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816. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter
začasni uporabi Dodatnega protokola št. 4 k
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah
protokola 3 o pravilih o poreklu blaga

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 5/01) in
72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju

Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti

trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih

o poreklu blaga

1. člen
V uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah
Protokola 3 o pravilih o poreklu blaga (Uradni list RS, št.
116/02) se naslov uredbe spremeni tako, da se glasi:

“Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah
Protokola 3 o pravilih o poreklu blaga in Sklepa št. 1/2003
Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah
Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Litvo.“

2. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike

Litve, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.“

3. člen
V 7. členu se za drugo alineo pika nadomesti s

podpičjem ter doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– 1934 za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi.“

4. člen
V prilogi 3 se:
– črtata tarifni oznaki 0305 in 1604 s pripadajočim

besedilom;
– pri tarifni oznaki 1806 carinska kvota poveča na

50 ton.

5. člen
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki se glasi:

VLADA

LITVA – PRILOGA 5

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska stopnja

1 2 3 (1)

0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
0208 20 00 –  Žabji kraki pr
0208 30 00 –  Od primatov pr
0208 40 –  Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od morskih krav lamantini in dugong

(sesalcev reda Sirenia) pr
0208 50 00 –  Od plazilcev (vključno kače in želve) pr
0208 90 –  Drugo pr
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Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska stopnja

1 2 3 (1)

0301 Ribe, žive pr

0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 pr

0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 pr

0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno pr

0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano pr

0410 00 00 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu pr

0501 00 00 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las pr

0502 Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki
teh ščetin ali dlak pr

0503 00 00 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage pr

0504 00 00 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, slani, v slanici,
kuhani ali dimljeni pr

0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi
robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

0505 10 –  Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh:
0505 10 10 – –  surovo pr

0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v oblike),
namočeni v kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov pr

0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji
in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh
izdelkov pr

0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi
mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v
oblike; prah in odpadki teh izdelkov pr

0510 00 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge
živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporab-
ljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov pr

0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano
–  Drugo:

0511 91 – –  izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev; mrtve živali iz 3. poglavja pr
0511 99 – –  drugo pr

0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212 pr

0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, gobji miceliji
0602 10 –  Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči pr
0602 20 –  Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali oreščke pr
0602 30 00 –  Rododendroni in azaleje (sleči), cepljeni ali necepljeni pr
0602 40 –  Vrtnice, cepljene ali necepljene pr
0602 90 –  Drugo:
0602 90 10 – –  gobji micelij pr
0602 90 30 – –  sadike zelenjave in jagod pr

– –   drugo:
– – –  na prostem rastoče rastline:
– – – –  drevje in grmičevje:
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0602 90 41 – – – – –  gozdno drevje pr
– – – – –  drugo:

0602 90 45 – – – – – –  ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline pr
0602 90 49 – – – – – –  drugo pr

– – – –  druge na prostem rastoče rastline:
0602 90 51 – – – – –  trajnice pr
0602 90 59 – – – – –  drugo pr

– – –  sobne rastline:
0602 90 70 – – – –  ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen kaktej pr

– – – –  drugo:
0602 90 91 – – – – –  cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi, razen kaktej pr
0602 90 99 – – – – –  drugo pr

0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni
za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni
–  Drugo:

0604 91 – –  sveže pr
0604 99 – –  drugo pr

0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
–  Gobe in gomoljike:

0709 59 – –  druge:
0709 59 10 – – –  lisičke pr
0709 59 30 – – –  jurčki pr

0713 Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene
0713 10 –  Grah (Pisum sativum) pr
0713 20 00 –  Čičerika (garbanzos) pr

–  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00 – –  fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.) Wilczek pr
0713 32 00 – –  fižol, drobni rdeči (Adzuki, Phaseolus ali Vigna angularis) pr
0713 33 – –  navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10 – – –  za setev pr
0713 39 00 – –  drug pr
0713 40 00 –  Leča pr
0713 50 00 –  Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) pr
0713 90 –  Druge pr

0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni pr

0802 Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni pr

0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe pr

0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali suhi pr

0805 Agrumi, sveži ali suhi pr

0806 Grozdje, sveže ali suho
0806 20 –  Suho pr

0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže
–  Dinje in lubenice:

0807 11 00 – –  lubenice pr
0807 19 00 – –  druge pr

0810 Drugo sadje, sveže
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium pr
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.) pr
0810 60 00 –  Durian pr
0810 90 –  Drugo pr

0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806; mešanice oreškov ali suhega
sadja iz tega poglavja

0813 10 00 –  Marelice pr
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0813 30 00 –  Jabolka pr
0813 40 –  Drugo sadje:
0813 40 10 – –  breskve, vključno z nektarinami pr
0813 40 50 – –  papaja pr
0813 40 60 – –  tamarinde pr
0813 40 70 – –  jabolka chasew, liči, slive sapodillo, pasijonsko sadje, karambola in pitaja pr
0813 40 95 – –  drugo pr
0813 50 –  Mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja pr

0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
vsebujejo kakršen koli odstotek kave
–  Kava, nepražena:

0901 11 00 – –  s kofeinom pr
0901 12 00 – –  brez kofeina pr
0901 90 –  Drugo:
0901 90 10 – –  lupinice in kožice kave pr

0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne pr

0903 00 00 Maté čaj pr

0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum ali Pimenta

–  Poper:
0904 11 00 – –  nezdrobljen in nezmlet pr
0904 20 –  Paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha, zdrobljena ali zmleta: pr

0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa

0906 20 00 –  Zdrobljen ali zmlet pr

0907 00 00 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) pr

0908 Muškatni orešček, macis in kardamom pr

1005 Koruza
1005 10 –  Semenska:

– –  hibridna:
1005 10 11 – – –  štirilinijski in top cross hibridi pr
1005 10 13 – – –  trilinijski hibridi pr
1005 10 15 – – –  dvolinijski hibridi pr
1005 10 19 – – –  drugo pr

1007 00 Sirek v zrnu

1007 00 10 –  Hibridi za setev pr

1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita

1008 30 00 –  Ptičje seme (bar) pr

1209 Seme, plodovi in trosi za setev pr

1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin pr

1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali
zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali
podobne namene pr

1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali
sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
(vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

1212 10 –  Rožiči, vključno s semenom pr
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1212 30 00 –  Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz nektarin) in slivovih koščic pr
–  Drugo:

