja sklada,
– odloča o razporejanju in uporabi pozitivnega rezulta-

ta poslovanja,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom.
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Občinski svet lahko s sklepom odpravi vsako dejanje,
ki je v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil sklad
ustanovljen.

III. PREMOŽENJE SKLADA

9. člen
Premoženje sklada so stanovanja in stanovanjske hiše

ter funkcionalna zemljišča v lasti Občine Gornji Petrovci, ki
jih občinski svet ob ustanovitvi sklada prenese skladu v
upravljanje in razpolaganje.

Popis stanovanj, stanovanjskih hiš in funkcionalnih zem-
ljišč je kot priloga sestavni del tega akta.

Vrednost premoženja, ki jo je ocenil pooblaščeni oce-
njevalec premoženja, znaša na dan ustanovitve sklada
61,614.240 SIT.

Premoženje sklada je namensko in se lahko uporablja
samo za namene, za katere je sklad ustanovljen.

10. člen
Na nepremičninah iz prvega odstavka 9. člena se vpiše

lastninska pravica v korist sklada.

IV. ORGANI SKLADA

11. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in uprava.

12. člen
Nadzorni svet ima predsednika in šest člane.
Člane nadzornega sveta imenuje občinski svet za dobo

največ 5 let na predlog župana. Člani nadzornega sveta so
po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Predsednik nadzornega sveta je župan.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so

zaposlene v skladu ter druge osebe, katerih funkcija ali
dejavnost je v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v
nadzornem svetu.

Člani nadzornega sveta so lahko tudi funkcionarji in
višji upravni delavci.

13. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za zagotavljanje delovanja sklada v javnem inte-

resu,
– sprejema poslovni in finančni načrt in poslovno poro-

čilo sklada ter jih predloži v soglasje ustanovitelju,
– daje ustanovitelju predloge za povečanje oziroma

zmanjšanje namenskega premoženja sklada,
– daje ustanovitelju predloge o razporejanju uporabi

pozitivnega rezultata poslovanja sklada,
– možnost vpogleda v poslovne knjige in poslovno do-

kumentacijo sklada,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi

članov uprave,
– daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema

notranje kontrole,
– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev po-

slovanja,
– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o

posameznih vprašanjih s področja dela sklada,
– zahteva od uprave poročilo o posameznih poslih v

zvezi z upravljanjem namenskega premoženja in drugih za-
devah, povezanih s poslovanjem sklada,

– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
z zakonom ali tem aktom.

Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta:
– člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravna-

ti s skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno skriv-
nost sklada,

– člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in
povračil drugih stroškov,

– člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki je
nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti.

Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo
predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravlja-
njem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami,
povezanimi s poslovanjem javnega sklada.

14. člen
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter

povračila drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega
za finance.

15. člen
Nadzorni svet o zadevah odloča z večino glasov vseh

članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.

16. člen
Uprava ima enega člana – direktor.

17. člen
Direktorja uprave, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno

imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa.
Član uprave je imenovan za dobo štirih let in je lahko

ponovno imenovan. Na koncu leta je za svoje delo nagrajen
z enkratno nagrado, katere višino določi nadzorni svet na
podlagi ocene dela.

Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnju-
je naslednje pogoje:

– da ima visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj,
– da ima sposobnost vodenja in komuniciranja,
– ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen

zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana.

18. člen
Direktor zastopa in predstavlja sklad.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje sklada. Pri

svojem delu je direktor dolžan varovati poslovno tajnost sklada.
Direktor mora zagotoviti, da sklad posluje v skladu z zako-

nom in tem aktom. Odgovarja skladu za škodo, ki je nastala
zaradi njegovega nevestnega in protipravnega ravnanja.

19. člen
Direktor izdaja posamične pravne akte (odločbe, skle-

pe, soglasja…) iz pristojnosti sklada.
Zoper odločbo direktorja ima stranka pravico do pritožbe.

O pritožbi odloča župan.

20. člen
V primerih predčasne razrešitve direktorja in nadzorne-

ga sveta se smiselno uporabljajo določbe 23. člena zakona
o javnih skladih.

V. SPREMEMBA VREDNOSTI NAMENSKEGA
PREMOŽENJA IN IZPLAČILA USTANOVITELJU

21. člen
O povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namenske-

ga premoženja odloča ustanovitelj na predlog direktorja in
mnenje nadzornega sveta.
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O spremembi vrednosti namenskega premoženja sprej-
me ustanovitelj sklep s katerim določi:

– vrednosti dodatnega namenskega premoženja oziroma
vrednost, za katero se namensko premoženja zmanjša,

– vrsto premoženja, ki se zagotovi kot dodatno namensko
premoženje oziroma ki se izplača ustanovitelju.

22. člen
Vrednost namenskega premoženja se poveča:
– s prenosom novih stanovanjskih enot v skladu (nakup,

izgradnja, obnova stanovanj),
– z zagotovitvijo drugih vrst premoženja (denar, vredno-

stni papirji, terjatve, drugo finančno premoženje),
– z razporeditvijo pozitivnega rezultata poslovanja (razpo-

reditev dobička).
Vrednost namenskega premoženja se zmanjša:
– z odtujitvijo nepremičnin (stanovanj, in stanovanjskih

hiš), ki so bila del namenskega premoženja,
– z izplačilom ustanovitelju,
– zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja z na-

menskim premoženjem.
Vrednost namenskega premoženja se ne sme zmanjšati

pod 15,000.000 SIT.

23. člen
Zmanjšanje oziroma povečanje namenskega premoženja

se vpiše v sodni register. Hkrati se vpiše tudi vrednost za katero
se je namensko premoženje povečalo oziroma zmanjšalo.

VI. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA

24. člen
Sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja,

ki ga kot sredstvo za delo zagotovi ustanovitelj.
Na namensko premoženje je možna izvršba samo za

zavarovanje oziroma poplačilo terjatve, ki je nastal v zvezi z
upravljanjem namenskega premoženja.

Sklad mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja pla-
čilni promet, za namensko premoženje odpreti poseben denar-
ni račun, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila
iz poslov v zvezi z namenskim premoženjem in vodi denarna
sredstva namenskega premoženja.

25. člen
Za naložbe v vrednostne papirje, bančne denarne depozi-

te oziroma posojila, ohranjanje vrednosti in naložbe namenske-
ga premoženja, zadolževanja sklada, finančno poslovanje skla-
da, obvladovanje kreditnih tveganj, se neposredno uporabljajo
določbe zakona o javnih skladih.

VII. ZADOLŽEVANJE

26. člen
Javni sklad ne sme jemati kreditov oziroma se kakorkoli

zadolževati zaradi zagotavljanja sredstev za delo javnega
sklada.

Javni sklad se sme zadolžiti samo zaradi zagotavljanja
sredstev za doseganje namena, zaradi katerega je bil javni
sklad ustanovljen, če je to določeno v finančnem načrtu, in
največ v obsegu, določenim z zakonom.

VIII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELO SKLADA

27. člen
Sredstva za delo sklada zagotavlja ustanovitelj iz prora-

čunskih virov.

Ustanovitelj mora zagotoviti opremo in poslovne pro-
store, potrebne za delo sklada in tekoče zagotavljati druga
denarna sredstva za delo sklada skladno z zakonom.

Sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja za
zagotavljanje sredstev za delo sklada.

IX. NADZOR NAD DELOM SKLADA

28. člen
Nadzor nad delom sklada in poslovanjem sklada opravlja

Nadzorni svet občine Gornji Petrovci oziroma občinski svet.
Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim pre-

moženjem sklada opravlja ustanovitelj.

X. PRENEHANJE SKLADA

29. člen
Sklad preneha:
– če tako odloči ustanovitelj,
– s stečajem.
V primeru prenehanja sklada ustanovitelj prevzame vse

premoženje in obveznosti.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

30. člen
Sklad začne nastopati v pravnem prometu z dnem vpi-

sa v sodni register.

31. člen
Z dnem vpisa sklada v sodni register preneha veljati

odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 81/97, 87/99) in statut Stano-
vanjskega sklada občine Gornji Petrovci.

Št. 360-01/02-5
Gornji Petrovci, dne 13. februarja 2002.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

HORJUL

839. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Na podlagi 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list
RS, št. 18/99 in 12/01) in 18. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 99/99 in
101/00) je Občinski svet občine Horjul na 26. seji dne
15. 10. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Horjul v letu
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2002 znaša 0,23 SIT in se glede na preteklo leto ne
spreminja.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. janu-

arja 2002.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 69/2002
Horjul, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

JESENICE

840. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za
leto 2002

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87,
16/87) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji
dne 31. 1. 2002 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske

površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2002

1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stano-

vanjske površine in povprečne stroške komunalnega ureja-
nja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti sta-
novanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu
2002.

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračunava po JUS U. C. 2. 100 za
III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega ureja-
nja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12.
2001 135.112 SIT/m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Jesenice za III. stopnjo komunalne
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebival-
cev/ha znašajo 17.180 SIT na m2 koristne stanovanjske
površine:

– za komunalne objekte in naprave individualni rabe
(vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) 7.735 SIT/m2,

– za komunalne objekte in naprave kolektivne rabe
(ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje) 9.446
SIT/m2.

4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v

odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 7% do 9%, ki obsega: mesto Jesenice,

zahodno od potoka Ukova in severno od železniške proge
Ljubljana–Jesenice–Beljak, Mejni plato Karavanke, Počiva-
lišče Jesenice in Plavški travnik I. in II;

II. območje od 6% do 8%, ki obsega: ostala naselja
mesta Jesenice ter območja naselij: Podmežakla, Slovenski
Javornik, Koroška Bela, Hrušica in Blejska Dobrava;

III. območje od 4% do 6,5%, ki obsega: mesto Jeseni-
ce med reko Savo Dolinko in železniško progo Jesenice –
Nova Gorica, naselje Podkočna ter primestna naselja Koč-
na, Lipce in Potoki;

IV. območje od 2,5% do 5%, ki obsega: vsa ostala
območja Občine Jesenice, ki niso opredeljena v območjih
I., II., III.

5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalori-

zirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko grad-
njo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeniš-
tvo in IGM Ljubljana.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok

o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Jesenice za leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01).

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 012-2/01
Jesenice, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KAMNIK

841. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja

Svilanit d.d., Kovinarska 4, Kamnik, na podlagi sogla-
sja Občinskega sveta občine Kamnik z dne 25. 10. 2001 in
26. 2. 2002 v skladu z uredbo o oblikovanju cen proizvod-
nje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja (Uradni list RS, št. 111/00 in 29/01) objavlja

C E N I K
proizvodnje in distribucije pare in tople vode

za namene daljinskega ogrevanja

1. člen
V Svilanit d.d., Kamnik, se določi nova cena toplotne

energije:
variabilni del cene 7.653,50 SIT/MWh
priključna moč – fiksni del cene 202,22 SIT/kW/mesec

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vred-
nost.
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2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z

dne 1. 12. 2001.

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Kamnik, dne 27. februarja 2002.

Svilanit d.d.
glavni direktor

Bogomil Wiegele l. r.

METLIKA

842. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,
vrednosti zemljišč in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišč na območju
Občine Metlika

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 11. in 18.
člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in
71/01) je Občinski svet občine Metlika na 24. redni seji
dne 7. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi

povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč na območju Občine Metlika

1. člen
V 3. členu odloka o določitvi povprečne gradbene

cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišča na območju Občine Metli-
ka v letu 2001 (SDL, št, 7/88), se vrednost 1 m2 stano-
vanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za
povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za
vrednost zemljišč, izračunana na dan 31. 12. 2001, dolo-
či na 156.648 SIT.

2. člen
V 6. členu istega odloka se stroški komunalnega ureja-

nja stavbnih zemljišč na območju Občine Metlika, za III.
stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200
prebivalcev na 1 ha, izračunajo na dan 31. 12. 2001:

– stroški za individualne komunalne naprave za 1 m2

stanovanjske površine 1.695,87 SIT
– stroški za kolektivne komunalne naprave za 1 m2

stanovanjske površine 2.417,65 SIT.

3. člen
Cena določena v 1. točki tega odloka se med letom

uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki

ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
IGM Slovenije.

Cene določene v 2. točki tega odloka se mesečno
valorizirajo z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov – pa-
noga proizvodnja gradbenega materiala, ki ga mesečno ob-
javlja Zavod RS za statistiko.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 013/00
Metlika, dne 7. februarja 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

843. Pravilnik o izbiri in sofinanciranju redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih
programov na območju Občine Metlika

Na podlagi 3. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 –
odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 27. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine
Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01), je Občinski
svet občine Metlika na 24. redni seji dne 7. 2. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o izbiri in sofinanciranju redne ljubiteljske

kulturne dejavnosti in kulturnih programov na
območju Občine Metlika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postop-

ki o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti ter razdelitev
sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih
društev in kulturne projekte, ki so lokalnega pomena in jih iz
javnih sredstev financira ali sofinancira Občina Metlika.

2. člen
a) Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje

redne ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo kulturna društva
in njihove zveze, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine Metlika,
– da imajo registrirano dejavnost pri ustreznem držav-

nem organu,
– da imajo veljaven program dela za določeno obdobje,
– da sodelujejo na občinskih, regijskih, državnih in

meddržavnih prireditvah in tekmovanjih,
– da imajo kadrovske (članstvo in strokovni kader) in

materialne pogoje (oprema in pripomočki za delo),
– da imajo ustrezen prostor za redno dejavnost,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statu-

tom,
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz tega pravilnika,
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– da občinski upravi do 15. decembra dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih
na občinskih, pokrajinskih, državnih in meddržavnih priredi-
tvah in tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter dostavijo
program za prihodnje leto.

b) Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje
kulturnih programov imajo kulturna društva in druga društva,
ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejav-
nost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjal-
ci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine Metlika,
– da imajo veljaven program dela za določeno obdobje,
– da sodelujejo na občinskih, regijskih, državnih in

meddržavnih prireditvah in tekmovanjih,
– da imajo kadrovske (članstvo in strokovni kader) in

materialne pogoje (oprema in pripomočki za delo),
– da imajo ustrezen prostor za redno dejavnost,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz tega pravilnika,
– da so se s svojim dosedanjim delom in rezultati izka-

zali kot ustvarjalci oziroma izvajalci na strokovnem področju
za katerega se prijavljajo,

– da občinski upravi do 15. decembra dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih
na občinskih, pokrajinskih, državnih in meddržavnih priredi-
tvah in tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter dostavijo
program za prihodnje leto.

3. člen
Pravico do sofinanciranja redne ljubiteljske kulturne

dejavnosti in kulturnih programov imajo izvajalci le-teh, ki so
izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Višino sred-
stev za sofinanciranje določi občinski svet občine v proraču-
nu Občine Metlika.

4. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posa-

mezno proračunsko leto sofinancirala redno ljubiteljsko kul-
turno dejavnost in kulturne programe v skladu z merili in
kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.

Programi in investicije, ki se financirajo oziroma sofi-
nancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proraču-
na niso predmet tega pravilnika.

II. POSTOPEK

5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem

poteka po naslednjem zaporedju:
– občinski svet imenuje komisijo za pripravo predloga

razdelitve sredstev za programe ljubiteljskih kulturnih druš-
tev in kulturnih programov (v nadaljnjem besedilu: komisija);

– na predlog občinske uprave in komisije se pripravi
predlog besedila javnega razpisa za zbiranje predlogov ljubi-
teljskih kulturnih programov in kulturnih projektov (v nadalj-
njem besedilu: javni razpis); – zbiranje predlogov;

– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov;
– obveščanje predlagateljev o odločitvi;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje izvajanja pogodb;
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov

ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.

6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, da-

tum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog
komisije župan s sklepom.

Javni razpis se objavi na oglasni deski občine in lokal-
nem glasilu, ter pošlje svetu območne izpostave Javnega
sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi pro-

grami ali projekti,
– določitev obdobja za izvedbo programa ali projekta

in za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave programov,
– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij v

zvezi z razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu

javnega razpisa,
– merila za vrednotenje programov (14. člen).
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni po

objavi razpisa.

8. člen
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih druš-

tev, njihovih zvez, drugih društev, ki imajo v svojih dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost, javnih zavodov, ustanov in
posameznih kulturnih izvajalcev za naslednja področja:

– glasba – instrumentalna in vokalna,
– ples (ljudski in sodobni) in balet,
– vizualna umetnost (film, radio in TV),
– uprizoritvene umetnosti (gledališče) in podobno,
– književnost in založništvo,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– raziskovalna dejavnost s področja kulture,
– varstvo kulturne dediščine.
Pod pojmom redna ljubiteljska kulturna dejavnost se

razume redno delo kulturnih društev na območju Občine
Metlika. V ta namen bo Občina Metlika v okviru proračun-
skih možnosti sofinancirala:

– materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda),
– stroške strokovnega vodje – vodij (nagrade vodij,

izobraževanje, strokovna literatura),
– stroške opreme, ki je potrebna za nemoteno izvaja-

nje programa,
– stroške javnih predstavitev v občini, regiji, državi in tujini.

9. člen
Prijave na javni razpis zbira delavec občinske uprave in

jih po izteku razpisnega roka izroči predsedniku komisije.
Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagate-

ljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku
sedmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje
obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v
neskladju z določili tega pravilnika.

Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje
programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in projektov s predlogom razdelitve v
proračunu razpoložljivih sredstev za izvajanje kulturnih de-
javnosti in ga izroči v potrditev županu.

Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena je možno
podati pritožbo županu občine.

10. člen
Župan na predlog komisije s sklepi:
– odobri ali zavrne izbrane programe,
– zavrne kulturne programe in jih uvrsti na rezervno

listo.
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Kulturne programe z rezervne liste lahko v toku proračun-
skega leta s posebnimi sklepi odobri župan, če se na ustreznih
proračunskih postavkah sprostijo ali dodajo proračunska sred-
stva. Pred izdajo sklepa si pridobi mnenje komisije.

Kandidati na javnem razpisu lahko vložijo pritožbo na
izdani sklep na občinski svet.

11. člen
Z izvajalci kulturnih programov, izbranimi na javnem

razpisu, se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov.
Izvajalci morajo v pogodbenem roku predložiti dokazila o
izvedbi dogovorjenih programov.