1212 99 – –  drugo:
1212 99 80 – – – drugo pr

1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
1507 10 –  Surovo olje, vključno degumirano (brez smole) pr
1507 90 –  Drugo:
1507 90 10 – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano pr

1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in njihove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
–  Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije:

1512 11 – –  surovo olje pr
1512 19 – –  drugo:
1512 19 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano pr

–  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
1512 21 – –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne pr
1512 29 – –  drugo pr

1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
rafinirano ali nerafinirano, toda kemično nemodificirano pr

1514 Olje iz oljne repice ali ogrščice in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
nemodificirano
–  Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline in njegove frakcije:

1514 11 – –  Surovo olje:
1514 11 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano pr
1514 19 – –  Drugo:
1514 19 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano pr

1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani
–  Laneno olje in njegove frakcije:

1515 11 00 – –  surovo olje pr
1515 19 – –  drugo pr

–  Koruzno olje in njegove frakcije:
1515 21 – –  surovo olje pr
1515 29 – –  drugo:
1515 29 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano pr
1515 30 –  Ricinusovo olje in njegove frakcije pr
1515 40 00 –  Tungovo olje in njegove frakcije pr
1515 50 –  Sezamovo olje in njegove frakcije pr
1515 90 –  Drugo pr

1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob in voskov živalskega
ter rastlinskega izvora
– Ostanki predelave maščob ali živalskih in rastlinskih voskov:
– –  drugo:

1522 00 91 – – –  oljne in milne usedline pr
1522 00 99 – – –  drugo pr

1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec pr

2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev, neustreznih za hrano ljudi; ocvirki pr

2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani
ali peletizirani

2302 50 00 –  Iz leguminoznih rastlin (stročnic) pr

2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn
in destilarn, nepeletizirani in peletizirani
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2303 10 –  Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki:
– –  ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo
proteinov, računano na suh proizvod:

2303 10 19 – – – do vključno 40 mas.% pr
2303 10 90 – –  drugo pr
2303 20 –  Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja pr
2303 30 00 –  Odpadki in ostanki iz pivovarn in destilarn pr

2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali
peletizirani pr

2305 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti
ali peletizirani pr

2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj, razen
tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani pr

2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen
–  Vinska usedlina:

2307 00 11 – –  katere skupni masni odstotek alkohola ne presega 7,9 mas.%, vsebnost suhe snovi
pa je več kot 25 mas.% pr

2307 00 90 –  Vinski kamen pr

2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi rastlinskih materialov
in stranski proizvodi, peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
–  Grozdne tropine:

2308 00 11 – –  katerih skupni masni odstotek alkohola ne presega 4,3 mas.%, vsebnost suhe snovi pa
ni manjša od 40 mas.% pr

2308 00 40 –  Želod in divji kostanj; pulpe ali tropine drugega sadja razen grozdja pr
2308 00 90 –  Drugo pr

(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna
tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.

6. člen
Ta uredba začne veljati 1. marca 2003.

Št. 333-09/2000-12
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

817. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na
industrijske izdelke, ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 2 k Sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Make-
donijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/99 in
24/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju

Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu,

ki se nanaša na industrijske izdelke, ter začasni
uporabi Dodatnega protokola št. 2 k Sporazumu

o prosti trgovini med Republiko Slovenijo
in Republiko Makedonijo

1. člen
V uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se
nanaša na industrijske izdelke, ter začasni uporabi Dodat-
nega protokola št. 2 k Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list
RS, št. 116/02) se naslov uredbe spremeni tako, da se
glasi:

“Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.“

2. člen
V 1. členu se besedilo “industrijskih izdelkov“ nadome-

sti z besedilom “blaga“ ter besedilo “uvažajo v Republiko
Slovenijo in so“ nadomesti z besedilom “uvaža v Republiko
Slovenijo in je“.

3. člen
Za 3. členom se dodata nova 3.a in 3.b člena, ki se

glasita:
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“3.a člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike

Makedonije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Makedonije, ki so navedeni v prilogah 3 in 4 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v
okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah, uporablja ca-
rinska stopnja prosto, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

3.b člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 3 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 4 k tej
uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu
prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o nači-
nu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list
RS, št. 115/02 in 11/03).“

4. člen
V 4. členu se za besedilom “po 3.“ doda besedilo

“oziroma 3.a“ ter beseda “prilogi“ nadomesti z besedilom
“prilogi 1“.

5. člen
V 5. členu se besedilo “naslednjo štirimestno šifro“

nadomesti z besedilom “naslednje štirimestne šifre“ in za
prvo alineo pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi
druga in tretja alinea, ki se glasita:

“– 9103 za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi;
– 9101 za izdelke iz prilog 3 in 4 k tej uredbi.“

6. člen
Priloga k uredbi postane Priloga 1.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 333-03/2000-13
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

PRILOGA 2

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska stopnja

1 2 3 (1)

0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen
–  od 1. januarja do 31. maja pr
–  od 1. oktobra do 31. decembra pr

0707 00 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
0707 00 90 –  Kumarice pr

0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
0709 60 –  Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:
0709 60 10 – –  sladke paprike:
iz 0709 60 10 10– – –  vrsta kurtovska kapija pr

0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene
–  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 33 – –  navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus vulgaris) pr

0806 Grozdje, sveže ali suho
0806 10 –  Sveže pr

0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže pr

2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

–  Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice:
2008 11 – –  arašidi:

– – –  drugo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – –  več kot 1 kg:

2008 11 92 – – – – – praženo pr

(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
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PRILOGA 3

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska kvota (t)

1 2 3

0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
0204 10 00 –  Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni 50

0406 Sir in skuta
0406 90 –  Sir, drug:

– –  drugi:
– – –  drugo:

0406 90 50 – – – –  siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
iz 0406 90 50 10 – – – – –  siri iz ovčjega mleka s slanico 50

– – – –  drugo:
0406 90 99 – – – – –  drugo
iz 0406 90 99 20 – – – – – –  siri iz kravjega mleka s slanico 50

0409 00 00 Med, naravni 50

0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen
–  od 1. junija do 30. septembra 2.500

0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice,
sveža ali ohlajena

0703 10 –  Čebula in šalotka 100

0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene
0704 90 –  Druge 1.000

0707 00 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
0707 00 05 –  Kumare 600

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 65.000 hl

(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

PRILOGA 4

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska kvota (t)

1 2 3

0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
0709 60 –  Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta 3.500

0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s
paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene

0710 80 –  Druge vrtnine 200

0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje
pripravljene 40

0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika
rodu Capsicum ali Pimenta

0904 20 –  Paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha, zdrobljena ali zmleta 20

0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra,
orientalske ali navadne kumine; brinove jagode
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Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska kvota (t)

1 2 3

0909 50 00 –  Seme komarčka; brinove jagode 300

1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi),
sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst,
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali
za insekticidne, fungicidne ali podobne namene

1211 90 –  Drugo 200

1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava
1704 90 –  Drugo 160

– –  drugo:
– – –  drugo: 200

1704 90 65 – – – –  gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki slaščic
iz 1704 90 65 10– – – – –  rahat lokum

– – – –  drugo:
1704 90 99(2) – – – – –  drugo

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 320

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta brez
dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 mas.%, preračunano
na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz
izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega
prahu v količini manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 20 00 –  Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar.št. 1905 20

1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega;
hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in
podobni izdelki
–  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 600

1905 31 – – sladki keksi
1905 32 – – vaflji in oblati

1905 90 –  Drugo:
– –  drugo:
– – –  drugo:

1905 90 60 – – – –  z dodanimi sladili 90

1905 90 90 – – – –  drugo 50

2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
2001 10 00 –  Kumare in kumarice 500

2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino 300

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene,
razen proizvodov iz tar. št. 2006 900

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 100

2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica 150

2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila
2104 10 –  Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe 80
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Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska kvota (t)

1 2 3

2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
2106 90 –  Drugo:

– –  drugo:
2106 90 98 – – –  drugo 120

2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače
s katero koli vsebnostjo alkohola 20

(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

(2) Samo izdelki taan alva.

818. Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98
– odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01, 47/02, 67/02 in
110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o organizaciji in delovanju upravnih zvez

1. člen
Ta uredba določa organizacijo, pogoje in način delova-

nja upravnih zvez v Republiki Sloveniji.

2. člen
Upravne zveze so posebej organiziran sistem zvez, ki

jih za vodenje obrambe organizira Ministrstvo za obrambo (v
nadaljevanju: ministrstvo) v skladu z zakonom.

3. člen
Delovanje upravnih zvez v izrednem stanju in vojni za-

gotavljajo enote za upravne zveze in centri zvez, ki jih po
načelih, ki veljajo za vojaške enote, organizira ministrstvo.
Za pripadnike teh enot se smiselno uporabljajo predpisi, ki
urejajo pravice in dolžnosti vojaških oseb.

4. člen
Formacijo enot za upravne zveze določi minister, za

obrambo, po načelih, ki veljajo za vojaške enote.
Poveljnik enote za upravne zveze na ravni države je

praviloma delavec organizacijske enote ministrstva, pristoj-
nega za komunikacije in informatiko. Za opravljanje nalog
poveljnika, je odgovoren ministru.

Poveljniki podrejenih enot za upravne zveze na ravni
uprav za obrambo so praviloma svetovalci za komunikacije
in informatiko v upravah za obrambo. Kot poveljniki enot za
upravne zveze so odgovorni in podrejeni poveljniku enote za
upravne zveze na ravni države.

5. člen
Za zagotavljanje delovanja sistema upravnih zvez delu-

je državni center upravnih zvez v ministrstvu in regijski centri
upravnih zvez na ravni uprav za obrambo.

Ministrstvo organizira državni center upravnih zvez,
upravne zveze z regijskimi centri ter zveze z državnimi orga-
ni, gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacija-

mi, katerih dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slove-
nije (v nadaljevanju: vlada) posebnega pomena za obrambo
države.

Regijski centri upravnih zvez organizirajo upravne zve-
ze z izpostavami za obrambo, upravnimi enotami in organi
lokalne samouprave ter po potrebi z gospodarskimi družba-
mi, zavodi in drugimi organizacijami, katerih dejavnost je po
odločitvi vlade posebnega pomena za obrambo države.

Centri upravnih zvez organizirajo tudi zveze sodelova-
nja s pristojnimi poveljstvi, enotami in zavodi Slovenske
vojske.

Naloge državnega centra upravnih zvez ministrstva
opravlja nacionalni center za krizno upravljanje. Naloge re-
gijskih centrov upravnih zvez v miru opravljajo regijski centri
za obveščanje.

6. člen
V miru centri upravnih zvez opravljajo naslednje nalo-

ge:
– posredujejo ukaze o ukrepih za pripravljenost in mo-

bilizacijo v skladu s predpisi,
– preverjajo funkcionalno delovanje komunikacijsko-in-

formacijskih sredstev upravnih zvez v skladu s predpisi,
– opravljajo druge naloge, ki jih določi minister za

obrambo.

7. člen
Opremljenost centrov upravnih zvez s komunikacijsko-

informacijsko opremo določi organizacijska enota ministrs-
tva, pristojnaega za komunikacije in informatiko.

Center upravnih zvez na podlagi ocene in strokovno
tehničnih potreb organizira in vzdržuje radijske zveze, radio-
relejne zveze, žične in optične telekomunikacijske povezave
ter podatkovne zveze in skrbi za osnovno tehnično vzdrže-
vanje sredstev in opreme.

Center upravnih zvez mora biti organiziran tako, da
lahko deluje na različnih lokacijah.

8. člen
V miru se za potrebe upravnih zvez, poleg centrov

upravnih zvez, uporabljajo javni telekomunikacijski sistem,
sistemi ponudnikov komunikacijsko-informacijskih storitev in
komunikacijsko-informacijski sistem ministrstva.

V izrednem stanju in v vojni se za potrebe upravnih
zvez poleg sistemov iz prejšnjega odstavka uporabljajo še
zveze, ki jih vzpostavijo enote za upravne zveze, načrtovane
osnovne ter rezervne zmogljivosti javnega telekomunikacij-
skega sistema, sistemi ponudnikov komunikacijsko-infor-
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macijskih storitev in zaprti komunikacijsko-informacijski si-
stemi, razen sistemov zvez ministrstva, za notranje zadeve,
Slovenske vojske ter sistema zaščite in reševanja, če ni
dogovorjeno drugače.

V izrednem stanju in v vojni se potrebe upravnih zvez
obravnavajo kot prednostne.

9. člen
Ministrstvo ima prednost uporabe sistema upravnih zvez

pri prenašanju nujnih sporočil, ukazov in signalov.
Seznam uporabnikov se določi v načrtu upravnih zvez

ministrstva.