Občina nakazuje sredstva izvajalcem ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti v skladu s pogodbo kot akontacijo v višini
mesečnih dvanajstin. V imenu občine podpiše pogodbo
župan.

Izvajalci programov morajo županu predložiti do 15. de-
cembra poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega progra-
ma. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sred-
stva občine na razpisu za naslednje leto.

Če župan ugotovi, da izvajalec ne izvršuje obveznosti iz
pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev
ali zahteva vrnitev v ta namen že izplačanih sredstev.

Izvajalec, ki krši določila pogodbe, ne more kandidirati
za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu.

12. člen
Komisijo, ki ima sedem članov, imenuje občinski svet.
Komisijo sestavljajo:
– trije predstavniki območne izpostave Javnega sklada za

ljubiteljske dejavnosti in občinske zveze kulturnih organizacij in
– štirje člani, ki jih predlaga komisija za mandatna vpra-

šanja, volitve in imenovanja, od katerih sta vsaj dva člana
občinskega sveta.

Predsednika komisije imenujejo člani izmed članov ko-
misije.

13. člen
Župan sme izjemoma skleniti pogodbo o sofinancira-

nju kulturnega programa ali projekta brez javnega razpisa,
če gre za občino posebno pomemben program ali projekt,
ki ga ni bilo mogoče prijaviti na razpis. Sredstva se zagotovi-
jo iz drugih proračunskih postavk.

Župan pred podpisom pogodbe pridobi mnenje komisije.

III. MERILA

14. člen
Merila za vrednotenje programov so sestavni del tega

pravilnika.
Kot merilo se upoštevajo naslednji kriteriji:

Merila za ocenjevanje kulturnih programov Razpon točk
Stalni stroški – materialni stroški
(elektrika, ogrevanje, voda) 0-200
Strokovno delo (nagrade vodij,
izobraževanje, strokovna literatura) 0-600
Oprema 0-300
Programi (stalni in občasni) 0-300
Nastopi (lastni ali na klic) 0-400
Projekti (film, avdio) 0-300
Založništvo 0-200
Varstvo kulturne dediščine 0-100
Revije, srečanja, tekmovanja (občinska,
regijska, državna, meddržavna) 0-400
Delež lastnih sredstev 0-700

Podrobnejše točkovanje po posameznih kriterijih dolo-
či komisija v razpisni dokumentaciji.

Merila so določena v točkah. Posamezen program lah-
ko doseže maksimalno 3500 točk.

Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto
posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu
določena za izvajanje dejavnosti po tem pravilniku, in sku-
pne točkovne vrednosti ponujenih programov.

IV. KONČNI DOLOČBI

15. člen
O morebitnih pritožbah o izvajanju določil tega pravilni-

ka odloči občinski svet.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-2-02
Metlika, dne 7. februarja 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

844. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Metlika

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00), 7. in 9. člena
zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacio-
nalnega programa športa v Republiki Sloveniji in 18. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01)
je Občinski svet občine Metlika na 24. redni seji, dne 7. 2.
2002 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini

Metlika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za raz-

delitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega inte-
resa na področju športa v Občini Metlika. Sredstva za sofi-
nanciranje letnega programa športa se zagotovijo v proraču-
nu občine.

2. člen
Za navedena sredstva lahko kandidirajo zveza špor-

tnih društev, vsa športna društva, ter druge organizacije s
sedežem v Občini Metlika, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:

– da imajo sedež v Občini Metlika,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih pro-

gramov,
– da delujejo v javnem interesu na področju športa,
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– da imajo urejeno evidenco o članstvu ter drugo doku-
mentacijo, ki jo zahteva zakon o društvih in drugi akti s
področja športa,

– da izvajajo program športnih aktivnosti, ki so vključe-
ne v občinski program športa, ter v njih sodeluje zahtevano
število udeležencev,

– da imajo zagotovljen program redne vadbe najmanj
20 tednov v letu,

– imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske, pro-
storske in materialne pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv-
nosti,

– da so člani Nacionalne panožne športne zveze, ki je
članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja špor-
tnih zvez,

– občini redno dostavljajo programe dejavnosti, podat-
ke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih
rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane
podatke,

– izpolnjuje ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinan-
ciranje programov.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo

izvajalci iz 2. člena tega pravilnika, ki so izbrani na osnovi
vsakoletnega razpisa, ki ga objavi župan občine na oglasni
deski občine, lokalnem glasilu in pisno obvesti športna
društva.

Postopek za izbor izvajalcev vodi komisija za izbor izva-
jalcev letnih programov športa, ki jo imenuje župan.

Komisijo, ki šteje sedem članov, sestavljajo: predstav-
nik Športne zveze Metlika, predstavnik športa mladih, pred-
stavnik športne rekreacije, predstavnik kvalitetnega športa,
dva predstavnika občine in en predstavnik odbora za dru-
žbene dejavnosti občinskega sveta. Župan izmed članov
komisije predlaga predsednika.

Komisija izbere izvajalce na podlagi tega pravilnika in
meril ter normativov, ki so sestavni del tega pravilnika in jih o
tem obvesti. Prijavitelji športnih programov lahko v roku os-
mih dni od prejema obvestila ugovarjajo zoper obvestilo.

4. člen
Z izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogod-

be o sofinanciranju letnih programov. V pogodbi se opredeli
vsebina in obseg programa, čas realizacije programa ter
višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev sredstev
in nadzor nad namensko porabo sredstev.

5. člen
Izvajalci programov športa morajo po opravljenih nalo-

gah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o
izvedbi programov športa, predložiti dokazilo o izpolnitvi pre-
vzetih obveznosti.

Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s
pogodbo, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva.

II. VRSTE PROGRAMOV

6. člen
Po vsebini delimo športno dejavnost na naslednje vrste

neposrednih programov:
a) športna vzgoja (šport mladih), ki je po zakonu dejav-

nost otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarja s športom
zunaj vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na nje-
govo pojavno obliko,

b) športna rekreacija, ki je po zakonu dejavnost odra-
slih vseh starosti in družin,

c) kakovostni šport, ki je po zakonu opredeljen kot
priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vklju-
čitev v program vrhunskega športa in jih program športne
rekreacije ne zadovoljuje,

d) vrhunski šport, ki je po zakonu opredeljen kot pripra-
va in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda

in naslednje skupne programe:
e) razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena.

II.A) Športna vzgoja

7. člen
Program športa mladih lahko izvajajo:
1. športna društva,
2. vrtci, osnovne šole in športne šole,
3. Športna zveza Metlike,
4. druga društva, organizacije ali ustanove, če izpolnju-

jejo zahtevane pogoje.

8. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje programa so:
1. V vadbene skupine oziroma selekcije so po pravilu

vključeni občani Metlike.
2. Vadba poteka v športih, ki jim je osnova telesna

aktivnost.
3. Vadbena skupina ima najmanj 12 in največ 20 članov.
4. Dejavnost ne sme biti komercialna.

9. člen
Izvajalcem programa športne vzgoje (športa mladih) se

zagotavlja:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok v celoti

stroške programov Zlati sonček, Naučimo se plavati in Cici-
ban planinec,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok v celoti
stroške programov Zlati sonček, Krpan, planinski krožek in
program Mladina in gore 20% stroškov naučimo se plavati
del stroškov šolskih tekmovanj na različnih nivojih,

– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport brezplačen najem športnega objekta in financi-
ranje strokovnega kadra,

– interesna športna vzgoja mladine brezplačen najem
športnega objekta in financiranje strokovnega kadra,

– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport brezplačen najem športnega objekta in finan-
ciranje strokovnega kadra.

10. člen
Za sofinanciranje programa športa mladih se nameni

20% sredstev iz javnega razpisa.

II.B) Športna rekreacija

11. člen
V program športne rekreacije uvrščamo:
a) 80-urne letne rekreativne programe občanov,
b) planinstvo, taborništvo, tenis, smučanje,
c) »trim« lige,
d) šport upokojencev in invalidov,
e) druge občasne rekreativne programe.
Sofinancira se 80-urni letni program v višini 30% stro-

škov najema objekta, prevoznega sredstva in strokovnega
kadra za vadbene skupine z najmanj dvajsetimi člani.
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Za sofinanciranje programa športne rekreacije se na-
meni 15% sredstev iz javnega razpisa.

II.C) Kakovostni šport

12. člen
Za programe kakovostnega športa se sofinancira pred-

vsem strokovni kader in najemnina objekta za 320-urne
letne programe.

V program kakovostnega športa so vključene športne
panoge na osnovi točkovanja po naslednjih kriterijih:

1. pomen, ki ga ima panoga v šolskem programu, 
0–10 točk,

2. tradicija panoge v Metliki 0–10 točk,
3. uspešnost športne panoge oziroma športnikov v slo-

venskem merilu zadnji 2 leti:
a) kategorizirani športniki 0–10 točk,
b) pionirji, kadeti 0–10 točk,
c) mladinci 0–10 točk,
d) člani 0–10 točk,
4. uspešnost športnikov iz Metlike v evropskem in sve-

tovnem merilu v zadnjih 5 letih: 0–10 točk,
5. osnovni pogoji za razvoj panoge in doseganje vrhun-

skih rezultatov:
a) kadrovski pogoji 0–10 točk,
b) objekti 0–10 točk.

13. člen
Panoge, ki se uvrstijo v skupino kakovostnega športa,

so na osnovi točkovanja doseženih rezultatov po 12. členu
razdeljene v tri kakovostne skupine (A, B, C), ki predstavljajo
osnovo za sofinanciranje.

Društva so razvrščena v skupine:
– A – kvalitetni šport,
– B, C – tekmovalni šport.
V kolektivnih in individualnih športih, ki imajo močno

razvit sistem ekipnih tekmovanj, se moški in ženski šport
obravnava ločeno.

Iz vsake panoge se lahko v program kvalitetnega športa
uvrsti le eno društvo oziroma klub, ki je v Metliki nosilec
kvalitete. Ostala društva v tej panogi kandidirajo za sredstva
iz programa šport mladih in športne rekreacije.

Kategorizirani športniki in tisti, ki dosegajo vrhunske
rezultate, pa se delno sofinancirajo tudi iz tekmovalnega
športa.

Kriteriji za razvrstitev v skupine A, B in C in merila za
sofinanciranje teh društev so navedeni v prilogi.

14. člen
Za društva kakovostnega športa se nameni 40% sred-

stev iz javnega razpisa.

II.D) Vrhunski šport

15. člen
Izvajalcem programa vrhunskega športa se zagotavlja

sofinanciranje do 1200 ur programa letno.

III.E) Razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena

16. člen
Razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena so:
a) delovanje Športne zveze Metlika,
b) izobraževanje strokovnih kadrov,

c) zdravstveno varstvo športnikov,
d) organizacija športnih prireditev,
e) sofinanciranje programa kategoriziranih športnikov,
f) priznanja, nagrade,
g) informacijska dejavnost,
h) nezgodno zavarovanje strokovnega kadra in zavaro-

vanje športnih objektov.

17. člen
Izvajalcem nalog skupnega pomena se zagotavlja:
– delovanje Športne zveze Metlika 3% sredstev iz jav-

nega razpisa za sofinanciranje dela materialnih stroškov de-
lovanja zveze,

– izobraževanje strokovnih kadrov 3% sredstev iz jav-
nega razpisa za 50% sofinanciranje stroškov udeležbe stro-
kovnega kadra v izobraževalnih in licenčnih programih,

– organizacija športnih prireditev 3% sredstev iz javne-
ga razpisa za sofinanciranje stroškov organizacije in izvedbe
največjih in najbolj odmevnih športnih prireditev v občini,

– priznanja in nagrade 2% sredstev iz javnega razpisa
za občinska priznanja in nagrade športnikom in športnim
delavcem,

– informacijski sistem 2% sredstev iz javnega razpisa
za stroške izdelave informacijske baze, nakup tehnologije in
vključitev v integralni slovenski športno informacijski sistem,

– nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev in športnih
objektov 2% sredstev iz javnega razpisa za odškodninsko zava-
rovanje športnih delavcev in zavarovanje športnih objektov.

18. člen
Za sofinanciranje nalog skupnega pomena se nameni

15% skupnih sredstev iz javnega razpisa.

III. ZAGOTAVLJANJE PROSTORSKIH POGOJEV ZA
IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN VZDRŽEVANJE

OBJEKTOV

19. člen
Izvajalcem programa športa, ki so izbrani na osnovi

javnega razpisa, se za izvedbo s pogodbo določenega pro-
grama praviloma omogoči brezplačna uporaba pokritih in
nepokritih športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju Obči-
ne Metlika. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja
programa, določi pa ga komisija, opredeljena v 3. členu
tega pravilnika. Terminsko koriščenje se določi po usklaje-
valnem postopku v Športni zvezi Metlika.

20. člen
Upravljalec objektov mora dati prednost pri koriščenju

športnih objektov izbranim izvajalcem v Občini Metlika pred
ostalimi zainteresiranimi uporabniki – najemniki.

21. člen
Za funkcionalno delovanje in investicijsko vzdrževanje

ter opremo športnih objektov, v lasti športnih društev in
klubov se nameni 10% sredstev iz javnega razpisa.

IV. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

22. člen
Uporabniki so dolžni izvajati dogovorjene programe v

skladu z določili tega pravilnika.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov

z določili tega pravilnika se financiranje na predlog strokov-
ne službe Občine Metlika takoj ukine.
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V. POSEBNA DOLOČBA

23. člen
V proračunu Občine Metlika se lahko na predlog župa-

na zagotovijo tudi posebna sredstva, namenjena sofinanci-
ranju športnih programov klubov oziroma društev v članskih
kategorijah in sicer v primeru, da so programi in uspehi
pomembni za ugled občine. Delitev sredstev iz tega člena
opravi župan, o svoji odločitvi pa obvesti občinski svet. Ta
sredstva se smatrajo kot dodatna sredstva glede na višino
sredstev iz javnega razpisa.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega

pravilnika se javni razpis za sofinanciranje športnih progra-
mov za leto 2002 objavi takoj po sprejetju tega pravilnika.
Do tega datuma pa se športni programi financirajo na osnovi
dvanajstin realizacije preteklega leta (2001), vendar najdlje
do 31. 3. 2002.

25. člen
Spremembe in dopolnila tega pravilnika se sprejemajo

po enakem postopku.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati kriteriji

za sofinanciranje športa v okviru Občine Metlika.

27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 621-5-02
Metlika, dne 7. februarja 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV V OBČINI METLIKA

Proračunska sredstva so največkrat samo del sofinan-
ciranja določenih programov, ki so realizirani z volonterskim
delom in pomočjo sponzorjev ali donatorjev. Zato planiranje
in realizacijo vseh programov v športu ni mogoče v celoti
predvideti, zaradi česar tudi stroškov dejanske izvedbe prak-
tično ni mogoče normativno dosledno urediti.

A) ŠPORTNA VZGOJA (ŠPORT MLADIH)
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader

in najmanj 60 ur objekta letno na skupino v kateri je najmanj
12 in največ 20 otrok.

Financira se:
a) program Zlati sonček (objekt, knjižice in priznanja),
b) Naučimo se plavati,
c) Ciciban planinec.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in

izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za
80-urne programe v skupinah z najmanj 12 in največ 20

otroki ter do 20% stroškov za strokovni kader pri tečajih
plavanja.

V okviru obveznega programa med šolskih tekmovanj
se financira:

a) Občinska prvenstva:
– vodenje programa,
– sojenje,
– najem objekta (kolikor tekmovanja ni možno izvesti

na eni šoli).
b) Medobčinska tekmovanja:
– vodenje tekmovanja,
– sojenje,
– prevoz na tekmovanje.
c) Republiška tekmovanja
– prevoz na tekmovanje.
d) Plavalni tečaji za 2. razrede:
– do 20% stroškov strokovnega kadra.
e) Športna značka 1-4 razred pod pogojem, da jo

izvajajo vse OŠ (krijejo se stroški značk, knjižic in priznanj):
a) plavalni tečaj (do 20% za strokovni kader).
Športna zveza, druge organizacije ali društva
Rekreativna vadba za srednješolsko mladino
Financira se:
a) objekt – 28 tednov po 2 uri.
Drugi programi za otroke in mladino
Sofinancirajo se programi, ki so v skladu s pogoji pra-

vilnika ter finančnimi možnostmi v okviru sredstev za šport
mladih.

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

Sofinancira se objekt, strokovni kader, materialne stro-
ške programa in nezgodno zavarovanje.

4. Športna vzgoja mladine
Sofinancira se strokovni kader in objekt za 80-urne

letne programe skupin od 12 do 20 članov.
5. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in

vrhunski šport
Sofinancira se strokovni kader in objekt za programe

od 400 do 1100 ur letno.

B) ŠPORTNA REKREACIJA
Sofinancira se strokovni kader in najemnina objekta, za

socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65
let za 80-urne letne programe skupin z več kot 20 članov.
Drugi programi se sofinancirajo v višini 30% stroškov stro-
kovnega kadra in objekta.

1.Društva
1.1. Društva za šport in rekreacijo
Najemnina objekta
a) telovadnica – 24 tednov po 1,5 ure tedensko,
b) kegljišče – 24 tednov po 4 ure tedensko.
1.2. Taborniki
a) najemnina telovadnice – 24 tednov po 1,5 ure te-

densko.
1.3. Upokojenci
a) najemnina kegljišča 24 – tednov po 2 ure tedensko.
1.4. Planinska društva
a) sofinanciranje izvedb 10 planinskih pohodov.
1.5. Teniško društvo
a) sofinancira izvedbo občinskega prvenstva,
b) sofinancira izvedbo tenis šole.
1.6. Smučarsko društvo
a) sofinancira izvedbo občinskega prvenstva,
b) sofinancira izvedbo smučarskega tečaja.
2. Trim lige
Financira se priprava programa, vodenje tekmovanja in

pokali oziroma medalje (izvaja Športna zveza Metlika), ostali
stroški se krijejo iz prijavnin.
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3. Druge športno rekreativne prireditve
Sofinancira se organizacija – izvedba prireditve, na

osnovi sprejetega programa komisije.