10. člen
Ministrstvo zagotavlja organizacijske, materialne in dru-

ge pogoje za delovanje sistema upravnih zvez.
Državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge

organizacije, katerih dejavnost je po odločitvi vlade pose-
bnega pomena za obrambo države, Slovenska vojska in
organi lokalne samouprave, zagotavljajo potrebno kadrov-
sko popolnitev za delovanje pravnih zvez v skladu z načrti.

11. člen
Organizacijska enota ministrstva, pristojna za komuni-

kacije in informatiko, strokovno vodi in usmerja delovanje
sistema upravnih zvez, s tem da:

– izdeluje načrte uporabe upravnih zvez v izrednem
stanju in v vojni,

– proučuje in načrtuje organizacijo upravnih zvez ter jo
usklajuje z drugimi imetniki komunikacijsko-informacijskih
sistemov,

– načrtuje kadrovsko popolnitev enot za upravne zveze,
– načrtuje in izvaja strokovno usposabljanje kadrov,
– načrtuje in zagotavlja materialno-tehnično popolnitev

enot za upravne zveze,
– načrtuje, organizira in izvaja vzdrževanje materialno-

tehničnih sredstev in opreme,
– izvaja priprave in mobilizacijo enote za upravne zveze

na ravni države.

12. člen
Uprave za obrambo ministrstva opravljajo na področju

upravnih zvez zlasti naslednje naloge:
– izdelujejo načrte uporabe upravnih zvez v izrednem

stanju in v vojni iz svoje pristojnosti,
– izvajajo strokovno usposabljanje,
– zagotavljajo kadrovsko popolnitev enot za upravne

zveze,
– izvajajo osnovno vzdrževanje materialno-tehničnih

sredstev in opreme,
– izvajajo priprave in mobilizacijo enot za upravne zveze.
Uprava za obrambo Ljubljana poleg nalog iz prejšnjega

odstavka, zagotavlja tudi kadrovsko popolnitev enote za
upravne zveze na državni ravni.

13. člen
V enote za upravne zveze se lahko razporejajo vojaški

obvezniki in pripadniki, ki prostovoljno opravljajo vojaško
službo v rezervni sestavi skladno s predpisi o pogodbenem
opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske voj-
ske, in ki izpolnjujejo pogoje, določene s formacijo.

Pripadniki enot za upravne zveze nosijo med vojaško
službo bojno uniformo Slovenske vojske.

14. člen
Varovanje posameznih elementov upravnih zvez se za-

gotavlja s fizičnim oziroma tehničnim varovanjem. Pripadniki

enot za upravne zveze so med vojaško službo oboroženi v
skladu s formacijo.

15. člen
Organizacija in delovanje upravnih zvez se uskladi s to

uredbo v treh mesecih od njene uveljavitve.
Nacionalni center za krizno upravljanje prevzame oprav-

ljanje nalog iz 5. in 6. člena te uredbe s 1. 1. 2004, do tedaj
naloge državnega centra upravnih zvez opravlja Center za
obveščanje Republike Slovenije.

16. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o orga-

nizaciji in delovanju upravnih zvez (Uradni list RS, št. 38/99).

17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 823-02/2003-1
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

819.  Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o
preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-
Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-
Slovenija, d.o.o.

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99,
119/00, 30/01 in 52/02) ter 25. in 26. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah uredbe
o preoblikovanju Javnega podjetja

Elektro-Slovenija, p.o., v Javno podjetje
Elektro-Slovenija, d.o.o.

1. člen
V uredbi o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-

Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o.,
(Uradni list RS, št. 28/96, 108/00 in 44/01) se 5. člen
spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital javnega podjetja znaša
42.528,794.741,27 tolarja.«.

2. člen
V 10. členu se za peto alineo dodajo šesta, sedma in

osma alinea, ki se glasijo:
»– daje predhodno soglasje k odplačni ali neodplačni

odsvojitvi, delitvi, obremenitvi ali kakršnemkoli drugem raz-
polaganju s poslovnim deležem deloma ali v celoti v odvisni
družbi ELES GEN, d.o.o.,

– daje predhodno soglasje na spremembe in dopolni-
tve Akta o ustanovitvi družbe ELES GEN, d.o.o.,

– predlaga imenovanje dveh članov nadzornega sveta
družbe ELES GEN, d.o.o., od katerih enega predlaga mini-
strstvo, pristojno za finance, in drugega ministrstvo, pristoj-
no za energijo,«.
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Sedanje šesta, sedma in osma alinea postanejo deveta,
deseta in enajsta alinea.

3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 312-29/2001-2
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

820. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o.

Na podlagi 409. člena zakona o gospodarskih dru-
žbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01,
59/01 in 50/02), 6. in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije, (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) in 2. člena zakona o
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi

družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

1. člen
V uredbi o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapira-

nju, d.o.o., (Uradni list RS, št. 42/95), se v 3. členu za
tretjo alineo dodajo alinee, ki se glasijo:

»– CB/14.12 Pridobivanje apnenca, sadre in krede,
– CB/14.21 Pridobivanje gramoza in peska,
– DA/15.98 Proizvodnja mineralnih vod in brezalko-

holnih pijač,
– E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vo-

de«.
Dosedanja četrta do enaindvajseta alinea postanejo

osma do petindvajseta alinea.

2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 105,660.487,92 SIT.

Osnovni kapital je sestavljen iz osnovnega vložka, ki pred-
stavlja en poslovni delež.

Osnovni kapital je sestavljen iz ustanovitvenega vložka
Republike Slovenije, ki predstavlja premične in nepremične
stvari ter poslovna sredstva ob ustanovitvi družbe, v znesku
90,748.000 SIT in stvarnega vložka Republike Slovenije, ki
predstavlja terjatve v znesku 14,912.487,92 SIT.«.

3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 310-04/2001-5
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

821. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja

1. člen
V uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-

dnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96)
se v 2. členu v točki 14.1 na koncu prvega stavka za bese-
do »temperaturo« doda besedilo, ki se glasi: », če gre za
ciprinidne vode, in za 1,5 K, če gre za salmonidne vode.«.

Drugi stavek se črta.

2. člen
V 6. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji

odstavek, ki se glasita:
»Mejni emisijski delež oddane toplote se izračuna za

srednji nizki pretok površinske vode.
Za vir onesnaževanja, katerega emisijski delež oddane

toplote presega mejni emisijski delež oddane toplote, mora
upravljavec zagotoviti trajne meritve temperature in pretoka
odpadne vode ter površinske vode, v katero se odvajajo
odpadne vode.«.