C) KAKOVOSTNI ŠPORT
Sofinancira se predvsem strokovni kader in najemnina

objekta za 320-urne letne programe.
1. Vrednotenje posameznih postavk
1.1. Pomen, ki je panogi dan v šolskem programu:
0 točk – nič
5 točk – majhen
7 točk – srednje velik
10 točk – velik
1.2. Tradicija
Neprekinjeno redno delovanje društva in nastopanje v

obdobju:
0 točk 0–5 let
5 točk 5–10 let
7 točk 10–20 let
10 točk nad 20 let
1.3. Uspešnost športne panoge oziroma športnikov v

slovenskem merilu:
a) kategorizirani športniki
0 točk – nima kategoriziranih športnikov
5 točk – do 3% kategoriziranih športnikov v panogi v

Sloveniji
7 točk – do 5% kategoriziranih športnikov v panogi v

Sloveniji
10 točk – nad 10% kategoriziranih športnikov v panogi

v Sloveniji
b) pionirji, kadeti – kolektivne športne panoge
0 točk – nima selekcije
5 točk – selekcije tekmujejo v najvišjem rangu tekmo-

vanja ali doseže uvrstitev v prvo polovico letne rang lestvice
klubov

7 točk – selekcija doseže uvrstitev v prvo polovico
lestvice ali je uvrščena v prvo tretjino ekip na DP

10 točk – selekcija doseže uvrstitev med prve tri ali je
finalist pokala Slovenije

c) pionirji, kadeti – individualne športne panoge z eki-
pnimi tekmovanji

0 točk – nima selekcije
5 točk – selekcije tekmujejo v najvišjem rangu tekmo-

vanja ali doseže uvrstitev v prvo polovico letne rang lestvice
klubov

7 točk – selekcija doseže uvrstitev med prvo polovico
lestvice ali je uvrščena v prvo tretjino ekip na DP

10 točk – selekcija doseže uvrstitev med prve tri ali je
finalist pokala

d) mladinci, mladinke – vrednotenje je enako kot v
3 b, c

e) člani, članice – vrednotenje enako kot v 3 b, c.
V panogi, ki ni ekipnih tekmovanj, se upošteva razvrsti-

tev društev na osnovi vrstnega reda, ki ga naredi republiška
strokovna organizacija (letna klubska rang lestvica).

1.4. Uspešnost športnikov iz Metlike v mednarodnem
merilu – EP, SP, OI

a) 0 točk – uvrstitev v drugo polovico nastopajočih
5 točk – uvrstitev v prvo polovico nastopajočih
7 točk – uvrstitev v prvo tretjino nastopajočih
10 točk – uvrstitev v prvo četrtino nastopajočih
b) analogno vrednotenje velja za kolektivne športne

panoge v tekmovanju za evropske pokale
c) analogno vrednotenje velja za posameznike v držav-

ni reprezentanci
1.5. Osnovni pogoji za razvoj panoge in doseganje

vrhunskih rezultatov

a) kadrovski pogoji
– pretežno lasten športni kader,
– kvalitetni strokovni kader,
– organiziranost kluba,
0 točk – izredno slabo delo v klubu
5 točk – slabi kadrovski pogoji
7 točk – dobri kadrovski pogoji
10 točk – zelo dobro kadrovski pogoji
b) objekt
0 točk – ni pogojev
5 točk – dani pogoji za vadbo in organizacijo mednaro-

dnih prireditev
2. Razvrščanje društev:
– skupina A društva, ki dosežejo 75–100 točk
– skupina B društva, ki dosežejo 45–76 točk
– skupina C društva, ki dosežejo 0–44 točk
3. Število starostnih kategorij

SKUPINA
A B C

ČLANSKA + +
MLADINSKA + + +
KADETSKA + +
PIONIRSKA + + +

V vsaki kategoriji se prizna le po 1 ekipa
4. Vadba
a) število vadb na teden,
b) število vadbenih tednov na leto,
c) čas trajanja vadbe.
Število vadb na teden

A B C
ČLANSKA 5 3
MLADINSKA 4 3 1
KADETSKA 3 2 1
PIONIRSKA 3 2 1

Število vadbenih tednov na leto

A B C
ČLANSKA 40 35
MLADINSKA 34 28 20
KADETSKA 32 25
PIONIRSKA 28 25 20

Čas trajanje vadbe
Za vse panoge in vse kategorije se prizna vadba pravi-

loma največ 1,5 ure, razen pri nekaterih panogah zaradi
specifičnosti vadbe, kar je razvidno v tabeli priznanih ur
vadbe.

Vsem društvom se za vadbo prizna ustrezen objekt ter
višina najemnine, ki je dogovorjena s pogodbo med najem-
nikom in najemodajalcem oziroma ŠZ in občino.

Društvom, ki so lastniki ali upravljavci objekta, se prizna
najemnina v višini cene, ki velja za soroden objekt v občini
ali državi. Pri tem se upoštevajo sredstva, dodeljena za
vzdrževalca objekta.

D) VRHUNSKI ŠPORT
V individualnih športnih panogah se sofinancira do

1200 ur programa letno.
V kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani

so kategorizirani vrhunski športniki do 1200 ur letno.

E) RAZVOJNE, STROKOVNE IN NALOGE SKUPNE-
GA POMENA
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Delovanje športne zveze Metlika
Sofinancirajo se materialni stroški delovanja zveze v

višini 3% sredstev iz javnega razpisa.
Izobraževanje strokovnih kadrov
Sofinancirajo se stroški izobraževanja v višini do 50%

enkrat letno strokovnemu kadru, ki realizira v sistem sofinan-
ciranja vključen program.

Organizacija športnih prireditev
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe štirih

najbolj kakovostnih, množičnih in odmevnih športnih priredi-
tev.

Priznanja in nagrade
Financirajo se stroški podelitve vsakoletnih priznanj

športnikom in športnim delavcem v višini 2% sredstev iz
javnega razpisa.

Informacijski sistem
Financirajo se stroški izdelave informacijske baze, na-

kup tehnologije in vključitve v integralni slovenski športno
informacijski sistem.

Nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev in športnih
objektov.

Financira se nezgodno zavarovanje vseh strokovnih
delavcev vključenih v izvedbo programa sofinanciranega iz
proračuna in zavarovanje športnih objektov, kjer se ti pro-
grami izvajajo.

RAVNE NA KOROŠKEM

845. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu
Ravne na Koroškem

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 102/00)
in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem
na 22. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v javnem Vrtcu

Ravne na Koroškem

I
Ekonomske cene programov vzgoje in varstva predšol-

skih otrok v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem so:

SIT
I. starostna skupina (od 1do 3 let) 86.165
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 65.392

II
Predlagan dvig oskrbnin za starše otrok iz Občine Rav-

ne na Koroškem je postopen in pomeni 15% dvig na do
sedaj veljavno ceno oskrbnin.

Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddel-
kih, z malico in kosilom je:

SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 72.012
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 60.009

Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v od-
delkih, z malico in kosilom je:

SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 51.677
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 43.673

Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v od-
delkih, z malico je:

SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 48.603
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 40.102

III
Dnevni strošek prehrane v ceni je:

SIT
a) malica 106
b) kosilo 234
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
vračunana v ceni programa 80

IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni raz-

red, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
ženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, pla-
čajo najvišje plačilo za starše.

V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi

bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev
zmanjša:

– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vre-
dnost za posamezni plačilni razred);

– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20
delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vredno-
sti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostan-
ka plačila;

– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se
od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede
na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.

VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plači-

lo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisot-
nosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpi-
sa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila
za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in
plačilom staršev.

VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šol-

skega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta nasled-
nje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z
vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu
otroka.

VIII
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali

dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok
v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda
kot kritje fiksnih materialnih stroškov.
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V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v polet-
nih mesecih ne potrebujejo varstva.

IX
V slučaju, ko starši ne upoštevajo časovno trajanje

programa v katerega so vključili otroka ali ne pridejo po
svojega otroka do zapiralnega časa vrtca, lahko vrtec star-
šem zaračuna vsako podaljšano uro po 600 SIT.

X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS. S tem sklepom dopolnjujemo sklep, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 6/02, ki se uporablja od 1. 3.
2002 dalje.

Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

ŠKOFJA LOKA

846. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto
2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99 in 89/99) in zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) je Občinski svet občine Škofja Loka na 22. redni
seji dne 14. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2002

1. člen
S proračunom Občine Škofja Loka za leto 2002 se

zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o
financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi
zakoni.

3. člen
Proračun Občine Škofja Loka za leto 2002 sestavljajo:

Prejemki:
prihodki v višini 2.781,453.696 SIT
vračila danih posojil 2,311.747 SIT
zadolževanje – SIT
Skupaj 2.783,765.443 SIT

Izdatki:
odhodki v višini 2.875,517.502 SIT
naložbe v višini – SIT
odplačila dolga 12,442.782 SIT
Skupaj 2.887,960.284 SIT

Zmanjšanje sredstev na računu proračuna v letu 2002
v višini 104,194.841 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz
preteklega leta.

4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občin-

skih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih de-
javnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge ob-
čine v skladu z zakoni.

5. člen
Sredstva se praviloma delijo med letom enakomerno

med vse uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v
odvisnosti od zapadlosti obveznosti.

6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od

vseh prejemkov proračuna, v splošno rezervo pa 0,5% od
prihodkov proračuna.

7. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-

sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za
katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi
oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžuje-
jo le s soglasjem župana.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skr-

bi, da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poo-
blaščena oseba.

9. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in

višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj
iste proračunske skupine največ do 20%, če s tem ni ogrože-
no izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,

– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske
rezerve,

– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezer-
ve do višine 10% rezerve za posamezni namen,

– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ
5% zadnjega sprejetega proračuna,

– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih
pravnih oseb, katerih ustanovitelj je, vendar največ do 5%
realiziranih prihodkov proračuna v letu, v katerem se daje
poroštvo.

10. člen
Oddelek za občo upravo in proračun:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabni-

kih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna.
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11. člen
Zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financira-

jo iz občinskega proračuna, obračunajo amortizacijo v višini,
kot jo zagotavlja občinski proračun.

12. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpi-

sa, če pogodbena vrednost ne presega 8,000.000 tolarjev
za blago in storitve in 15,000.000 tolarjev za gradbena dela.

13. člen
Uporabniki morajo sprejeti finančni načrt za leto 2002

v tridesetih dneh po sprejemu občinskega proračuna in ga
predložiti Oddelku za občo upravo in proračun. Uporabniki
morajo do 28. 2. 2003 predložiti poslovno poročilo za leto
2002 skupaj z obrazložitvami.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravi-
jo premoženjsko bilanco in jo do 30. 3. 2003 predložijo
Oddelku za občo upravo in proračun.

14. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporedi-

tvijo odhodkov, račun terjatev in obveznosti in račun financi-
ranja so sestavni del tega odloka.

15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2002.

Št. 401-1/02
Škofja Loka, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka

Na podlagi 5. in 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 22. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka

1. člen
V odloku o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka

(Uradni list RS, št. 10/92, 31/97) se v 1. členu doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:

»Komisija sprejme poslovnik o delu, s katerim podro-
bneje opredeli način svojega dela.«

Prejšnji tretji odstavek postane četrti odstavek.

2. člen
V drugem odstavku 2. člena odloka se med besedama

»področij življenja« vstavi beseda »družbenega«.

3. člen
V 4. členu se doda nov tretji in četrti odstavek, ki se

glasita:

»Vsako leto se lahko podeli en naziv častnega občana.
Naziv častni občan se ne podeljuje posthumno.«

4. člen
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vsako leto se lahko podelita največ dva zlata grba

Občine Škofja Loka.«

5. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vsako leto se lahko podeli največ tri srebrne grbe

Občine Škofja Loka.«

6. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vsako leto se lahko podeli največ tri bronaste grbe

Občine Škofja Loka.«

7. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»Razpis mora vsebovati:
– navedbo pobudnikov iz 10. člena tega odloka,
– podatke, ki jih mora pobuda vsebovati,
– kriterije za podelitev priznanj, določenih v tem odlo-

ku,
– vrsto in število priznanj,
– rok, do katerega je treba pobudo poslati,
– naslov, na katerega je treba pobudo poslati.«
Tretji odstavek 9. člena se črta.

8. člen
V 10. členu se zadnji stavek prvega odstavka: »Pobuda

mora biti pismeno utemeljena« črta.
10. členu se doda drugi in tretji odstavek tako, da se

glasi:
»Pobuda mora vsebovati:
– navedbo vlagateljev pobude,
– ime in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv

pravne osebe in naslov predlaganih dobitnikov občinskih
priznanj,

– utemeljitev pobude za prejem priznanja, dosežene
uspehe pri delu in javnem delovanju v Občini Škofja Loka,
Sloveniji in svetu,

– predlog za vrsto občinskega priznanja,
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja

organov in organizacij, ki podpirajo pobudo.«

9. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo

obravnavala.
Za nepravočasno pobudo se šteje tista vloga, ki do

dneva, določenega v razpisu, ni prispela na Občino Škofja
Loka oziroma tega dne ni bila priporočeno oddana na
pošto.

Za nepopolno pobudo se šteje tista vloga, ki ne vsebu-
je katerega izmed podatkov iz drugega odstavka 10. člena
tega odloka.«

10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi: »Strokovna in

administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco
priznanj opravlja Občinska uprava občine Škofja Loka.«

»Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na
vpogled pri pristojni službi Občinske uprave občine Škofja
Loka.«
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Doda se nov, 13.a člen, ki se glasi: »V primeru ugotovitve,
da so bila priznanja po tem odloku podeljena na podlagi nere-
sničnih podatkov, lahko podeljevalec dano priznanje razveljavi.«

11. člen
14. člen se spremenjeno glasi: »Spominsko plaketo

podeljuje župan občine ob posebnih priložnostih. Spomin-
sko plaketo predstavlja oblikovan pečat, naveden v 8. členu
tega odloka in besedilo:

»Spominska plaketa Občine Škofja Loka; podeljuje žu-
pan ___.«

12. člen
Sedanji 13. člen postane 15. člen, sedanji 14. člen

postane 16. člen, sedanji 15. člen postane 17. člen, seda-
nji 16. člen postane 18. člen.

13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 902-2/90
Škofja Loka, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

848. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in
komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odl.
US, 57/94 – odl. US, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 –
odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 12/99 – sklep US, 16/99 –
popravek sklepa US in 70/00) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 22. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o

ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in
komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

1. člen
V sklepu o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in

komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
17/99, 93/01) se v 3. členu doda nova, 10. točka, ki se glasi:

“10. Odbor za stanovanjsko gospodarstvo”.

2. člen
V 5. členu se črta tretja alinea.

3. člen
Doda se nov 13. člen, ki se glasi: “Odbor za stano-

vanjsko gospodarstvo ima pet članov in opravlja naslednje
naloge:

– obravnava občinski stanovanjski program in skrbi za
njegovo izvajanje,

– skrbi za gradnjo in prenovo stanovanj in stanovanj-
skih hiš,

– skrbi za pridobivanje in urejanje zemljišč za stano-
vanjsko gospodarstvo,

– skrbi za namensko porabo sredstev proračunskega
sklada za stanovanjsko gospodarstvo.”

Dosedanji 13. člen postane 14. člen. Zaporedje osta-
lih členov se ustrezno spremeni.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-2/98
Škofja Loka, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

VRANSKO

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec za območje Občine Vransko –
dopolnitev v letu 2000

Na podlagi 1. člena in prvega odstavka 2. člena zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ura-
dni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 39. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Vransko na 31. redni seji dne 11. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec za območje Občine Vransko –

dopolnitev v letu 2000

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 (Ura-
dni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št.
34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99 in 21/00), ki se nana-
šajo na območje Občine Vransko.

Tekstualni in grafični del sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obmo-
čje Občine Vransko (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in
srednjeročni plan) se spremenita in dopolnita s sestavinami,
ki so navedene v členih tega odloka.

Vsebina sprememb in dopolnitev dolgoročnega in sred-
njeročnega plana se nanaša na:

– uskladitev z novimi obveznimi izhodišči dolgoročnega
plana Republike Slovenije za področja varstva narave in kul-
turne dediščine ter prometnega omrežja,

– uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za
področja vodnega gospodarstva, energetike in prometa, do-
polnitev z zasnovo območij za obrambo in zaščito ter sprejeto
prostorsko dokumentacijo v letih 1999 in 2000,



Stran 1492 / Št. 19 / 1. 3. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– dopolnitve območij varstva vodnih virov (vodovarstvena
območja) in vodnogospodarskih ureditev,

– dopolnitve skladno z odločbo ustavnega sodišča (Ura-
dni list RS, št. 93/99),

– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo
občine in posameznikov za potrebe poselitve – gradnja in
ureditve na kvalitetnih in manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih,
skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami za področje poseli-
tve za naselje Vransko in

– dopolnitev s programskimi zasnovami za 11 območij.

2. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev dolgoročnega in

srednjeročnega plana za Občino Vransko je naslednje gradivo,
ki je ustrezno dopolnjeno in spremenjeno:

– kartografski del v merilu 1: 25 000:
1. zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve,
2. zasnova vodnih virov in vodnogospodarske ureditve,
3. zasnova oskrbe z vodo,
3.a) vodnogospodarske omejitve v prostoru (nov prikaz),
4. zasnova rudnin,
5. zasnova ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dedi-

ščine,
6. zasnova rekreacije v naravnem okolju,
7. zasnova sanacij,
8. zasnova poselitve in zasnova funkcij naselij v omrežju

naselij,
9. zasnova prometnega omrežja,
9.a) zasnova kolesarskega omrežja,
10. zasnova omrežja zvez v merilu,
11. zasnova energetskega omrežja,
12. zasnova načinov urejanja prostora,
13. zasnova osnovne rabe prostora,
14. zasnova območij za potrebe obrambe ter zaščite in

reševanja;
– kartografska dokumentacija na preglednem katastrskem

načrtu v merilu 1:5000:
– namenska raba in načini urejanja prostora.