3. člen
V 12. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»Vir onesnaževanja, katerega emisijski delež oddane

toplote presega mejni emisijski delež oddane toplote, čez-
merno obremenjuje okolje zaradi emisije toplote, če za po-
vršinsko vodo, ki je popolnoma premešana z odpadno vo-
do, velja, da je letno:

– več kot 2% dnevnih povprečij sprememb temperatu-
re površinske vode večjih od 1,5 K za salmonidne vode in 3
K za ciprinidne vode, ali

– eno od dnevnih povprečij temperature površinske
vode večje od 21,5 °C za salmonidne vode in 28 °C za
ciprinidne vode ali

– eno od dnevnih povprečij temperature površinske
vode večje od 10 °C v času drstenja za tiste vrste rib, ki
potrebujejo za svojo reprodukcijo hladno vodo.».

4. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku besedilo »termalne,

mineralne ali zdravilne vode« nadomesti z besedilom »vode
iz površinske vode«.
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5. člen
V 21. členu se v prvem odstavku za besedami »ne-

posredno v vode« doda besedilo »na vodovarstvenem
območju«.

6. člen
Priloga 2, ki je sestavni del uredbe, se nadomesti z

novo prilogo 2.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 356-17/2003-1
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

PRILOGA 2

Količina v vode izpuščene snovi

Parameter Izražen kot Enota Količina
izpuščene

nevarne
snovi

bor B g/leto 1.000
arzen As g/leto 100
baker Cu g/leto 500
barij Ba g/leto 5.000
cink Zn g/leto 2.000
kadmij Cd g/leto 100
kobalt Co g/leto 1.000
kositer Sn g/leto 2.000
celotni krom Cr g/leto 500
krom – šestvalentni Cr g/leto 100
nikelj Ni g/leto 500
srebro Ag g/leto 100
svinec Pb g/leto 500
živo srebro Hg g/leto 20
klor – prosti Cl

2
g/leto 200

celotni klor Cl
2

g/leto 500
nitritni dušik N g/leto 1.000
celotni cianid CN g/leto 100
celotni ogljikovodiki (mineralna olja) g/leto 10.000
lahkohlapni aromatski ogljikovodiki – BTX g/leto 100
adsorbljivi organski halogeni – AOX Cl g/leto 500
lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH Cl g/leto 100
dikloroetan – 1,2 Cl g/leto 100
diklorometan Cl g/leto 100
kloroalkani (C 10 – 13) Cl g/leto 100
heksaklorobenzen (HCB) Cl g/leto 100
heksaklorobutadien (HCBD) Cl g/leto 100
heksaklorocikloheksan (HCH) Cl g/leto 100
bromirani difenileter g/leto 100
orgdanske kositrove spojine g/leto 100
fenoli C

6
H

2
OH g/leto 100

policiklični aromatski ogljikovodiki – PAH g/leto 100

822.  Odlok o spremembah odloka o organizaciji in
delovnem področju službe Vlade Republike
Slovenije za evropske zadeve

Na podlagi 25.a člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

O D L O K
o spremembah odloka o organizaciji in delovnem

področju službe Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju službe

Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (Uradni list
RS, št. 84/97 in 43/01) se besedilo drugega in tretjega
člena spremenita tako, da se glasita:

“2. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
– usklajuje in nadzoruje priprave Republike Slovenije

za pristop k Evropski uniji;
– usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov z

Evropsko unijo in dejavnosti skupnih teles, ustanovljenih s
temi sporazumi;

– skrbi za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z nalo-
gami postopnega ukinjanja instrumentov predpristopne po-
moči oziroma izvajanjem drugih oblik pomoči, namenjenih
izvajanju pravnega reda Evropske unije, ki ne spadajo v
pristojnost drugih organov;

– usklajuje sodelovanje Republike Slovenije kot države
članice Evropske unije in njenih predstavnikov pri delu insti-
tucij, organov in teles Evropske unije;

– usklajuje sodelovanje Republike Slovenije v zvezi s
tehnično pomočjo Evropske unije tretjim državam;

– za Vlado Republike Slovenije koordinira pripravo sta-
lišč za pogajanja o pridružitvi in pristopu novih držav k Evrop-
ski uniji ter sodeluje v organih Evropske unije pri pogajanjih;

– poroča Vladi Republike Slovenije in zanjo opravlja
posamezne naloge, ki ji jih naloži Vlada Republike Slove-
nije;

– za Vlado Republike Slovenije nadzira pripravo gradiv
s področja evropskih zadev, ki jih Vlada Republike Slovenije
posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slove-
nije, razen v delu, ki se nanaša na skupno zunanjo in varno-
stno politiko EU, in sodeluje pri obravnavi teh gradiv;

– skrbi za zagotavljanje pogojev za sodelovanje nevla-
dnih organizacij pri obravnavanju vprašanj, ki spadajo na
področje delovanja Evropske unije.

3. člen
Služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrs-

tvi in z drugimi vladnimi službami, s predstavništvi Republike
Slovenije v tujini, z delovnimi telesi Državnega zbora Repu-
blike Slovenije ter z institucijami, organi in telesi Evropske
unije.

Služba vzpostavi in vzdržuje centralno nacionalno in-
formacijsko vozlišče, v katerem se zbirajo in posredujejo
podatki in dokumenti, ki se izmenjujejo med Republiko Slo-
venijo in Evropsko unijo, kot sestavni del informacijskega
sistema vlade.

Služba in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, sta
na področju informacijske tehnologije povezana v enoten
sistem.”.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 023-34/2003-1
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

823. Odlok o spremembi odloka o glavnih znamenjih
kovanca za 10 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 1. člena
zakona o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS/I,
št. 17/91 in Uradni list RS, št. 33/92) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o glavnih znamenjih

kovanca za 10 tolarjev

1. člen
V zadnjem stavku 5. člena odloka o glavnih znamenjih

kovanca za 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 102/99) se črta
številka »2000«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 448-03/2002-3
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

824. Odlok o glavnih znamenjih kovancev za 20 in 50
tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02), 1. člena
zakona o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS/I,
št. 17/91 in Uradni list RS, št. 33/92) in 2. člena odloka o
izdaji kovancev za 20 in 50 tolarjev (Uradni list RS, št.
86/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o glavnih znamenjih kovancev za 20 in 50 tolarjev

1. člen
Republika Slovenija izda kovanca za 20 in 50 tolarjev z

glavnimi znamenji, ki so določena s tem odlokom.