– Programske zasnove s tekstualnim in grafičnim delom
ter predhodno pridobljenimi pogoji in mnenji za:

1. območje lovske koče in strelišča Tešova,
2. stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega severni

del – po Zavrteh,
3. stanovanjsko gradnjo Pečenik – Laz,
4. stanovanjsko gradnjo Čeplje – Na Bregu,
5. stanovanjsko gradnjo pod Prekopskimi zavodi,
6. obrtno stanovanjsko cono Brode,
7. obrtno stanovanjsko cono Rems,
8. poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem pri-

ključku Čeplje,
9-1. park tehnične kulture »Johan-Janez Puh« z avtomo-

todromom,
10. športno turistični kompleks na območju Podgrada,
11. centralno čistilno napravo Vransko.
– Strokovna podlaga za utemeljitev širitve ureditvenega

območja za naselje Vransko:
1. stanovanjsko gradnjo - v kartografski dokumentaciji

pod oznako 5-B3,
2. razširitvijo pokopališča - v kartografski dokumentaciji

označen z 8-B6,
3. razširitev območij za proizvodne in servisne dejavnosti

KIV z oznako v kartografski dokumentaciji 19-B15.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA

3. člen
V točki 6.1.1. »Kmetijska zemljišča« se za tretjim odstav-

kom doda nov četrti in peti odstavek, ki glasita:
»V Občini Vransko so za potrebe poselitve opredeljene

širitve ureditvenih območij naselij pretežno na slabših kmetij-

skih zemljiščih, izjema so le predlagane širitve na Vranskem,
Brodeh in v Čepljah (zaokrožitev ureditvenega območja) ter
širitve manjšega obsega pri nekaterih lokalnih oskrbnih sredi-
ščih (obrtno trgovska cona) in drugih naseljih.

Na predvidenih območjih agromelioracij, osuševanj, na-
makanj in komasacij je potrebno predhodno pridobiti naravo-
varstvene smernice.«

4. člen
V točki 6.1.2. »Gozdovi« se za tretjim odstavkom vstavi

nov četrti odstavek (sedanji četrti pa postane peti odstavek), ki
glasi:

»V Občini Vransko je za vse posege v gozd, na zemljišča v
zaraščanju, na gozdno infrastrukturo, za posamično gozdno
drevje v kmetijski krajini in obrečne pasove drevja potrebno
predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.«

5. člen
V točki 6.1.3. »Vodni viri« se za drugim odstavkom doda

nov tretji odstavek, ki glasi:
»Na območju Občine Vransko so z odlokom (Uradni list

RS, št. 22/01) zavarovana vodovarstvena območja šestih vo-
dnih virov: Jakov Dol, Merince 1, Merince 2, Tešova 1, Tešova
2 in Zajc-Tinček, kjer so predpisani varstveni ukrepi izključno
oziroma omejeno rabo za: neposredno zaščito zajetja ali črpali-
šča v notranji vodovarstveni coni (1) – območju najstrožje
zaščite, v zunanji vodovarstveni coni (2) – območju stroge
sanitarne zaščite in vplivni vodovarstveni coni (3) – območju z
blagim režimom zaščite.«

6. člen
V točki 6.1.4. »Rudarstvo« se za zadnjim odstavkom do-

data nova odstavka, ki glasita:
»Na območju Občine Vransko se nahaja opuščeni kam-

nolom apnenca v Stopniku, ki je opredeljen kot območje ob-
vezne sanacije. Na območjih opuščenih kamnolomov mora
lastnik zemljišča izvesti ustrezno sanacijo opuščenega kamno-
loma, kar naj zagotovi varnost tega prostora za ljudi in živali ter
vzpostavitev krajinskih kvalitet tega okolja.

Za eventualne delujoče kamnolome si morajo lastniki
zemljišča kamnoloma pridobiti za izkoriščanje vsa predpisana
dovoljenja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. V doku-
mentaciji za pridobitev dovoljenj morajo biti opredeljeni pred-
vsem način ter trajanje pridobivanja mineralnih rudnin z ob-
veznostjo sprotne in rokom končne sanacije pridobivalnega
oziroma celotnega prostora, ki je bil degradiran zaradi delova-
nja kamnoloma.«

7. člen
V točki 6.1.5. »Naravna in kulturna dediščina« se iz celot-

nega poglavja črtajo tisti spomeniki in območja naravne in
kulturne dediščine, ki se nahajajo na območju Občine Vran-
sko:

– v besedilu z naslovom »Naravna dediščina« se črtajo
besede: »lipa na Čreti«, »Podgrad«;

– v besedilu z naslovom »Kulturna dediščina« se črtajo
besede: »Vransko«, »zgodovinsko memorialno območje Čre-
ta«, »Ločica pri Vranskem«.

Na koncu istega poglavja (za besedilom z naslovom »Kul-
turna dediščina«) se doda novo besedilo, ki glasi:

Naravne vrednote na območju Občine Vransko
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike

Slovenije je opredeljeno območje naravne vrednote predlog za
krajinski park Čemšenik in Dobrovlje.

Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne
podlage za varstvo naravnih vrednot (ZVNKD Celje, naravovar-
stvene smernice št. 02-3459/2-00, september 2000).

Na območju občine je opredeljenih skupno 20 naravnih
vrednot:

– območja naravnih spomenikov: Ceretov črni Bezeg,
Zorkova lipa, Veternica, Podgrajska jama in Škadovnica, potok
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Zaplaninščica, pretok Bolske, potok Kučnica in potok Merin-
ščica;

– območja naravne vrednote: Podgrajska Lipa, Lipa na
Prelazu, Lipa na Čreti, Lipe pred cerkvijo sv. Katarine, Štabirni-
ca, Mali Prepad pri Pečovniku, Šimnov kevderc, Orlova Peč na
Čreti in nahajališče oligocenskih fosilov pri Čepljah.

Kulturna dediščina na območju Občine Vransko
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne

podlage za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, oktober
2000).

Po zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99) se ob samem objektu dediščine varuje tudi njego-
va neposredna okolica. To je območje, katerega varstvo
zagotavlja funkcionalno integriteto varovane kulturne dedi-
ščine ter je identično z območjem enote dediščine v registru
dediščine. Poleg tega se varuje tudi vplivno območje kultur-
ne dediščine, to je ves tisti prostor, kjer lahko pojavi (pose-
gi), ki so povezani z drugimi dejavnostmi v prostoru, vplivajo
na dediščino. Ti vplivi imajo lahko negativne posledice na
lastnosti, pomen ali celo na materialno substanco varovane
dediščine.

Za posege na vseh varovanih območjih se izdajajo ustrez-
ni kulturnovarstveni akti po zakonu o varstvu kulturne dedišči-
ne. Te akte izdaja pooblaščeni zavod za varstvo nepremične
kulturne dediščine, izdajajo pa se za gradnjo in rekonstrukcijo
obstoječih objektov in za izvajanje tistih del, ki se ne štejejo za
gradnjo, vendar pa je potrebno zanje pridobiti odločbo o prigla-
sitvi del.

Kot kulturna dediščina je opredeljeno:
– zgodovinsko memorialno območje: Čreta,
– naselbinska dediščina: Vransko,
– arheološka dediščina: Jeronim, Vransko - Na Ilovici,

Vransko center in Vransko – avtobusno postajališče,
– sakralna stavbna dediščina: 39 objektov kulturne dedi-

ščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina: 58 objektov kulturne dedi-

ščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina – etnološka dediščina: 28

objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– memorialna dediščina: 4 objekti in območja.«

8. člen
V točki 6.4.2. »Zasnova poselitve« se na koncu besedila z

naslovom »Zasnova namenske rabe prostora« dodajo novi trije
odstavki, ki glasijo:

»V kartografskem delu Občine Vransko so območja po-
selitve opredeljena z ureditvenimi območji naselij in drugimi
ureditvenimi območji, obstoječa stavbna zemljišča na obmo-
čju razpršene gradnje so evidentirana v kartografski doku-
mentaciji na PKN 1:5000. Nova razpršena gradnja ni dovolje-
na, če ne gre za potrebe kmetijskih dejavnosti in dopolnilnih
dejavnosti kmetij.

Na območju občine so dodatne površine za poselitev
opredeljene v navezavi na obstoječa stavbna zemljišča in uredi-
tvena območja naselij na pretežno slabših kmetijskih zemlji-
ščih. Na najboljša kmetijska zemljišča se posega le s posamič-
nimi posegi pretežno v zvezi s širitvami ureditvenih mej lokalnih
oskrbnih središč, kjer ni na voljo slabših zemljišč in v malo
večjem obsegu v občinskem središču Vransko, ter Brode in ob
priključku Čeplje.

Pri vseh ostalih ruralnih naseljih so predvidene le minimal-
ne spremembe mej obstoječih ureditvenih območij zaradi ma-
njših potreb in zaradi varovanja kvalitetnih kmetijskih zemljišč
ter naravne in kulturne dediščine.«

9. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na

koncu besedila z naslovom »oskrba z vodo« doda nov odsta-
vek, ki glasi:

»Na območju Občine Vransko se nahajajo zajeti in ne
zajeti vodni viri. Z zajetimi vodnimi viri upravlja upravljalec vodo-
voda, ki mu je podeljena koncesija.

– Za zajete vodne vire, katerih varovanje je opredeljeno z
izdelanimi strokovnimi podlagami in na podlagi le-teh sprejetimi
odloki, je treba rabo prostora in dejavnosti na vplivnem obmo-
čju vodnih virov prilagoditi določilom odlokov o varovanju vo-
dnih virov.

– Za vse tiste vodne vire, ki se že izkoriščajo, njihovo
varovanje pa ni predpisano z odlokom, je treba izdelati strokov-
ne podlage za določitev varstvenih pasov vodnih virov ter spre-
jeti odloke o varovanju vodnih virov. Do sprejetja le-teh pa je
potrebno omejiti dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto
vode na območju vodnih virov.

– Za vse ne zajete vodne vire je potrebno izdelati kataster
vodnih virov, s katerim bo ugotovljena zmogljivost vodnih virov,
kvaliteta, pregled nad lokacijami in možen transport do posa-
meznih uporabnikov. Vse ne zajete vodne vire, ki so pomembni
za oskrbo s pitno vodo, je potrebno zavarovati pred onesnaže-
njem.

– Za koriščenje vodnega vira na območju druge občine
za potrebe Občine Vransko in obratno, mora biti med občina-
ma sklenjen pisni dogovor o razdelitvi vodnih virov, kakor tudi o
materialni odgovornosti.

10. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se

na koncu besedila z naslovom »promet« dodajo odstavki, ki
glasijo:

»Območje Občine Vransko prečka državno cestno omre-
žje: avtocesta A1 (avtocesta A1 Šentilj–Celje–Ločica in avtoce-
sta v gradnji A1 Ločica–Ljubljana), glavna cesta I. reda št. 10.
(Ločica–Ljubljana) in regionalna cesta RII-414 Kamnik–Ločica
in RII-447 Arja vas–Žalec–Šempeter–Ločica.

Po novi kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko je
7 lokalnih cest in 35 javnih poti izven naselij. Občinsko cestno
omrežje se bo postopoma moderniziralo na odsekih, ki skla-
dno z zakonom o javnih cestah nimajo ustreznih elementov.
Predvidena je izgradnja dovozne ceste do predvidenega kom-
pleksa parka tehnične kulture z avtomotodromom v Čepljah z
izvedbo novega priključka na regionalno cesto R2-447.

Skladno z republiškimi izhodišči je predvidena ureditev
mednarodne daljinske kolesarske povezave ob regionalni cesti
RII-447.«

11. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na

koncu besedila z naslovom »Usmeritve in zasnova ptt omrežja «
doda nov odstavek, ki glasi:

»Na območju Občine Vransko se nahajata televizijski pre-
tvornik in predvideni UKV pretvornik, ki se lahko uporabljata
tako za oddajanje televizijskega, radijskega programa oziroma
bodočih digitalnih storitev.«

12. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na

koncu besedila z naslovom »elektroenergetsko omrežje« doda
nov odstavek, ki glasi:

»Elektroenergetska infrastruktura na območju Občine
Vransko, ki je obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Republike Slovenije obsega: daljnovod 400kV
Beričevo – Podlog in DV 220 kV Beričevo – Podlog ter traso
predvidenega daljnovoda 2x400kV Beričevo – Podlog.«

13. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na

koncu besedila z naslovom »plinovodno omrežje« doda nov
odstavek, ki glasi:

»Na območju Občine Vransko poteka magistralni plino-
vod M 2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice, ki je obvezno
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izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike
Slovenije.«

14. člen
V točki 6.4.4. »Zasnova vodnogospodarskih ureditev« se

na koncu besedila z naslovom »Urejanje vodotokov – regulaci-
je« doda novo besedilo, ki glasi:

»Urejanje vodotokov in površin ob vodotokih v Občini
Vransko

a) Splošne usmeritve:
Vodnogospodarska dejavnost se bo usmerjala v skrb za

zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanih površin in infrastruk-
ture, ustrezno nadaljnjo rabo prostora, odvisno od vodnega
režima, skrb za ohranitev količin in kakovosti površinskih in
podzemnih voda ter usmerjanje v racionalno rabo še neizrablje-
nih vodnih virov. Varovali bomo količino in kakovost vode v vseh
pojavnih oblikah ter vodni in obvodni prostor ob upoštevanju
naravnih zakonitosti vodnega režima. Izvesti bo potrebno pro-
tipoplavne ukrepe, ki se delijo na ukrepe lokalnega ter širšega
značaja.

b) Planirani zadrževalniki – retencijske površine:
Na območju Občine Vransko se bo skrbelo za ohranjanje

retencijskih površin ob vodotokih: Bolska, Motnišnica in Merin-
ščica. Površine, ki so že sedaj nekontrolirano poplavljene,
bodo ohranjene za kontrolirano razlitje visokih vod. Te površine
so predvidene ob:

– Bolski: nasproti bencinske črpalke Vransko med staro
cesto Celje – Ljubljana in AC Arja vas – Vransko, kompleks
kmetijskih površin,

– Motniščnici: nad cesto Celje – Ljubljana ob cesti Loči-
ca – Motnik, kompleks kmetijskih površin,

– Merinščici: na »Fermetovem« travniku, kompleks kme-
tijskih površin.

c) Planirane vodnogospodarske ureditve:
Na podlagi planskega gradiva vodnega gospodarstva

so bila na območju Občine Vransko planirane vodnogospo-
darske ureditve, ki zagotavljajo večjo poplavno varnost pred-
vsem urbanih površin, vzdrževalna dela na porušenih vodnih
objektih in izvedba interventnih posegov v struge Bolske,
Zaplanščice, Motnišnice, Merinščice, Podgrajščice, Cer-
kovnice, Tudruščice in manjših hudourniških pritokih, kot
posledica neurij leta 1990, 1992, 1994 in 1998. Za pose-
ganje v prostor veljajo iz vidika vodnega gospodarstva na-
slednje usmeritve:

– Na povodju Bolske, Motniščice in Merinščice se bodo
na območju Občine Vransko izvajali ukrepi za pridobitev reten-
cijskih površin z izgradnjo zaščitnih nasipov.

– V največji možni meri se bo ohranjal naravni videz povr-
šinskih vodotokov in obvodnega prostora, zato čisti regulacijski
ukrepi niso dopustni in ne predvideni.

– Izvajala se bo lokalna protierozijska zaščita strug poto-
kov ter sanacija poškodb s sonaravnimi materiali.

– Na hudourniških potokih (Zaplaninščica s pritoki, Me-
rinščica, Motnišnica, Tudruščica) se bo skrbelo za zadrževanje
prodnih nanosov z izgradnjo primernih zaplavnih pregrad, ki
bodo locirane v zgornjih tokovih potokov.

– Na potokih Bolska, Motnišnica in Merinščica se bo
skrbelo za redno vzdrževanje pretočnega profila z odstranjeva-
njem plavin in odvozom le-teh na za to določena mesta.

d) Kmetijske površine:
Kmetijske površine ob vodotokih bodo varovane le na

10-letno poplavno varnost. Za preprečitev nastanka erozijskih
žarišč na pribrežnih zemljiščih Bolske in Motnišnice morajo biti
vse kmetijske površine, ki se intenzivno izkoriščajo od zgornje-
ga roba brežine ali od vznožja visokovodnega nasipa oddaljene
vsaj 10 m, od ostalih korit pa vsaj 5 m.

Pas ob vodotokih mora biti travnat ali drugače utrjen.
Površine, ki niso primerne za intenzivno kmetijstvo ali urbaniza-
cijo, se naj namenijo za zadrževanje visokih vod (suhi zadrževal-
niki).

e) Raba vode iz površinskih vodotokov:
Na območju Občine Vransko se voda iz površinskih odvo-

dnikov uporablja tudi za namakanje kmetijskih površin, ribogoj-
stvo in energetsko izrabo (MHE, žage, mlini).

Prvenstveno prednost ima raba vode za pitje in napajanje
živine. Raba vode v druge namene (namakanje kmetijskih povr-
šin, za energetsko izrabo in za ribogojstvo) je dovoljena le
takrat, ko bodo količine večje od ekološko sprejemljivega pre-
toka. Za rabo vode je treba pridobiti ustrezno soglasje oziroma
dovoljenje Ministra za okolje in prostor (zakon o varstvu okolja,
Uradni list RS, št. 32/93).

f) Poselitev:
– Novogradnje je treba prvenstveno usmerjati na poplav-

no varna območja tako, da se z njimi ne bo posegalo na
obvodne rentenzijske površine, ki so pomembne za vzdrževa-
nje visokovodnega režima vodotoka. Novogradnje je treba
usmerjati izven obsežnejših erozijskih ter zaradi vode nestabil-
nih območij.

– Gradnja objektov ter površinskih infrastrukturnih ob-
jektov na tistih območjih ob vodotokih, ki niso poplavna, ni
dopustna v 10 m pasu ob Bolski in 5 m pasu ob ostalih
manjših vodotokih. Tak način rabe prostora bo omogočal
nemoten dostop do vodnih korit, primerno vzdrževanje vo-
dnega režima ter ohranitev rečnih in obrežnih ekosistemov
ter obrežne krajine.

– Gradnja objektov na erozijskih in plazljivih območjih
načeloma ne bo možna. Izjemoma bo možna le ob predhodni
sanaciji območja.«

g) Varstvo kakovosti in količina voda:
– Poskrbljeno mora biti za zagotavljanje monitoringa povr-

šinskih voda z namenom spremljanja kakovostnega stanja vo-
dotokov.

– V smislu izenačevanja oziroma ohranitve vodnega siste-
ma je potrebno pri gradnji utrjenih površin ter objektov na
urbanih območjih poskrbeti, da se čiste padavinske vode ne
odvajajo v kanalizacijske sosisteme in čistilno napravo, pač pa
po možnosti infiltrirajo v podtalje ali pa zadržujejo v zadrževalni-
kih padavinskih vod.

– Padavinske vode z manipulacijskih, delovnih in drugih
površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati,
je potrebno pred izstokom v okolje (kanalizacijo, vodotok ali
podtalje) odvajati preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
Kakovost vode pred izstopom v okolje mora odgovarjati »uredbi
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja« (Uradni list RS, št. 35/96). Vodni viri za oskrbo s
pitno vodo območja Občine Vransko se nahajajo tudi na kra-
škem delu območja, kjer je direkten stik z zalogami pitne vode.
Skrbeti je treba za ohranitev in izboljšanja kakovosti podzemnih
vod.

h) Odvajanje in čiščenje odpadnih vod:
– Predvideti je treba dograditev kanalizacijskega sistema

v naselju Vransko, ki mora biti zaključen s čistilno napravo. Pri
tem je treba upoštevati že izdelano »Idejno zasnovo za dopolni-
tev in posodobitve sistema odvajanja in čiščenja odplak v Obči-
ni Žalec« zaključna varianta proj. št. 6 K 944, november 1997,
Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor.

– Pri načrtovanju kanalizacijskega sistema je treba upoš-
tevati tudi način odvajanja in čiščenja odplak, ki je bil predpisan
v vodnogospodarskih pogojih k programskim zasnovam za
posamezna območja.

– Iz objektov, ki bodo zgrajeni na območjih, kjer so zgra-
jeni kanalizacijski sistemi ali v njihovi bližini, je treba odpadne in
sanitarne odpadne vode odvajati v kanalizacijski sistem v skla-
du s pogoji upravljalca kanalizacije in čistilne naprave.

– Na območju razpršene gradnje, kjer se nahajajo večje
skupine objektov ali so ti načrtovani in jih ne bo možno priključi-
ti na centralni kanalizacijski sistem, obremenitev odplak pa že
sedaj vključno z novimi objekti presega 50 PE, je treba čišče-
nje odplak urediti skupno. Na takih območjih je obvezna izgrad-
nja manjših čistilnih naprav na katere je treba priključiti obstoje-
če in nove objekte.
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– Na čistilnih napravah je treba odplake očistiti do te
mere, da bodo parametri pred izpustom iz čistilne naprave v
površinski odvodnik ustrezali določilom »uredbe o emisiji snovi
pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav« (Ura-
dni list RS, št. 35/96).

– Odplake iz objektov (stanovanjskih, gostinskih ali go-
spodarskih) na območju razpršene gradnje, kjer skupna obre-
menitev ne presega 50 PE, je treba odvajati v ustrezno dimen-
zionirane vodotesne greznice brez iztoka. Praznjenje greznic in
odvoz greznične vsebine pa mora biti pogodbeno urejeno s
pristojno komunalno organizacijo.

– Na kmetijah je treba urediti gnojišča ter jame za gnojni-
co ali gnojevko v skladu s predpisi. Raztros gnoja in gnojevke
na kmetijske površine je treba izvajati v skladu z »uredbo o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla« (Uradni list RS,
št. 68/96).

h) Varovanje kvalitete virov pitne vode:
– Na vplivnih območjih virov pitne vode se lahko razvijajo

le tiste gospodarske dejavnosti, ki ne onesnažujejo vode, tal,
zraka ali kvarno vplivajo na vodni režim ali obvodni prostor.

– Gospodarske dejavnosti, ki pri proizvodnji uporabljajo
tehnološko vodo je potrebno usmerjati v zaprte sisteme- krogo-
toke.

– Za vse take dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto
bivalnega ali naravnega okolja, je treba predhodno v skladu z
»uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna preso-
ja vplivov na okolje« (Uradni list RS, št. 66/96) opraviti presojo
vplivov na okolje.

15. člen
V 7. točki »Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene

samozaščite« se na koncu besedila doda novo besedilo, ki
glasi:

»Zasnova območij za potrebe obrambe ter zaščite in reše-
vanja na območju Občine Vransko«

Vsa območja za obrambo ter zaščito in reševanje na
območju občine so opredeljena v občinskem načrtu obrambe
ter zaščite in reševanja.«

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA
PLANA

1. Programska zasnova za območje lovske koče in
strelišča Tešova

16. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na juž-

nem pobočju nad zaselkom Tešova med cesto na jugovzhodu,
ki vodi od naselja Vransko proti Dobroveljski planoti in grapo na
zahodni strani, ki ločuje hriba Petelinek in Belica. V naravi je
obravnavano območje kmetijsko zemljišče in gozd. Površina
ureditvenega območja znaša ca. 3,40 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno turistično-rekreacijski de-
javnosti:

– znotraj območja turistične gostinske dejavnosti ureditvi
obstoječe lovske koče (nadomestna gradnja) in ureditvi pro-
metnih ter ostalih zunanjih površin,

– znotraj območja strelišča ureditvi skladišča strelne na-
prave (katapulta za izstrelitev glinenih golobov), ureditvi strelnih
mest, izgradnji opazovalnega stolpa in ureditvi območja izstre-
ljevanja glinenih golobov,

– na zahodnem delu ureditvenega območja ureditvi širše-
ga območja strelišča oziroma območja dometa šiber,

– okoli celotnega ureditvenega območja opredelitvi varo-
valnega območja z režimom varnostnih ukrepov v času strelja-
nja in

– na sosednjih gozdnih površinah ureditvi učne goz-
dne poti.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikova-
nje:

– obvezna prostorska in vsebinska delitev ureditvene-
ga območja na območje turistično-gostinske dejavnosti, ob-
močje strelišča, širše območje strelišča, varovalno območje
in učno gozdno pot,

– izvajanje posegov kot jih določa programska zasno-
va: novogradnje objektov in naprav za potrebe strelišča,
adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje
obstoječih objektov, gradnja pomožnih objektov in naprav v
okviru dodatne ureditve ali za zagotavljanje večje varnosti na
ureditvenem območju,

– ohranjanje kvalitete prvin krajine,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: za-

gotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa,
upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov,
prepoved posegov tik ob gozdnem robu,

– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje ob-
jektov: skladnost višinskih in tlorisnih gabaritov objektov in
naprav, enotno oblikovanje streh in fasad z možnostjo obli-
kovnih poudarkov pri posebnih objektih in napravah,

– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami
grmovnic in dreves.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– prepoved poslabšanja sedanjih odtočnih razmer po-

vršinskih voda na celotnem vplivnem območju ureditvenega
območja programske zasnove,

– prepoved posegov v hudourniško grapo,
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja meteornih vod z

območja turistično gostinske dejavnosti in z utrjenih površin
strelišča, preko kanalizacijskega sistema v odprti odvodnik,
odvodnja odpadnih sanitarnih vod v triprekatno greznico na
izpraznjevanje (brez iztoka).

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ure-
janja:

– prometno omrežje: dostop na območje iz obstoječe
dovozne ceste Vransko–Dobroveljska planota, ureditev pla-
toja za dostop in parkiranje, zavarovanje obstoječe poljske
(gozdne) poti v času uporabe strelišča,

– vodovod: uporaba obstoječega vodovodnega pri-
ključka,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeri-
tvah za vodogospodarsko urejanje območja, v primeru iz-
gradnje lokalne čistilne naprave dovoljena odvodnja preči-
ščenih fekalnih vod v površinske odvodnike,

– elektrika: priključitev lovske koče na obstoječe elek-
trično omrežje, novi priključki niso predvideni,

– TK omrežje: priključevanje na to omrežje ni predvide-
no,

– ogrevanje: centralno z lahkim kurilnim oljem ali z
drugim ekološko sprejemljivim gorivom,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skla-
dno z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času
gradnje in v času izvajanja streljanja, varovanje vode, tal in
zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred po-
žarom in v zvezi z izvajanjem strelske dejavnosti pri izdelavi
prostorske izvedbene dokumentacije.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskih ureditvenih pogojev za celotno

ureditveno območje lovske koče in strelišča Tešova.
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2. Programska zasnova za stanovanjsko zazidavo na
območju Vranskega severni del – po Zavrteh

17. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na juž-

nem pobočju Dobroveljske planote in severno od potoka Pod-
grajščica. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemlji-
šče in delno stavbno zemljišče. Površina ureditvenega obmo-
čja znaša ca. 4,35 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-
gramske zasnove je namenjeno:

– gradnji enodružinskih prostostoječih stanovanjskih ob-
jektov z možnostjo dopolnilne mirne intelektualne dejavnosti,

– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja,

– ureditvi zelenih površin,
– ohranitvi obvodnih površin,
– izgradnji območja ob upoštevanju pogojev geološkega

poročila: lociranje objektov na grebenastih delih območja, pra-
vilno temeljenje objektov, gradnja podpornih zidov, zalednih
vkopanih sten, pravilen način odvodnje meteornih in drenažnih
vod iz objektov in okolice ter odvodnje odpadnih vod, obvez-
nost pridobitve podrobnejšega mnenja geologa v fazi izdelave
prostorskih ureditvenih pogojev.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave v vzdolžnih pasovih v

smeri vzhod–zahod in vmesnih prekinitev z zelenimi pasovi,
– zasnova cestnega omrežja po plastnicah v smeri vzhod–

zahod in nova navezava preko mostu čez Podgrajščico v nase-
lje Vransko,

– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova:
novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in
nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja
objektov v okviru razširitve ureditvenega območja, postavitev
vrtnih ut,

– ohranjanje kvalitete prvin krajine: prepoved gradnje ob-
jektov in urejanja vrtov v širini od 15 do 25 m v obvodnem
prostoru, urejanje vrtov ob stanovanjskih objektih ob predhodni
pridobitvi mnenja geologa,

– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zago-
tavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoš-
tevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predho-
dna pridobitev geoloških pogojev, lega daljše stranice objektov
dopolnilne gradnje v smeri plastnic, zagotovitev minimalnega
odmika od lokalne ceste,

– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje ob-
jektov: enoten višinski gabarit (vkopana klet, pritličje in izzidano
podstrešje), v celoti vkopana klet pri objektih na izpostavljenih
legah, vzdolžna smer tlorisnega gabarita objektov, enotno obli-
kovanje streh in fasad (smer slemena vzporedna s plastnicami
oziroma pravokotna nanje, če je krajša stranica objekta vzpore-
dna s plastnicami),

– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami gr-
movnic in dreves (vrste, ki povečujejo stabilnost terena).

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih

vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih in zalednih vod)
v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik, odvodnja sani-
tarnih odpadnih vod v javno kanalizacijo in čistilno napravo v
Brodeh oziroma do izgradnje javne kanalizacije in v primeru
obremenitve pod 50 PE, odvajanje v triprekatne greznice na
izpraznjevanje brez iztoka in s pogodbeno urejenim odvozom s
strani pristojne komunalne službe,

– v primeru kmetij ureditev gnojišča in jame za gnojnico in
gnojevko ter raztros gnojevke in gnoja na kmetijske površine ob
upoštevanju veljavnih predpisov.

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: napajanje območja po novi cesti, ki
poteka preko novega mostu čez potok Podgrajščica in zasnova
cestnega omrežja soseske vzporedno s plastnicami,

– vodovod: predhodna izdelava presoje o zadostnosti ob-
stoječega vodovoda in izgradnja vodovodnega omrežja za po-
trebe predvidenih objektov,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah
za vodogospodarsko urejanje območja,

– elektrika: napajanje iz 20 kV daljnovoda Vransko preko
nove transformatorske postaje in pripadajočih električnih vo-
dov,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skla-
dno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,

– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega
kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekolo-
ško sprejemljivih goriv,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izved-
bene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako,
da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v
okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskih ureditvenih pogojev za celotno ure-

ditveno območje;

3. Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo
Pečenik – Laz

18. člen
Opis območja
Ureditveno območje programske zasnove se nahaja na

srednjem delu južnega pobočja Dobrovelj, severozahodno od
Vranskega in zahodno od zaselka Tešova. Območje je v večji
meri že pozidano. V naravi je obravnavano območje kmetijsko
zemljišče in delno gozd ter stavbno zemljišče. Površina uredi-
tvenega območja znaša ca. 3 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-
gramske zasnove je namenjeno:

– gradnji enodružinskih prostostoječih stanovanjskih,
– zgostitvi pozidave znotraj območja,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja,
– ureditvi in ohranitvi zelenih površin,
– izgradnji območja ob upoštevanju pogojev geološkega

poročila: obveznost pridobitve podrobnejšega mnenja geologa
v fazi izdelave prostorskega izvedbenega načrta.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave vzporedne s plastnicami

in prilagoditev morfologiji obstoječe gručaste pozidave,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova:

novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, ohranjanje kvali-
tetnih prvin krajine: ohranitev zelenih površin in varovanje goz-
dnega roba v celoti,

– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zago-
tavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoš-
tevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predho-
dna pridobitev geoloških pogojev, lega daljše stranice objektov
dopolnilne gradnje v smeri plastnic, zagotovitev minimalnega
odmika takega objekta od lokalne ceste,

– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje ob-
jektov: enoten višinski gabarit (vkopana klet, pritličje in izkori-
ščeno podstrešje), v celoti vkopana klet pri objektih na izpo-
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stavljenih legah, vzdolžna smer tlorisnega gabarita objektov,
enotno oblikovanje streh in fasad (smer slemena vzporedna s
plastnicami oziroma usklajena z obstoječo zasnovo gruče hiš).

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih

vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih vod) v meteor-
no kanalizacijo in površinski odvodnik, odvodnja sanitarnih od-
padnih vod po vodotesnem kanalizacijskem sistemu v javno
kanalizacijo oziroma na čistilno napravo. Začasen odvod sani-
tarnih odpadnih vod se lahko načrtuje v ustrezno dimenzionira-
ne vodotesne greznice, brez iztoka,

– na kmetijah je treba urediti gnojišča za gnojnico ali
gnojevko v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in
greznic (Uradni list RS, št. 35/96),

– raztros gnoja in gnojevke na kmetijske površine je treba
izvajati v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

Pogoji za ohranjanje kvalitete prvin krajine oziroma za
posege v gozdni prostor:

– nove gradnje naj se locirajo z maksimalnim prilagaja-
njem terena. Tako se bodo ohranili ekološko zanimivi biotopi,
manjši pa bo tudi obseg zemeljskih del v izredno težavnem
terenu (miniranje). Zunanje ureditve parcel se naj v največji
možni meri izvajajo z avtohtonim, rastišču primernimi vrstami.
Pri širitvah v gozd se naj ohranijo soliterna, zanimivi osebki
gozdnega drevja.

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: območje je dostopno iz krajevne
ceste proti domačiji Pečenik. Cestno omrežje za napajanje
nove poselitve je obstoječe,

– vodovod in kanalizacija: na obravnavanem območju ni
zgrajenega javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
Zaradi visoke lege območja ni možno direktno napajanje z
vodo iz vodovodnega sistema Žalec-Vransko. Priporočena je
izgradnja lokalnega vaškega vodovoda, za fekalne vode pa
triprekatne vodotesne greznice na izpraznjevanje. kanalizacija:
ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodogospodarsko
urejanje območja,

– elektrika: energija za napajanje stanovanjske cone je na
voljo niz. nap. zbiralnicah v TP 20/0,4 kV Jeronim in izgradnja
sekundarnega električnega omrežja,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skla-
dno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,

– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega
kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekolo-
ško sprejemljivih goriv,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izved-
bene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako,
da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v
okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– urejanje območja skladno z določili veljavnih prostor-

skih ureditvenih pogojev.

4. Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo Čeplje
– Na Bregu

19. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na vzpe-

tini nad Čepljanskim poljem južno od avtoceste Arja vas–Vran-

sko in severno od regionalne ceste Celje–Ljubljana. V naravi je
obravnavano območje kmetijsko zemljišče in delno gozd ter
stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca.
5,38 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-
gramske zasnove je namenjeno:

– gradnji enodružinskih prostostoječih stanovanjskih ob-
jektov na jugozahodnem in jugovzhodnem delu vznožja pobo-
čja,

– zgostitvi pozidave znotraj območja obstoječe pozidave
na slemenu hriba,

– ohranitvi sedanje rabe na območju obstoječih stavbišč v
vznožju hriba,

– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja,

– ureditvi zelenih površin,
– izgradnji območja ob upoštevanju pogojev geološkega

poročila: obveznost pridobitve podrobnejšega mnenja geologa
v fazi izdelave prostorskega izvedbenega načrta.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave vzporedno s plastnicami

v smeri vzhod–zahod in prilagoditev morfologiji obstoječe gru-
časte pozidave,

– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova:
novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in
nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja
objektov v okviru razširitve ureditvenega območja,

– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: ohranitev zelenih
površin in vinogradov, varovanje gozdnega roba v celoti,

– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zago-
tavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoš-
tevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predho-
dna pridobitev geoloških pogojev, lega daljše stranice objektov
dopolnilne gradnje v smeri plastnic, zagotovitev minimalnega
odmika takega objekta od lokalne ceste,

– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje ob-
jektov: enoten višinski gabarit (vkopana klet, pritličje in izkori-
ščeno podstrešje), v celoti vkopana klet pri objektih na izpo-
stavljenih legah, vzdolžna smer tlorisnega gabarita objektov,
enotno oblikovanje streh in fasad (smer slemena vzporedna s
plastnicami oziroma usklajena z obstoječo zasnovo gruče hiš),

– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami gr-
movnic in dreves.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– obveznost pridobitve hidrogeoloških raziskav,
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih

vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih vod) v meteor-
no kanalizacijo in površinski odvodnik, odvodnja sanitarnih od-
padnih vod po vodotesnem kanalizacijskem sistemu v javno
kanalizacijo oziroma na čistilno napravo (smiselna skupna čistil-
na naprava – še za območje poslovno-obrtno trgovske cone ob
AC priključku),

– obvezna preveritev hidravlične sposobnosti prepusta
čez potok Poltav na južni dovozni cesti.