2. člen
Kovanca za 20 in 50 tolarjev sta izdelana iz zlitine, ki

vsebuje 75% bakra in 25% niklja.

3. člen
Kovanec za 20 tolarjev ima težo 6,85 grama in premer

24 milimetrov.
Kovanec za 50 tolarjev ima težo 8,00 grama in premer

26 milimetrov.
Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik

od teže do 2% nad ali pod težo, pri premeru pa do 0,1
milimetra nad oziroma pod premerom.

4. člen
Izgled kovanca za 20 tolarjev je naslednji:
- sprednja stran:
v sredini je izbočena krožna površina, v kateri je odtis-

njena vrednost kovanca s številko »20«; na levi strani kovanca
je od spodaj navzgor izpisano ime »REPUBLIKA SLOVENI-
JA«; na desni strani kovanca je ob robu od zgoraj navzdol
izpisana vrednost kovanca z besedami »DVAJSET TOLAR-
JEV«. V spodnjem delu kovanca je odtisnjena letnica kovanja.

- zadnja stran:
v osrednjem delu kovanca je upodobljena štorklja. Nad

njo je ob zgornjem robu oznaka vrednosti s številko »20«.
Na desni polovici kovanca je ob robu v latinščini izpisano
ime »CICONIA CICONIA«.

5. člen
Izgled kovanca za 50 tolarjev je naslednji:
- sprednja stran:
v sredini je izbočena krožna površina, v kateri je odtis-

njena vrednost kovanca s številko »50«; na levi strani kovanca
je od spodaj navzgor izpisano ime »REPUBLIKA SLOVENI-
JA«; na desni strani kovanca je ob robu od zgoraj navzdol
izpisana vrednost kovanca z besedami »PETDESET TOLAR-
JEV«. V spodnjem delu kovanca je odtisnjena letnica kovanja.

- zadnja stran:
v osrednjem delu kovanca je upodobljen bik. Nad njim

je ob zgornjem robu v latinščini izpisano ime »TAURUS TAU-
RUS«. Ob spodnjem robu kovanca je oznaka vrednosti s
številko »50«.

6. člen
Kovanec za 20 tolarjev je po obodu valovito nazobčan.
Kovanec za 50 tolarjev je po obodu izmenično gladek

– nazobčan.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 448-03/2002-2
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
825. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sestavljanju

letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi petega
odstavka 11. člena in drugega odstavka 89. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) izdaja minister za finance
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P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike

in druge osebe javnega prava

1. člen
V pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun,

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ura-
dni list RS, št. 115/02) se v 5. členu doda nov odstavek, ki
se glasi:

“Ne glede na prvi odstavek tega člena, se za upravne
enote in sodnike za prekrške, predloži le zbirno letno po-
ročilo.”

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

dnem listu RS.

Št. 41271/03
Ljubljana, dne 14. februarja 2003.

Minister
za finance

dr. Dušan Mramor l. r.

826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva

Na podlagi 44. in 47. člena zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 – odl. US,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 6/02) izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

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

o koncesijah na področju socialnega varstva

1. člen
V pravilniku o koncesijah na področju socialnega var-

stva (Uradni list RS, št. 72/97, 57/99 in 54/01, v nadalj-
njem besedilu: pravilnik) se v 19. členu dodajo nov peti,
šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

»Ponudnik iz tretjega odstavka mora v roku iz tretjega
oziroma četrtega odstavka predložiti koncedentu tudi poro-
čilo o finančnem poslovanju v času od podpisa koncesijske
pogodbe do začetka opravljanja koncesije, ki mora najmanj
vsebovati:

– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja;
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali

rekonstrukcijo objektov ali prostorov za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije;

– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih
pravicah na teh objektih ali prostorih.

Poročilu mora ponudnik predložiti letne računovodske
izkaze za navedeno obdobje. Računovodski izkazi morajo
biti revidirani, če je ponudnik k temu zavezan. Zadnji predlo-
ženi računovodski izkaz ne sme biti starejši od 6 mesecev in
mora biti revidiran tudi, če ponudnik k reviziji ni zavezan.

Če iz poročila izhaja, da izguba koncesionarja presega
50% osnovnega kapitala, ali da finančno poslovanje ponu-
dnika v navedenem obdobju bistveno odstopa od projekcije
finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi,
kakor tudi če je iz drugih razlogov mogoče utemeljeno skle-

pati, da ponudnik ne bo mogel ustrezno izvrševati dejavno-
sti, ki je predmet koncesije, s potekom roka iz tretjega
oziroma četrtega odstavka izgubi pravico do koncesije, ra-
zen če koncedent ta rok podaljša.«

2. člen
Za 28. členom se doda novo poglavje VI.a in novi

28.a, 28.b in 28.c členi, ki se glasijo:

„VI.a NADALJEVANJE DEJAVNOSTI

28.a člen
V primeru prenehanja koncesije mora koncesionar še

naprej izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogo-
ji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi
izvajanje te dejavnosti v okviru javnega zavoda ali ko to
dejavnost začne izvajati novi koncesionar, vendar največ 3
leta.

Koncedent mora nemudoma začeti z zagotavljanjem
možnosti, da dejavnost, ki je predmet koncesije prevzame
javni zavod ali nemudoma začeti s postopkom podelitve
koncesije.

28.b člen
Če je koncesija prenehala zaradi odvzema ali iz dru-

gih razlogov, ki ne dopuščajo, da bi koncesionar še naprej
opravljal dejavnost, ki je predmet koncesije, mora konce-
dent zagotoviti, da dejavnost še naprej izvaja javni zavod ali
drug koncesionar v objektih oziroma prostorih, v katerih se
je izvajala do prenehanja koncesije, po potrebi pa tudi z
zaposlenimi, ki so pri dotedanjem koncesionarju opravljali
to dejavnost. V tem primeru je koncesionar dolžan omogo-
čiti javnemu zavodu ali drugemu koncesionarju, uporabo
objektov oziroma prostorov, v katerih se je opravljala dejav-
nost do prenehanja koncesije, še 3 leta od prenehanja
koncesije.