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: napajanje območja po obstoječi
dovozni cesti, ki se odcepi od regionalne ceste R447 in poteka
v nadaljevanju po severni strani območja oziroma po drugem
kraku, ki poteka ob vznožju hriba,

– vodovod: izgradnja razvodnega omrežja z možnostjo
navezave na transportni vodovod Vransko–Gomilsko, prepo-
ved gradnje v varovalnem pasu omenjenega transportnega
vodovoda,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah
za vodnogospodarsko urejanje območja, pri obstoječih objek-
tih opustitev greznic na izpraznjevanje in navezava na kanaliza-
cijski sistem po izgradnji čistilne naprave,
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– elektrika: napajanje iz obstoječe transformatorske po-
staje Stopnik – Kamnolom in izgradnja sekundarnega električ-
nega omrežja,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skla-
dno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,

– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca ma-
gistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec-RMRP Vodice zara-
di pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega
plinovoda,

– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega
kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekolo-
ško sprejemljivih goriv,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izved-
bene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako,
da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v
okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– urejanje območja skladno z določili veljavnih prostor-

skih ureditvenih pogojev.

5. Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo pod
Prekopskimi zavodi

20. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži pod gri-

čevnatim obrobjem Prekopskih šum na območju Male Preko-
pe severno od ravninskega dela Prekope. V naravi je obravna-
vano območje kmetijsko zemljišče in delno gozd ter stavbno
zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 3,20 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-
gramske zasnove je namenjeno:

– dopolnilni gradnji enodružinskih prostostoječih stano-
vanjskih objektov med obstoječimi objekti in na prostih površi-
nah,

– ohranitvi pretežno sedanje rabe v območju dopolnilne
individualne stanovanjske gradnje in v območju dopolnilne
kmečko stanovanjske gradnje,

– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja,

– ureditvi zelenih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave vzporedno s plastnicami

v smeri vzhod–zahod in prilagoditev morfologiji obstoječe gru-
časte pozidave,

– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova:
novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in
nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja
objektov v okviru razširitve ureditvenega območja,

– ohranjanje kvalitete prvin krajine: ohranjanje in vzdrže-
vanje kulturnih teras, varovanje gozdnega roba v celoti, ohra-
njanje zelenih pasov med zaselki in na obrobjih ureditvenih
območij naselij,

– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zago-
tavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoš-
tevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predho-
dna pridobitev geoloških pogojev, lega daljše stranice objektov
dopolnilne gradnje v smeri plastnic, zagotovitev minimalnega
odmika takega objekta od lokalne ceste,

– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje ob-
jektov: enoten višinski in tlorisni gabarit (v pobočje vkopana
klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje), v celoti vkopana klet pri
objektih na izpostavljenih legah, vzdolžna smer tlorisnega gaba-
rita objektov, enotno oblikovanje streh in fasad (smer slemena
vzporedna s plastnicami oziroma usklajena z obstoječo zasno-
vo zaselka ali gruče hiš), ohranitev obstoječe strukture obce-
stnega naselja s smermi slemen, strešin in merami arhitektur-
nih elementov,

– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami gr-
movnic in dreves (sadno drevje).

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– obveznost pridobitve predhodnih hidrogeoloških razi-

skav,
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih

vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih in zalednih vod)
v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik ter predhodno
očiščenje onesnaženih meteornih vod do mere, ki jo predpisu-
jejo veljavni predpisi, odvodnja sanitarnih odpadnih vod v vodo-
tesni kanalizacijski sistem in čistilno napravo oziroma do izgrad-
nje javne kanalizacije in v primeru obremenitve pod 50 PE,
odvajanje v triprekatne greznice na izpraznjevanje brez iztoka in
s pogodbeno urejenim odvozom s strani pristojne komunalne
službe,

– raztros gnojevke in gnoja na kmetijske površine ob
upoštevanju veljavnih predpisov,

– v primeru ogrevanja s pečmi na lahko kurilno olje upoš-
tevanje veljavnih predpisov za gradnjo in opremo skladišč za
nevarne in škodljive snovi.

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: napajanje obstoječih objektov iz ob-
stoječe dovozne ceste in novih objektov iz nove prometnice,

– vodovod: izgradnja novega primarnega vodovoda za
napajanje območja z možnostjo navezave na transportni vod
Vransko – Gomilsko,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah
za vodnogospodarsko urejanje območja, odvodnja odplak iz
gospodarskih poslopij v vodotesne greznice na izpraznjevanje,

– elektrika: napajanje iz 20 kV daljnovoda Vransko preko
nove transformatorske postaje in pripadajočih električnih vo-
dov,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skla-
dno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,

– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega
kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekolo-
ško sprejemljivih goriv,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izved-
bene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako,
da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v
okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta za celotno

ureditveno območje.

6. Programska zasnova za obrtno stanovanjsko cono
Brode

21. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki obsega vzho-

dni del naselja Brode in leži med ureditvenim območjem nase-
lja Brode, lokalno cesto in kmetijskimi površinami. V naravi je
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obravnavano območje kmetijsko in delno stavbno zemljišče.
Površina ureditvenega območja znaša ca. 3,55 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-
gramske zasnove je namenjeno:

– gradnji obrtno stanovanjskih objektov,
– zgostitvi pozidave znotraj območja obstoječe pozidave,
– ohranitvi pretežno sedanje rabe na območju obstoječih

obrtno stanovanjskih objektov in na območju gospodarskih
objektov,

– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja,

– ureditvi zelenih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave s smerjo slemen sever–

jug,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova:

novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in
nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja
obrtno stanovanjskih objektov v okviru razširitve ureditvenega
območja,

– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: ohranitev zelenih
površin na zahodnem delu ureditvenega območja kot zelenega
tampona med tem območjem in obstoječo stanovanjsko pozi-
davo,

– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zago-
tavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoš-
tevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predho-
dna pridobitev geoloških pogojev,

– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje ob-
jektov: enoten višinski gabarit (pritličje in etaža ali tudi možnost
izzidanega podstrešja), oblikovanje streh ob upoštevanju ob-
stoječe tipologije,

– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami gr-
movnic in dreves.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– obveznost izvedbe hidrogeoloških raziskav,
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih

vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih in zalednih vod)
v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik ter predhodno
očiščenje onesnaženih meteornih vod do mere, ki jo predpisu-
jejo veljavni predpisi, odvodnja sanitarnih odpadnih vod v vodo-
tesni kanalizacijski sistem in čistilno napravo Vransko oziroma
do izgradnje javne kanalizacije in v primeru obremenitve pod
50 PE odvajanje v triprekatne greznice na izpraznjevanje brez
iztoka in s pogodbeno urejenim odvozom s strani pristojne
komunalne službe, lastna čistilna naprava v primeru obremeni-
tve preko 50 PE,

– ureditev gnojišč na kmetijah ter jam za gnojevko v skla-
du z veljavnimi predpisi,

– izvedba presoje vplivov na okolje v primeru razvoja de-
javnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto bivalnega in delovnega
okolja.

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: napajanje območja po novi dovozni
cesti, ki poteka v smeri vzhod–zahod, v fazi izdelave PIN možna
drugačna prometna zasnova,

– vodovod: izgradnja novega primarnega vodovodnega
omrežja z možnostjo navezave na transportni vodovod Vran-
sko–Gomilsko,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah
za vodnogospodarsko urejanje območja, odvodnja odpadnih
vod iz gospodarskih poslopij v vodotesno greznico na izpraz-
njevanje,

– elektrika: napajanje iz obstoječe transformatorske po-
staje Brode in izgradnja sekundarnega električnega omrežja,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje
skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave
PIN,

– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca ma-
gistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice
zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega
plinovoda,

– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega
kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekolo-
ško sprejemljivih goriv,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izved-
bene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako,
da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v
okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta ali prostor-

skih ureditvenih pogojev.

7. Programska zasnova za obrtno stanovanjsko cono
Rems

22. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki obsega se-

verozahodni del naselja Ločica pri Vranskem in leži zahodno od
regionalne ceste RII-447. Območje predvideno za pozidavo
leži ob jugovzhodnem in južnem vznožju hriba »Rigelj«. Teren je
rahlo nagnjen proti jugu in jugovzhodu. Ob južni strani območja
poteka Žirski graben. V naravi je obravnavano območje kmetij-
sko, gozdno in delno stavbno zemljišče. Površina ureditvenega
območja znaša ca. 2,23 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-
gramske zasnove je namenjeno:

– gradnji obrtno-stanovanjskih objektov,
– razširitev obstoječega stavbišča,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja,
– ureditvi zelenih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave s smerjo slemen vzpore-

dno s plastnicami,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova:

novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in
nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja
obrtno stanovanjskih objektov v okviru razširitve ureditvenega
območja,

– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: ohranitev zelenih
površin,

– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zago-
tavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoš-
tevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predho-
dna pridobitev geoloških pogojev,

– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje ob-
jektov: enoten višinski gabarit (pritličje in etaža ali tudi možnost
izzidanega podstrešja), oblikovanje streh ob upoštevanju ob-
stoječe tipologije,

– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami gr-
movnic in dreves.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– predvideti je treba ureditev površinskih odvodnikov v

naravni izvedbi, z dovolj velikim pretočnim profilom korita in
premostitve na njem. Pretočni profil mora biti dimenzioniran na
pretok 100-letnih vod, upoštevaje vsaj 50 cm varnostne višine,
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– lokacije objektov se lahko predvidijo le na osnovi hidro-
geoloških raziskav, ki morajo biti opravljene do take mere, da
bo na osnovi njih možno predvideti tudi odvod notranjih zale-
dnih vod iz tega območja,

– kanalizacija mora biti načrtovana v ločenem sistemu.
Odvajanje čistih meteornih in drenažnih vod je treba predvideti
v meteorno kanalizacijo. V meteorno kanalizacijo se lahko od-
vajajo tudi predhodno očiščene v dovolj dimenzioniranih lovil-
cih olj meteorne vode s tistih površin, kjer se pričakuje onesna-
ženje z olji in maščobami. V vode se lahko spuščajo le vode, ki
odgovarjajo uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih vod iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),

– odvajanje sanitarnih odpadnih vod iz objektov je potre-
bno načrtovati v javno kanalizacijo, ki mora biti zaključena s
čistilno napravo,

– predvideti je treba deponije za začasno deponiranje
odpadnega materiala (žagovine in podobnih odpadkov),

– skladišča nevarnih in škodljivih snovi oziroma skladišče-
nje le-teh mora biti načrtovano skladno s pravilnikom o tem,
kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transpor-
tne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št.
3/79),

– pri posegih v prostor je treba upoštevati zakon o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: napajanje območja iz krajevne ce-
ste Ločica–Brce. Cestno omrežje za napajanje nove poselitve
je organizirano v vzdolžni smeri po plastnicah po novi dovozni
cesti, ki poteka v smeri vzhod–zahod, v fazi izdelave PIN možna
drugačna prometna zasnova,

– vodovod: izgraditi je potrebno nov primarni vod za napa-
janje obrtno stanovanjskega kompleksa. Navezava je možna na
obstoječi vodovod A. C. 80mm, ki poteka od zajetja Jakov Dol
proti Vranskemu. Traso voda bo potrebno preko obrtno stano-
vanjskega kompleksa obnoviti in jo varovati s pasom nepozida-
nega in nezasajenega območja,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah
za vodnogospodarsko urejanje območja, po izgradnji čistilne
naprave se vodotesne greznice na izpraznjevanje obstoječih
objektov opustijo in se objekti navežejo direktno na kanalizacij-
ski sistem. Odvodnja odpadnih vod iz gospodarskih poslopij v
vodotesno greznico na izpraznjevanje. Uporabniki tehnološke
vode morajo pred priključitvijo na javni kanal zgraditi merilno
mesto, skladno z zakonodajo. Kvaliteta odpadne vode pred
izlitjem v javno kanalizacijo mora ustrezati uredbi o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št.
35/96),

– elektrika: napajanje je na voljo na daljnovodu 20 kV
Vransko, potrebno je izgraditi transformatorsko postajo s pripa-
dajočimi električnimi vodi in izgradnja sekundarnega električ-
nega omrežja,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skla-
dno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,

– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca ma-
gistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice,
zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega
plinovoda,

– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega
kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekolo-
ško sprejemljivih goriv,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izved-
bene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako,
da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v
okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– izvedba presoje vplivov na okolje v primeru razvoja de-
javnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto bivalnega in delovnega
okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– urejanje območja skladno z določili veljavnih prostor-

skih ureditvenih pogojev.

8. Programska zasnova za poslovno-obrtno trgovsko
cono ob avtocestnem priključku Čeplje

23. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki obsega zem-

ljišče vzhodno in zahodno od avtocestnega priključka Čeplje,
ki se nahaja vzhodno od naselja Vransko. V naravi je obravnava-
no območje kmetijsko in delno stavbno zemljišče. Površina
ureditvenega območja znaša ca. 7 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-
gramske zasnove je namenjeno:

– gradnji poslovno, obrtno trgovskih in industrijskih objek-
tov,

– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja,

– ureditvi zelenih obvodnih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova:

prostor med notranjimi komunikacijami je možno razdeliti v
poljubno velike parcele. Vstopni del na parcele je potrebno
nameniti parkiranju za zaposlene in obiskovalce. Predviden je
enoten višinski gabarit objektov: pritličje in etaža. Pri urbani-
stični zasnovi je potrebno paziti na ustrezna razmerja dimenzij
objektov. Oblikovanje strešin naj upošteva tipologijo, primer-
no za okolje. Strehe naj bodo v naklonu, priporočljive so
dvokapne strehe, v odvisnosti od arhitekture in dimenzije
objekta pa je možna tudi enokapna streha ali ravne oblike.
Oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na
fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije objekta.
Priporočljivo je, da so objekti zasnovani v ustrezni arhitekturi,
in uporabo novih materialov. Objekti morajo biti skladno in
enovito oblikovani. Fasade, ob glavni cesti morajo biti ustrez-
no členjene in moderno oblikovane, s poudarki na vhodnih
fasadah,

– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: predvideti je potre-
bno sočasno krajinsko ureditev kompleksa, ki bo odgovarjala
obstoječemu krajinskemu značaju doline in ustrezno upošteva-
ti naravni potek vodotoka Bolska in njegove ekološke kvalitete.
V tem območju niso dovoljeni posegi, krajinska ureditev in
zasaditev morata ohranjati prvine obvodne krajine in z ureditva-
mi izboljšati stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno
uporabiti avtohtone obvodne vrste.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– S predvidenimi posegi v prostor se ne smejo poslabšati

sedanje odtočne razmere površinskih voda na celotnem vpliv-
nem območju gradnje.

– Načrtovanim objektom je treba zagotoviti 100-letno po-
plavno varnost +50 cm varnostne višine. To bo mogoče na
osnovi predhodno izdelane vodnogospodarske ocene, ki mora
predvideti vse potrebne ukrepe za zaščito predvidenega obmo-
čja pred visokimi vodami.

– Vse morebitne ureditve korit morajo biti načrtovane so-
naravno, kar zajema ustrezno razgibano, vodnemu življu prila-
gojeno oblikovanje korita, uporabo naravnih materialov in z
avtohtono drevesno in grmovno zarastjo zasajeno tangirano
območje.

– Objekte je treba situativno načrtovati tako, da bodo
od gornjega roba brežine Bolske odmaknjeni najmanj 10 m,
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od ostalih korit pa vsaj 5 m. V tem pasu ne sme biti fiksnih
objektov.

– Meteorne vode s kompleksa je potrebno ločeno odva-
jati v površinski odvodnik. V struge naravnih vodotokov se lahko
spušča le čiste meteorne vode oziroma vode v skladu z uredbo
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).

– Odvod onesnaženih meteornih voda s funkcionalnih
površin mora biti urejen z vodotesnim zbirnim sistemom. One-
snažene vode z vseh površin je treba zbrati in preko lovilcev olj,
usedalnikov – zadrževalnih bazenov ustrezno očiščene odvesti
v recipiente. Izpusti v odvodnik morajo biti zasnovani tako, da je
izključena vsaka možnost havarije.

– Sanitarne odpadne vode, ki bodo nastajale na posa-
meznih zaokroženih kompleksih, je treba odvajati ločeno po
vodotesnem kanalizacijskem sistemu s priključkom na sistem
javne fekalne kanalizacije pod pogoji upravljalca oziroma mora-
jo biti vodene na čistilno napravo, ki mora biti zgrajena sočasno
z objekti poslovno, obrtno trgovske cone vključno z avto cestno
bazo.

– Morebitne odpadne vode, ki bi lahko nastale v pralni-
cah avtomobilov, je treba odvajati na čistilno napravo po pred-
hodnem čiščenju v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj in use-
dalnikih.

– Skladišča nevarnih snovi oziroma skladiščenje le-teh
mora biti urejeno v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti
zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za
nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).

– Detajlne strokovne podlage za vodnogospodarsko pre-
sojo, zahtevano pod drugo alineo, je treba pripraviti pred izdela-
vo PIN za posamezno cono.