Za primer iz prejšnjega odstavka se v koncesijski po-
godbi, oziroma v drugi pogodbi z lastnikom objektov in pro-
storov, v katerih se izvaja dejavnost, ki je predmet koncesi-
je, uredi:

– najem prostorov v korist koncedenta ali druge ose-
be, ki jo on določi za nadaljevanje opravljanja dejavnosti,
vendar največ 3 leta;

– prevzem zaposlenih, ki so pri dotedanjem koncesio-
narju opravljali to dejavnost, če je to potrebno.

V koncesijski pogodbi oziroma v drugi pogodbi z lastni-
kom objektov in prostorov je treba urediti tudi instrumente
zavarovanja te obveznosti koncesionarja ali lastnika objek-
tov in prostorov.

28.c člen
Koncesionar in koncedent nimata obveznosti iz 28.a in

28.b člena, če koncesionar ob prenehanju koncesije zago-
tovi za vse uporabnike storitve njihovo bivanje v okviru mre-
že javne službe, ali z njimi sklene poseben dogovor o nado-
mestni namestitvi in o poravnavi medsebojnih obveznosti.«

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

dnem listu RS.

Št. 017-01-018/01-05
Ljubljana, dne 25. februarja 2003.

Minister
za delo, družino in socialne zadeve

dr. Vlado Dimovski l. r.
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827. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v
Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2003

Na podlagi 5. člena pravilnika o izvajanju ukrepov ak-
tivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

S K L E P
o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo

brezposelnosti od povprečne v Republiki
Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike

zaposlovanja za leto 2003

I
Ta sklep določa in razvršča območja z višjo stopnjo

brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter dolo-
ča programe aktivne politike zaposlovanja za leto 2003, ki
se izvajajo samo na teh območjih, ter programe, pri katerih
se poveča višina sredstev za posamezni program, če se
izvaja na določenih območjih.

II
Območja se razvrščajo v 3 skupine: območje A, ob-

močje B in območje C.
Območje zajema Območno službo Zavoda Republike

Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Območna
služba), upravno enoto in občino.

Območje A zajema tiste območne službe, upravne eno-
te in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti 16% in več.

Območje B zajema tiste območne službe, upravne eno-
te in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 14% do
15,9%.

Območje C zajema tiste območne službe, upravne eno-
te in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 11,8% do
13,9%.

V območje A se uvrščajo:
– Območne službe: Maribor, Murska Sobota, Ptuj;
– Upravne enote: Brežice, Celje, Hrastnik, Kočevje,

Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje;
– Občine: Podvleka, Prebold, Ribnica na Pohorju, Sol-

čava, Vransko.
V območje B se uvrščajo:
– Območne službe: Celje, Sevnica, Trbovlje;
– Upravne enote: Radlje ob Dravi;
– Občine: Jesenice, Luče, Ravne na Koroškem.
V območje C se uvrščajo:
– Območne službe: Velenje;
– Upravne enote: Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Ri-

bnica, Tržič;
– Občine: -

III
Program nadomestitve dela plače iskalca prve zaposli-

tve in lokalni zaposlitveni programi se izvajata samo na ob-
močjih A, B in C.

IV
Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2003,

pri katerih se poveča višina posameznega ukrepa, so na-
slednji:

– subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na
domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb,

– spodbujanje samozaposlovanja.

V
Višina posameznega ukrepa znotraj v prejšnji točki

opredeljenih programov se poviša na naslednji način:
a) na območju A izvajalec ukrepa poveča višino nado-

mestil za 10 odstotnih točk;
b) na območju B izvajalec ukrepa poveča višino nado-

mestil za 5 odstotnih točk;
c) na območju C izvajalec ukrepa poveča višino nado-

mestil za 3 odstotne točke.
Pri tem se pod pojmom “višina nadomestila” pojmujejo

s programom aktivne politike zaposlovanja za leto 2003
opredeljene višine vseh stroškov, navedenih v posameznih
programih.

Povečanje višine ne velja pri tistih stroških, pri katerih
je financiranje v celoti predvideno že v posameznem progra-
mu aktivne politike zaposlovanja za leto 2003.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 663-02-001/03-009
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Minister
za delo, družino in socialne zadeve

dr. Vlado Dimovski l. r.

828. Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi

Na podlagi tretjega odstavka 78. člena zakona o var-
stvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94, 33/00 – odl. US in 87/01 ZMatD) izdaja minister
za obrambo

P R A V I L N I K
o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi

sredstvi

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo postopki in način dela ter

varnostni in drugi ukrepi pri najdbi, zavarovanju, odkrivanju,
identifikaciji, odstranjevanju, prevozu in uničevanju neek-
splodiranih ubojnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: NUS)
ter evidence varstva pred NUS.

NUS so sredstva, ki so ostala kot posledica vojnih
delovanj na območju Republike Slovenije in so praviloma
polnjena z eksplozivnimi zmesmi, ki s svojo prisotnostjo
ogrožajo varnost ljudi in premoženja. NUS so lahko izstrelje-
na, neizstreljena, odvržena, zakopana, potopljena, prestav-
ljena ali skladiščena.

Med NUS se po tem pravilniku ne štejejo eksplozivna
sredstva, ki so predmet kaznivih dejanj ali prekrškov ter
druga sredstva, ki so predana policiji, pa niso posledica
vojaških aktivnosti. Ta pravilnik ne ureja varstva pred vojaški-
mi sredstvi, ki so praviloma polnjena z eksplozivnimi zme-
smi, in jih uporablja Slovenska vojska ali druga vojaška
sestava na vajah ali drugih oblikah usposabljanja.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko ta
pravilnik smiselno uporablja v Policiji oziroma Slovenski voj-
ski, če o tem odločita pristojna ministra.
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2. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VARSTVA PRED NUS

2.1 Načrtovanje

2. člen
Varstvo pred NUS se izvaja na podlagi načrta za izvaja-

nje varstva pred NUS, ki ga izdela pristojna organizacijska
enota Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v
nadaljnjem besedilu: organizacijska enota uprave) v sodelo-
vanju s poveljnikom enote za varstvo pred NUS Civilne za-
ščite. Načrt potrdi pristojni poveljnik Civilne zaščite. Za eno-
te Slovenske vojske načrt potrdi poveljnik enote, ki izvaja
dejavnosti v zvezi z NUS.