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: napajanje območja iz regionalne
ceste RII 447 preko obstoječih priključkov. Notranja razdelitev
cest je lahko drugačna bolj ali manj strukturirana. Predvsem
mora ostati povezava obstoječih cest do stanovanjskega kom-
pleksa Na bregu in drugih zaselkov severno, v fazi izdelave PIN
možna drugačna prometna zasnova,

– vodovod: rekonstrukcija obstoječega dovodnega cevo-
voda PE dn 90, od cevovoda PVC dn 200 v obliki zanke po
celotnem kompleksu na južni strani avtoceste, enako na sever-
ni strani avtoceste, z navezavo obstoječih skupinskih priključ-
kov 6/4 in 5/4, obnovitve vseh) v območju obravnavane ceste
s prestavitvijo vodov na lokacije izven zazidalnih površin,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah
za vodnogospodarsko urejanje območja; kanalizacija se izvede
v ločenem sistemu:

– fekalne vode se odvajajo direktno v kanalizacijski si-
stem, vezan na lokalno biološko čistilno napravo z izpustom v
Bolsko; po izgradnji centralne čistilne naprave Vransko, bo
potrebno fekalno kanalizacijo preusmeriti vanjo,

– čiste meteorne vode se preko zadrževalnikov odvaja-
jo v potok, onesnažene pa se pred odvodom morajo očistiti
preko lovilcev olj in maščob,

– odplake uporabnikov se odvajajo preko predhodno
tovarniško izdelanih betonskih revizijskih jaškov s priključnimi
nastavki za spajanje s PE cevmi. Priključek se izvede z navrtavo
in vstavitvijo gumi tesnila za priključitev cevi,

– kvaliteta odpadne vode pred izlitjem v javno kanaliza-
cijo mora biti v mejah dopustne koncentracije škodljivih snovi
(Uradni list SRS, št. 18/85),

– elektrika: energija za napajanje kompleksa na levi strani
AC (C in B kompleks) je na razpolago na daljnovodu 20 kV
Letuš; energija za napajanje objektov na desni strani AC (A
kompleks), je na razpolago v TP 20/0,4 kV Grof s tem, da bo
vsled neustreznosti lokacije in moči transformatorske postaje
potrebno zgraditi nadomestno TP in izgraditi sekundarno elek-
trično omrežje,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skla-
dno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,

– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca ma-
gistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice
zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega
plinovoda,

– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega
kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekolo-
ško sprejemljivih goriv,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije. V fazi izdelave PIN bo potrebno
ukrepe za varovanje okolja določati na podlagi tehnoloških
elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presojo vplivov
na okolje, kadar so obvezne po uredbi o vrstah posegov v
okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ura-
dni list RS, št. 66/96, 12/00). Obveznost načrtovanja in
izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne
in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih
meja hrupa v času gradnje, in v času opravljanja posameznih
dejavnosti,

– varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti
okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Zasnova zaporednosti urejanja območja
Faznost izgradnje je mogoča ob predhodni skupni pro-

metni in komunalni ureditvi posamezne cone.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta za celotno

ureditveno območje ali za posamezna ureditvena območja lo-
čeno.

9. Programska zasnova park tehnične kulture
»Johan-Janez Puh« z avtomotodromom

24. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži južno od

naselja Čeplje ob vznožju Grmade. V naravi je obravnavano
območje gozd, kmetijsko zemljišče in v manjšem delu stavbno
zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 61,97 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno za izvajanje dejavnosti parka
tehnične kulture z avtomotodromom in parkirnimi površinami za
potrebe večjih prireditev za ca. 20.000 obiskovalcev 3–4 krat
letno, in sicer za izgradnjo objektov ter ureditev naslednjih
površin:

– steze za dirko s štirimi razredi (vključeno tudi ob-
močje šole dobre-varne vožnje s poligonom ter izletne
steze v vseh zavojih, ki so ostrejši od 45° in je radij manjši
od 300 m),

– servisnih objektov s parkirnimi mesti tehničnega osebja
(v sklopu servisnih dejavnosti tudi pristajalna ploščad za heli-
kopter in parkirišče za bivalnike površine 11.500 m2),

– parkirnih mest na travnatih površinah za obiskovalce,
– tribun (v okviru objekta in mestoma ob stezi) s končno

kapaciteto do 50.000 ljudi,
– TV stolpa,
– avtokampa in prenočitvenega objekta za potrebe avto-

motodroma in turističnih dejavnosti,
– krajinske ureditve nepozidanih površin z ureditvijo nove-

ga ribnika, ureditev poti, kot ciklodrom, kolesarske rekreacij-
ske steze ali kot sprehajalne poti.

Tehnični elementi steze
Ob upoštevanju norm FIM (Federation Internationale Au-

tomobile) za krožne steze cestnih dirk (NCCR) ima steza na-
slednje tehnične elemente:
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– dimenzije steze:
– ob povprečni hitrosti, ki ni večja od 200 km/h znaša

dolžina ca. 3.800,50 m, minimalni radij je 25 m, maksimalni pa
300 m (ca. 38.000 m2 površin),

– širina steze je 10 m, na posameznih zahtevanih odse-
kih pa 15 m,

– širina steze na štartnem mestu znaša 15 m in ostane
takšna v celotni štartno-ciljni ravnini, nato se širi in oži po
zahtevah FIM norm,

– naklon steze je 2,00% v premah s postopnim preho-
dom na maksimalni sklon v krivini 8%,

– štartno-ciljna ravnina je dolžine 650 m,
– štartna črta je v razdalji 300 m od prvega zavoja;

– obremenitve steze:
– steza je zasnovana na dirko s štirimi razredi;

– gornja plast steze:
– finalni sloj je asfaltni, izveden po standardih za javne

prometne površine.
Usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitektonsko obli-

kovanje
V povezavi s stezo, ki je prilagojena konfiguraciji terena,

so razvrščene naslednje skupine objektov oziroma površine:
– na severnem robu steze funkcionalni objekti in povr-

šine: servisni objekti, garažni boksi in upravna stavba s
tribunami,

– ob robu območja steze: avtokamp s turističnim objek-
tom, travnate površine za občasno parkiranje obiskovalcev,
prostor za bivalnike in transporterje,

– površina ob stezi: namenjena vzgoji in izobraževanju,
šoli dobre vožnje, v okviru te ali pa samostojno heliodrom,

– atraktivno območje ob stezi: TV stolp za spremljanje
tekem.

Pogoji za ohranjanje kvalitete prvin krajine oziroma za
posege v gozdni prostor:

– obveznost izvedbe temeljite presoje vplivov na okolje
pred začetkom del,

– ohranitev protivetrnega pasu gozda na severni strani
območja na parceli št. 796 k.o. Tešova,

– umestitev steze avtodroma med gozdne površine tako,
da ostanejo ohranjene čim večje gozdne površine in da je
ustrezno formiran gozdni rob,

– ureditev dostopov do naravnih tribun in drugih komuni-
kacij tako, da se ohranijo mokrišča,

– ureditev manjšega ribnika v osrednjem delu ob potoku
zaradi povečanja pestrosti prostora.

Najpomembnejši pogoji in usmeritve za urbanistično in
arhitektonsko oblikovanje:

– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: predpi-
san odmik servisnih objektov od regionalne ceste in 30 m
odmik od magistralnega plinovoda oziroma v skladu s pogoji
upravljavcev,

– površine za bivalnike: ograditev z ograjo v kombinaciji z
živo mejo, mestoma zasaditev s skupinami večjih dreves,

– tribune: delno postavljene kot objekt, delno urejene ob
stezi na nasipih, krajinsko mehko oblikovanih linijah in delno
zasajenih z grmovnicami in drevesi,

– oprema: postavitev cestne opreme, signalnih tabel in
reklamnih panojev je možna le na osnovi posebnega projekta.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– potok Bolska: obveznost načrtovanja ukrepov za zava-

rovanje korita Bolske pred nadaljnjim erodiranjem dna in brežin
korita, sonaravno načrtovanje ureditve korita – prilagojenost
razgibanosti korita vodnemu življu z uporabo naravnih materia-
lov in avtohtono zasaditvijo pribrežnega zemljišča,

– odvodnja vod:
– odvodnja notranjih zalednih voda iz obravnavanega

območja na osnovi hidrogeoloških raziskav,
– ločen odvod meteornih vod v površinski odvodnik in

predhodno zbiranje ter očiščenje onesnaženih meteornih vod
preko vodotesnega zbirnega sistema, zgrajenega v skladu z
veljavnimi predpisi,

– ločen odvod sanitarnih odpadnih vod po vodote-
snem kanalizacijskem sistemu v javno kanalizacijo oziroma v
čistilno napravo na samem območju avtomotodroma (če jav-
na kanalizacija ni zgrajena), obvezno upoštevanje veljavnih
predpisov,

– ureditev skladišč nevarnih snovi, skladiščenja odpa-
dnih olj in skladiščenja nevarnih odpadkov v skladu z veljavnimi
predpisi.

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: ureditev dostopa na območje iz
regionalne ceste II. reda R II-447, in sicer preko novo predvi-
denega odcepa zahodno od naselja Čeplje oziroma preko
lokalne ceste iz zahodne smeri,

– vodovod: izgradnja novega primarnega vodovoda, ki ga
je možno navezati na transportni vod Vransko – Gomilsko,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah
za vodnogospodarsko urejanje območja,

– elektrika: izgradnja nove transformatorske postaje s pri-
padajočimi električnimi vodi, v fazi izdelave prostorske izvedbe-
ne dokumentacije je potrebno izdelati idejno rešitev elektrifika-
cije kompleksa,

– TK omrežje: priključitev na omrežje skladno s pogoji
upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,

– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca ma-
gistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice
zaradi pogojev izgradnje cestnega priključka na regionalno
cesto,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izved-
bene dokumentacije,

– obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje v fazi prido-
bivanja lokacijskega ali enotnega dovoljenja,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako,
da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v
okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje in
dogovorjenih pogojev v času izvajanja dejavnosti, varovanje
vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta – ureditve-

nega načrta za celotno obravnavano območje ali za posamez-
na ureditvena območja ločeno.

10. Programska zasnova za športno turistični kompleks
na območju Podgrada

25. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži zahodno

od Vranskega, pod pobočjem hriba Jeronim, v dolini potokov
Podgrajščica, Merinca, Potočnica. Na severnem delu je gra-
ščina Podgrad, južno od tega pa obstoječe kopališče. Obrav-
navano območje so pretežno travniki, ki so s severne strani in
južne strani obdani z gozdom, z zahodne strani pa dvema
manjšima gozdnima površinama. Površina ureditvenega obmo-
čja meri ca. 10 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno turistično-rekreacijski dejavno-
sti in kmetijstvu. Površina predvidena za pozidavo in druge
ureditve je razdeljena na dve območji (v grafičnih prilogah
označeni kot A) in B), ki so opredeljene kot:

– območje A) turistično gostinske dejavnosti, kjer je pred-
videna ureditev obstoječe graščine (sanacija), sanacija in iz-
gradnja gospodarskih in pomožnih objektov (hlev za konje,
objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, krme in drugih
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pridelkov) in ureditev prometnih (dovoz, dostop, parkiranje) in
ostalih zunanjih površin,

– območje B) kopališča, kjer je predvidena rekonstrukcija
in dograditev kopalniškega objekta, ureditev (sanacija) in do-
graditev bazena, ureditev zunanjih površin, dograditev in uredi-
tev športnih površin (igrišče za tenis, igrišče za igre z žogo,
vadišče za golf) in ureditev prometnih (dovoz, dostop, parkira-
nje) in ostalih zunanjih površin.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– obvezna prostorska in vsebinska delitev ureditvenega

območja na območje turistično-gostinske dejavnosti, območje
športno-rekreacijske dejavnosti (golf vadbišče);

– izvajanje posegov, kot jih določa programska zasnova:
gradnja pomožnih gospodarskih objektov in naprav v sklopu
graščine, gradnja objektov in naprav v sklopu kopališča, izgrad-
nja vadbišča za golf, urejanje prometnih površin, urejanje vo-
dnih in obvodnih površin ter urejanje zelenih površin;

– ohranjanje kvalitet krajine;
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zago-

tavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoš-
tevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, prepo-
ved poseganja tik ob gozdnem robu, prepoved poseganja na
rob vodotoka in na poplavne površine;

– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje ob-
jektov: skladnost višinskih in tlorisni gabarit objektov in naprav,
enotno oblikovanje streh in fasad obstoječih in predvidenih
objektov z možnostjo oblikovanih poudarkov pri posebnih ob-
jektih in napravah;

– zasaditev okolice objektov z avtohtonimi in okrasnimi
rastlinami ter krajinsko ureditev območja, skladno s krajinsko
tipologijo.

Usmeritve za varstvo ohranjenosti naravnih vrednot in kul-
turne dediščine

Na območju programske zasnove je več objektov in ob-
močij naravnih vrednot in kulturne dediščine:

Naravne vrednote:
– naravni spomenik NS 4 – Zorkova lipa je zavarovana z

odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi
dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v
Občini Žalec (Uradni list RS, št. 78/98). Za drevo velja varstve-
ni režim za drevesa naravne vrednote, dovoljeni so le nujni
naravni posegi;

– naravni spomenik NS 11 – Vetrnica in naravni spome-
nik NS 12 – Podgrajska jama sta zavarovani z odlokom o
razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 77/98), za kateri velja varstveni režim za geomorfološke
podzemne in zoološke naravne vrednote. Objekta se ohranjata
v obstoječem stanju;

– naravna vrednota NV 5 – Podgrajska lipa na dvorišču
Podgrad, ni zavarovana z odlokom, predvideni so drugi ukrepi
varstva.

Kulturna dediščina na ureditvenem območju:
– arheološko območje Tabor k 2.01 Jeronim,
– profana stavbna dediščina K 4.04 dvorec Podgrad,
– vplivno območje kulturne dediščine.
Kulturna dediščina izven ureditvenega območja, vendar v

vidnem polju (vplivno območje):
– sakralna stavbna dediščina K 3.11 cerkev Sv. Jeronima

in K 3.12 kapela.
Objekti in območja kulturne dediščine so zavarovani z

odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 89/98) in oprede-
ljeni v strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine
(ZVNKD Celje, oktober 2000).

Za vse posege na objektih in območjih kulturne dediščine
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovar-
stveno soglasje po določilih zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 7/99), posege pa izvajati v skladu s temi
pogoji.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje:
– z izgradnjo načrtovanih objektov in naprav se ne smejo

poslabšati sedanje odtočne razmere površinskih voda potokov
Podgrajščica, Merinščica in Potočnica na celotnem vplivnem
območju ureditvenega območja;

– za zavarovanje korita Podgrajščice je potrebno pred-
videti ukrepe za preprečevanje erodiranja dna in brežin.
Ureditve morajo biti sonaravne, čisti regulacijski ukrepi niso
dovoljeni;

– na izviru Podgrajščice je potrebno načrtovati sanacijo
stabilnega betonskega objekta, ki mora biti izveden tako, da bo
omogočal kontroliran odvzem vode (za pitno vodo, za oskrbo
bazena in za energetsko rabo). Da ne bi prišlo do prekomerne-
ga odvzema vode, je potrebno predhodno izdelati hidravlično
presojo, ki mora temeljiti na hidrološki oceni vodnega vira. Za
rabo vode si je potrebno pridobiti koncesijo vlade (zakon o
varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93);

– vsi novi objekti morajo biti locirani na poplavno varnem
območju. Nasipavanje terena ob strugi Podgrajščice ni dovolje-
no;

– k programski zasnovi so pridobljeni vodnogospodarski
pogoji katere je podal RS Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje;

– kanalizacija mora biti zgrajena v ločenem sistemu. V
javno kanalizacijo se odvajajo vse odpadne sanitarne in bazen-
ske vode in ostale odpadne vode iz turistično-gostinske dejav-
nosti po pogojih upravljalca. Čiste meteorne vode se ločeno
odvajajo v površinski odvodnik;

– rabo prostora, ki je predvideno za vadbišče za golf je
potrebno uskladiti z načrtovanimi vodnogospodarskimi ukrepi
za izboljšanje poplavne varnosti naselja Vransko (suhi zadrže-
valnik voda na Merinščici, ureditev struge Merinščice in Potoč-
nice).

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: dostop do ureditvenega območja je
po obstoječi dovozni cesti, ki iz Vranskega pelje do naselja
Tešova oziroma do naselja Prapreče;

– vodovod: obstoječi objekti so navezani na obstoječi
vodovod. Za napajanje športno-turističnega kompleksa bo po-
trebno predvideti novo razvodno omrežje z navezavo na cevo-
vod zajetje Merince – rezervoar Vransko, ki ga bo potrebno
pred ureditvijo površin vadbišča za golf obnoviti in izvesti z
ustreznimi materiali. Pod utrjenimi površinami je obvezna upo-
raba nodularna litina;

– kanalizacija se izvede v ločenem sistemu – fekalne
vode ločeno od meteornih vod. Čiste meteorne vode iz objek-
tov in utrjenih površin se po kanalizacijskem sistemu kontrolira-
no odvajajo v površinske odvodnike, z olji in maščobami one-
snažene vode (parkirišča, dvorišča za delovne stroje…) pa
preko ustreznih lovilcev olj in maščob. Za fekalne vode in
odpadne bazenske vode je potrebno predvideti izgradnjo jav-
nega kanalizacijskega sistema z navezavo na predvideno čistil-
no napravo Brode. Za odpadne vode z golf igrišča, predvsem iz
greenov je predvideti kontrolirano odvodnjo voda ter ustrezno
čiščenje (uporaba rastlinskih »čistilnih naprav«);

– elektrika: obstoječi objekti so navezani na obstoječe
elektro omrežje. Za elektrifikacijo obravnavanega območja je
potrebno izdelati idejno rešitev elektrifikacije, v kateri je potre-
bno obdelati postavitev 20kV daljnovoda, prestavitev nizko na-
petostnega elektro omrežja in napajanje objektov z električno
energijo. Za daljnovod DV 220 kV Beričevo – Podlog in DV 20
kV Vransko je potrebno upoštevati širino elektroenergetskega
koridorja ter upoštevati varnostno višino;

– TK omrežje: za potrebe novih objektov bo možno zgra-
diti novo TK omrežje z navezavo na obstoječega;

– ogrevanje: bo centralno z lahkim kurilnim oljem ali ute-
kočinjenim naftnim plinom. Dovoljena je tudi uporaba ostalih,
ekološko sprejemljivih goriv;

– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov je urejeno z občin-
skim odlokom.
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Usmeritev za varovanje okolja:
– pri izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije je treba

upoštevati vse veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje
soglasodajalcev;

– vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani in izvedeni
tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja
v okolju.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava ureditvenega načrta za celotno območje ali za

posamezna ureditvena območja ločeno.

11. Programska zasnova za centralno čistilno napravo
Vransko

26. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki se nahaja na

južnem pobočju Dobroveljske planote in severno od potoka
Podgrajščica. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zem-
ljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 0,48 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-
gramske zasnove je namenjeno:

– gradnji centralne čistilne naprave Vransko,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova:

čistilna naprava obsega naslednje objekte: vhodno črpališče,
mehanska stopnja – emšer, razdelilni jašek, tipski precejalnik
Bioclere B415 (dve, oziroma tri enote) in iztočni jašek, mož-
nost postavitve objekta in izvedbo manipulacijskih površin,

– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: obvodni prostor je
potrebno ohraniti nepozidan v širini 10 m. V tem območju niso
dovoljeni posegi, krajinska ureditev in zasaditev morata ohra-
njati prvine obvodne krajine in z ureditvami izboljšati stanje
krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone
obvodne vrste,

– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zago-
tavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoš-
tevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predho-
dna pridobitev geoloških pogojev.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– pri nadaljnjem načrtovanju čistilne naprave je potrebno

upoštevati koridor za prelivanje visokih voda, zato mora biti
odmik ograje čistilne naprave od zgornjega roba brežine Pod-
grajščice vsaj 10m,

– pri višinski postavitvi je potrebno upoštevati gladine
100-letnih vod z varnostnim nadvišanjem 50 cm, upoštevaje
sedanje stanje,

– pri nadaljnjem načrtovanju predvideti ureditev leve bre-
žine vodotoka, predvsem v smislu protierozijske zaščite,

– načrtovanje objekta in ukrepov za zaščito leve brežine
vodotoka je potrebno izdelati na osnovi dejanskega posnetka
terena,

– pri načrtovanju izpusta prečiščenih vod čistilne naprave
(»ČN«) in tehnološkega postopka je treba upoštevati nevarnost
povratnega zalivanja izpusta zaradi visokih voda (povratna za-
klopka).

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-
nja:

– prometno omrežje: napajanje območja po novi po ob-
stoječi poljski poti, ki bo ustrezno razširjena in urejena. Obmo-
čje je dostopno iz naselja Brode preko mostu čez potok Pod-
grajščica,

– vodovod: priključitev bo možna na transportni vod PVC
∅ 225mm, ki poteka po južni strani ceste ob potoku Merinca,

– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah
za vodnogospodarsko urejanje območja,

– na dotoku odpadne vode na ČN je potrebno vgraditi
induktivni merilec pretoka z vgrajenimi krmilnimi izhodi za odči-
tavanje pretoka,

– na iztoku iz ČN je potrebno urediti večje dostopno
merilno mesto,

– ločiti je potrebno glavno elektro omaro z merilnim me-
stom in razdelilno krmilno omaro. Razvodna elektro in krmilna
instalacija na platoju ČN se položi v zaščitne cevi,

– zagotovljena mora biti tesnost objektov in cevovodov po
standardu sist en 1610 in ö norm 1610,

– elektrika: napajanje je na razpolago na daljnovodu 20kV
Vransko – odcep Tešova. Napajanje ČN se reši z interpolirano
tipsko transformatorsko postajo 20/0,4kV in izgradnjo sekun-
darnega električnega omrežja. Za interpolirano tipsko transfor-
matorsko postajo je potrebno izdelati ustrezen projekt v kate-
rem je potrebno obdelati tudi nizko napetostni električni priklju-
ček čistilne naprave in križno razpetino DV20kV z dovozno
cesto,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skla-
dno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,

– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca ma-
gistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice
zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega
plinovoda,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno
z določili občinskega odloka.

Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izved-
bene dokumentacije,

– obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje v fazi prido-
bivanja lokacijskega ali enotnega dovoljenja v primeru kadar
iztok iz čistilne naprave presega 10% srednjega nizkega preto-
ka sprejemnika,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako,
da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v
okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred poža-
rom.

Voda:
– v vodotok je dovoljeno spuščati le prečiščene vode

katerih vsebnost snovi mora biti v zakonsko določenih mejah.
Kanalizacija in čistilna naprava morata biti zgrajena v skladu z
uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih na-
prav (Uradni list RS, št. 35/96),

– za poseg na vodno zemljišče je potrebno skladno z
22. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)
pridobiti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.

Hrup:
– pri nadaljnji fazi projektiranja in pri izvedbi PIN je potre-

bno upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95). Hrup na ČN ne sme presegati
mejnih vrednosti.

Zrak:
– kakovost zraka ne sme presegati mejnih količin vsebno-

sti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta – lokacijski

načrt za celotno ureditveno območje ali za posamezna uredi-
tvena območja ločeno.

28. člen
Strokovna podlaga za utemeljitev širitve ureditvenega ob-

močja za naselje Vransko
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Opis območij
Območje širitve zajema stanovanjsko gradnjo, širitev po-

kopališča in razširitev območja za proizvodne in servisne dejav-
nosti v skupni površini 3,17 ha

Stanovanjska gradnja je razširitev ureditvenega območja
zahodnega dela naselja Vransko na severnem pobočju Gorice.
Širitev pokopališča se navezuje na že izgrajeni del pokopališča.
Razširitev industrije pa se navezuje na že opredeljeno območje
za proizvodne dejavnosti KIV.

Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba pro-
stora

Območje znotraj prikazane meje grafičnega dela strokov-
ne podlage z označbo S1 (5-B3) je namenjeno na zahodu
Vranskega širitvi stanovanjske gradnje in ureditvi zaključene
podobe samega naselja. Območje znotraj prikazane meje gra-
fičnega dela strokovne podlage z označbo PO (19-B16) je
namenjeno razširitvi pokopališča in njegovi funkcionalni uredi-
tvi. Območje znotraj prikazane meje grafičnega dela strokovne
podlage z označbo IN2 (8-B6) pa je namenjeno izgradnji ko-
tlovnice za kurjenje lesne bio mase skupaj z daljinskim ogreva-
njem.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Stanovanjska izgradnja:
– prilagojena konfiguraciji terena,
– upošteva zasnovo pozidave s smerjo slemen vzporedno

s plastnicami,
– možnost novogradnje objektov in adaptacije, dozidave,

rekonstrukcije, nadomestne gradnje obstoječih v okviru razširi-
tve ureditvenega območja naselja Vransko,

– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine,
– zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti,
– upoštevanje pogojev obstoječe tipologije objektov,
– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami gr-

movnic in dreves,
– upoštevanje usmeritve za varstvo naravnih vrednot in

kulturne dediščine.
Pokopališče:
– oblikovanje novih grobnih polj, uporaba materialov in

opreme, mora slediti rešitvam obstoječega pokopališča ta-
ko, da bo v končni celoti pokopališče dajalo vtis enovitega
prostora.

Industrija:
– razširitev območja za proizvodno in servisno dejavnost

se navezuje na že opredeljeno območje proizvodne dejavnosti
KIV. Predvidena izgradnja objekta kurilnice na bio maso ter
spremljajoči objekti z manipulativnimi in parkirnimi površinami
se navezuje na obstoječe objekte v oblikovanju na obstoječe
objekte,

– upoštevanje usmeritev za varstvo naravnih vrednot in
kulturne dediščine.

Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– novi objekti morajo biti zasnovani tako, da ne bodo

posegli v visokovodni koridor,
– sanitarne odpadne vode iz objektov je potrebno odvajati

v javno kanalizacijo, ki bo zaključena z čistilno napravo,
– kanalizacija mora biti načrtovana v ločenem sistemu,
– odvajanje čistih meteornih vod s strešin in utrjenih povr-

šin ob objektih ter drenažnih vod je potrebno kontrolirano
odvajati v površinski odvodnik – če je možno v meteorno
kanalizacijo. V vodotoke se lahko spuščajo le vode ki odgovar-
jajo uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
in virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),

– v primeru skladiščenja nevarnih snovi in tudi v primeru
ogrevanja objektov na kurilno olje, je potrebno skladiščenje
le-tega načrtovati v skladu s pravilnikom o tem kako morajo
biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave
za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/97).

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ure-
janja:

– prometno omrežje: širitev stanovanjskega območja
je možna z izgradnjo nove dovozne ceste s priključkom na

cesto Vransko–Prapreče, vključitev v obstoječe cestno
omrežje.

Prometna zasnova bo definirana v fazi izdelave prostor-
skega ureditvenega načrta.

Širitev pokopališča se naveže na obstoječ cestno-pro-
metni režim.

Cestno omrežje razširjene proizvodne dejavnosti se izve-
de v skladu s predvideno tehnologijo, soglasodajalcev –zasno-
va bo predvidena v fazi izdelave prostorskega izvedbenega
načrta:

– vodovod: novogradnje je potrebno priključiti na obstoje-
če in predvidene vodovode oziroma predvideti rekonstrukcijo
obstoječih in omogočiti povečan odvzem vode iz omrežja,

– kanalizacija: zgrajena bo v ločenem sistemu, vendar bo
priključitev možna šele po izgradnji lokalne čistilne naprave. Po
izvedbi priključka na zbirni kanal fekalnih voda, se obstoječe
greznice opusti (očisti in zasuje),

– elektrika: napajanje je na voljo na daljnovodu 20 KV
Vransko; glede, na število novogradenj je potrebno predvideti
število in lokacije transformatorskih postaj,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave PUP
in PIN,

– ogrevanje: individualna kurišča na ekološko sprejemlji-
va goriva ali priključki na predvideno daljinsko ogrevanje na bio
maso,

– odpadki: ureditev in zbiranje odpadkov v skladu z dolo-
čili občinskega odloka.

Usmeritev za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in

pogojev soglasodajalcev pri izdelavi prostorsko ureditvenih na-
črtov in prostorsko izvedbene dokumentacije,

– načrtovanje in izvajanje vseh posegov tako, da se biva-
nje in naravne razmere v okolju ne poslabšajo; upoštevati meje
hrupa, varovati tla in zraka ter ohraniti vidne kakovosti okolja,

– varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije in čistil-
ne naprave. Do možne priključitve na kanalizacijsko omrežje pa
je potrebno pri ravnanju varovanja s sanitarnimi in drugimi od-
padnimi vodami ravnati v skladu s strokovnimi navodili o ureja-
nju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85),

– upoštevati predpise v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorske izvedbene dokumenta-

cije:
– izdelava ureditvenega načrta za območje razširitve sta-

novanjske gradnje v skladu z določili PUP,
– izdelava spremembe in dopolnitve prostorskega izved-

benega načrta za razširitev proizvodne dejavnosti,
– izdelava ureditvenega načrta za razširitev pokopališča.

29. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega

akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugo-
tovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega,
okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spreme-
niti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar
se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine,
ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obreme-
nitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled
območja.

30. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 35/96)
se zaradi uskladitve z odločbo ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 93/99) za območje Občine Vransko spremeni v na-
slednjih členih:

– v 4. členu se v prvem odstavku črtajo besede: »Prekop-
ske šume, Prekopa, Kisovec, Mala Prekopa«;

– v 10. členu se v prvem stavku prvega odstavka številka
»11« nadomesti s številko »7« in črtajo drugi, tretji, četrti in peti
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odstavek v celoti (odstavki, ki se začenjajo z besedilom »Depo-
nija št. 3 – Prekopske šume«, »Deponija št. 4 – Prekopa«,
»Deponija št. 5 – Kisovec«, »Deponija št. 6 – Mala Prekopa«);

– v 12. členu se v prvi alinei prvega odstavka črta besedi-
lo »Gornji Grad 30 in Celje 21«.

31. člen
Iz kartografskega dela odloka o spremembah in dopolni-

tvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ža-
lec-Gornji Grad 30, se izloči programska zasnova za deponijo
nenosilnega materiala Tudruščica.

KONČNI DOLOČBI

32. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka se prostorske sestavine

odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Vransko – kartografski del nadomestijo z gradivom, ki je nave-
deno v 3. členu tega odloka.

33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/007-99
Vransko, dne 11. februarja 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

850. Sklep o potrditvi programa CRPOV Občine
Vransko – izvedbeni projekti

Na podlagi 7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 31. redni
seji dne 11. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi programa CRPOV Občine Vransko –

izvedbeni projekti

1
Potrdi se program CRPOV Občine Vransko – izvedbeni

projekti, za naselja Briše, Brode, Čreta, Jeronim, Prosivnik,
Selo pri Vranskem, Stopnik, Tešova in Vologa, ki jih je izdela-
lo podjetje OIKOS d.o.o., Svetovanje za okolje, Domžale,
projekt št. 270.

2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 310/03-02
Vransko, dne 11. februarja 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

MINISTRSTVA

851. Odredba o zgornji meji količine vina za lastno
rabo

Na podlagi štirinajstega odstavka 45. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 33/01
in 99/01) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o zgornji meji količine vina za lastno rabo

1. člen
(vsebina)

Ta odredba določa zgornjo mejo količine vina, ki se
malim proizvajalcem vina (v nadaljevanju: zavezancem) priz-
na za lastno rabo brez plačila trošarine (v nadaljnjem besedi-
lu: priznana lastna raba).

2. člen
(definicija vina)

Za vino se štejejo vsa mirna in peneča vina v skladu z
39. členom zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98,
52/99, 57/99, 33/01 in 99/01). Vina posebnih trgatev so
vina, za katera je značilen poseben čas trgatve, način pre-
delave oziroma nege.

3. člen
(priznana lastna raba vina)

Priznana lastna raba na leto znaša 10 litrov vina pose-
bnih trgatev in 230 litrov drugega vina na polnoletnega člana
gospodinjstva zavezanca.

4. člen
(definicija gospodinjstva)

Za gospodinjstvo se po tej odredbi šteje skupnost oseb,
ki skupaj porabljajo dohodne za osnovne življenjske potrebe
in imajo skupno stalno (oziroma začasno) prebivališče.

5. člen
(ugotavljanje količin priznane lastne rabe)

Količina priznane lastne rabe za vino se na zavezanca
ugotovi tako, da se priznana lastna raba na polnoletnega
člana gospodinjstva pomnoži s številom polnoletnih članov
gospodinjstva zavezanca.

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 415-10/02
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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852. Odredba o izvajanju 45. člena zakona o
trošarinah

Na podlagi petnajstega odstavka 45. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 33/01
in 99/01) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah

1. člen
(vsebina)

Ta odredba podrobneje določa način obračunavanja
oziroma odmere ter plačevanja trošarine za male proizva-
jalce vina in žganja na podlagi 45. člena zakona o trošari-
nah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 33/01 in
99/01).

2. člen
(prijava malih proizvajalcev vina in žganja)

(1) Vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za male-
ga proizvajalca vina iz drugega odstavka 45. člena zakona
o trošarinah oziroma za malega proizvajalca žganja iz
šestega odstavka 45. člena zakona o trošarinah, se mora
prijaviti kot trošarinski zavezanec pri krajevno pristojnem
carinskem organu.

(2) Obrazec za prijavo v register trošarinskih zavezan-
cev je v prilogi 1 k tej odredbi in je njen sestavni del.

3. člen
(obračun in plačilo trošarine za vino)

(1) Mali proizvajalec vina predloži obračun trošarine
za količine vina, proizvedene v obdobju od 1. decembra
preteklega leta do 30. novembra tekočega leta, zmanjša-
ne za priznano lastno rabo, razen za vina posebnih trgatev,
za katera predloži obračun trošarine za količine, proizve-
dene v obdobju od 1. aprila preteklega leta do 31. marca
tekočega leta, zmanjšane za priznano lastno rabo.

(2) Mali proizvajalec vina mora krajevno pristojnemu
carinskemu organu predložiti obračun trošarine za vino do
31. decembra tekočega leta in za vina posebnih trgatev do
30. aprila naslednjega leta po trgatvi ter obračunano troša-
rino plačati v 30 dneh po predložitvi obračuna.

(3) Za vino se štejejo vsa mirna in peneča vina v
skladu z 39. členom zakona o trošarinah. Vina posebnih
trgatev so vina, za katera je značilen poseben čas trgatve,
način predelave oziroma nege.

(4) Obrazec za obračun trošarine za vino je v prilogi 2
k tej odredbi in je njen sestavni del.

4. člen
(odmera in plačilo trošarine za žganje)

(1) Vsem malim proizvajalcem žganja, ki so se do
vključno 30. aprila tekočega leta prijavili kot trošarinski
zavezanci, izda carinski organ do 30. aprila tekočega leta
odločbo o odmeri trošarine za prijavljene kotle za obdobje
od 1. maja preteklega leta do 30. aprila tekočega leta.

(2) Odločbe o odmeri trošarine se malim proizvajal-
cem žganja iz prejšnjega odstavka ne izda za kotle, ki so
bili v celotnem obdobju, za katero se odločba izdaja, zape-
čateni v skladu z dvanajstim odstavkom 45. člena zakona o
trošarinah.

5. člen
(zapečatenje kotla)

(1) Mali proizvajalec žganja mora zahtevo za zapeča-
tenje kotla oddati pristojnemu carinskemu organu na pose-
bnem obrazcu najkasneje do 30. aprila tekočega leta.

(2) Obrazec za vložitev zahteve za zapečatenje kotla
je v prilogi 3 k tej odredbi in je njen sestavni del.

(3) Carinski organ v roku 15 dni od prejema zahteve
na primeren način obvesti vložnika o času, ko se bo zape-
čatenje izvedlo.

(4) Pečatenje kotlov se opravlja z uporabo carinske
zalivke, vrvice in klešč. Pečatenje se izvaja na način, ki
onemogoča proizvodnjo žganja brez poškodbe oznak. Pra-
viloma se zapečati del, ki je namenjen za destilacijo.

(5) O opravljenem zapečatenju kotla se sestavi zapi-
snik.

(6) Stroški zapečatenja kotla znašajo 7.000 SIT na
kotel.

(7) Obrazcu z zahtevo za zapečatenje kotla je potre-
bno priložiti dokazilo, da so stroški pečatenja vplačani na
račun, ki ga določi carinski organ.

6. člen
(odpečatenje kotla)

(1) Mali proizvajalec žganja lahko odda vlogo za od-
pečatenje kotla, ki je bil zapečaten skladno s prejšnjim
členom te odredbe, krajevno pristojnemu carinskemu or-
ganu na posebnem obrazcu kadarkoli v davčnem obdobju.

(2) Obrazec za vložitev zahteve za odpečatenje kotla
je v prilogi 4 k tej odredbi in je njen sestavni del.

(3) Carinski organ v roku 15 dni od prejema zahteve
na primeren način obvesti vložnika o času in načinu odpe-
čatenja.

(4) O opravljenem odpečatenju kotla se naredi uradni
zaznamek.

7. člen
(prehodna določba)

Trošarina za obdobje od 1. maja 2001 do 30. aprila
2002 se ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena
te odredbe odmeri vsem malim proizvajalcem žganja.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z začetkom veljavnosti te odredbe preneha veljati
odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah (Uradni
list RS, št. 13/99) in uredba o določitvi zneska trošarine za
žganje, proizvedeno pri malih proizvajalcih žganja (Uradni
list RS, št. 19/00).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 415-37/01
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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