3. člen
Načrt za izvajanje varstva pred NUS mora vsebovati:
1. dokumente o obveščanju:
– shemo obveščanja ob najdbi NUS;
2. dokumente za aktiviranje ali mobilizacijo enote:
– zbirko podatkov o pripadnikih enote (ime in priimek,

naslov, telefonska številka in drugi podatki pomembni za
pozivanje);

– navodilo za aktiviranje posameznih pripadnikov ali
celotne enote ter njena zbirališča;

3. dokumente o pripadnikih enote in opremi:
– zbirko podatkov o zdravniških pregledih, življenjskem

zavarovanju in pogodbah s pripadniki enote;
– zbirko podatkov o opremi enote in njeni hrambi;
4. dokumente o vodenju aktivnosti zaščite in reševa-

nja:
– seznam vodij intervencij za intervencije pri katerih

sodelujeta dva ali več pripadnikov;
– seznam odgovornih oseb za izvajanje varstva pred

NUS;
– navodilo za uporabo poligona za uničevanje NUS;
– navodilo za evidentiranje NUS (evidenčne številke,

fotografije);
– navodilo za izdelavo poročila o opravljeni interven-

ciji;
5. navodilo o uporabi sredstev zvez;
6. navodilo o vključevanju pripadnikov drugih enot ali

služb v varstvo pred NUS;
7. dokumente o varnostnih ukrepih:
– navodilo za izvajanju varnostnih ukrepov;
– navodilo za skladiščenje, prevoz in uničenje NUS ter

eksplozivnih sredstev;
– navodilo o metodah in sredstvih ter varnostnih ukre-

pih za odstranitev sprožilnih delov oziroma delno razstavlja-
nje NUS;

– načrt za ravnanje ob izrednih dogodkih;
– načrt vključevanja zdravstvene in drugih služb, ki skr-

bijo za varnost med izvajanjem varstva pred NUS;
– načrt fizičnega varovanja;
– načrt požarnega varovanja;
– načrt kemičnega varovanja po potrebi;
– načrt sodelovanja z drugimi enotami in službami pri

pripravi načrta varovanja, ureditve prometa in evakuacije.
Priloga k načrtu je tudi zbirka podatkov o NUS in ek-

splozivnih sredstvih, ki so najpogostejša na območju, za
katerega se načrt izdeluje.

Z načrtom varstva pred NUS mora biti seznanjen regij-
ski center za obveščanje na območju katerega se bo načrt
izvajal.

4. člen
Pripadnik enote za varstvo pred NUS, vodja intervenci-

je ali poveljnik enote za varstvo pred NUS Civilne zaščite

skupaj s pristojno organizacijsko enoto uprave, pripravi za
posamezno zahtevnejšo intervencijo, uničenje ali razstavlja-
nje NUS, ki ni zajeto v načrtu iz prejšnjega člena, elaborat
za izvajanje del, ki ga potrdi predstojnik organizacijske eno-
te uprave oziroma direktor uprave.

Elaborat iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. namen in cilje intervencije z oceno ogroženosti;
2. podatke o območjih, ki so predvidena za pregled,

odstranitev, transport in uničevanje NUS;
3. operativni načrt za izvajanje pregleda, identifikacijo,

odstranitev, začasno skladiščenje ali uničenje NUS s po-
stopkovniki;

4. program usposabljanja udeležencev za intervencijo;
5. navodilo za izvajanje varnostnih ukrepov;
6. dnevne načrte dela;
7. navodilo o skladiščenju, prevzemu, prevozu in uni-

čenju NUS;
8. načrt za ravnanje ob izrednih dogodkih;
9. navodilo o uporabi sredstev zvez;
10. podatke o pripadnikih enote za varstvo pred NUS

Civilne zaščite in formacijah delovnih skupin, podatke o
zdravniških pregledih, življenjskem zavarovanju in pogod-
bah s pripadniki enote;

11. navodilo o vključevanju pripadnikov drugih enot ali
služb v intervencijo;

12. seznam materialno tehničnih sredstev;
13. navodilo o uporabi posebnih vrst transporta (heli-

kopterjev, vodnih plovil, žičnice in podobno);
14. navodilo za izdelavo dnevnega in končnega poro-

čila o intervenciji;
15. oceno stroškov intervencije.

2.2 Pravice in dolžnosti oseb, ki izvajajo varstvo
pred NUS

5. člen
Varstvo pred NUS izvajajo pripadniki enot za varstvo

pred NUS Civilne zaščite, za potrebe Slovenske vojske pa
pripadniki Slovenske vojske, ki imajo pooblastila za varstvo
pred NUS v skladu s tem pravilnikom. Pripadniki Civilne
zaščite oziroma Slovenske vojske varstvo pred NUS oprav-
ljajo poklicno ali na podlagi razporeditve na ustrezne dol-
žnosti v skladu z zakonom.

Naloge varstva pred NUS se lahko izvajajo le na pod-
lagi odločitve pristojne organizacije enote uprave, pristoj-
nega poveljnika Civilne zaščite ali Slovenske vojske. Oprav-
ljanje nalog varstva pred NUS po naročilu drugih oseb ter
uporaba opreme za varstvo pred NUS, je dovoljena le na
podlagi predhodnega dovoljenja pristojne organizacijske
enote uprave.

Ob večjih intervencijah varstva pred NUS, lahko v skla-
du z elaboratom z enotami za varstvo pred NUS Civilne
zaščite sodelujejo tudi pripadniki Slovenske vojske ter dru-
gih enot ali služb oziroma drugi strokovnjaki.

6. člen
Neposredne naloge varstva pred NUS smejo izvajati

pripadniki enot za varstvo pred NUS Civilne zaščite ter pri-
padniki Slovenske vojske, ki imajo pooblastilo za varstvo
pred NUS, ki ga izda minister, pristojen za obrambo. Poo-
blastilo se izda tistim pripadnikom enot za varstvo pred NUS
Civilne zaščite ter pripadnikom Slovenske vojske, ki so uspe-
šno opravili ali imajo priznano uvajalno in temeljno usposab-
ljanje za varstvo pred NUS. Pooblastilo se izda za pet let in
se nato lahko vsaki dve leti podaljšuje v skladu s tem pravil-
nikom. Za opravljanje del na področju varstva pred NUS je
pogoj tudi uspešno opravljen obdobni zdravniški pregled, ki
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se opravi pred izdajo pooblastila in pred vsakim podaljša-
njem pooblastila.

Osebam, ki so uspešno opravile uvajalno in temeljno
usposabljanje po tem pravilniku, pa niso pripadniki enot za
varstvo pred NUS Civilne zaščite, niti pripadniki Slovenske
vojske, se izda le potrdilo o uspešno opravljenem usposab-
ljanju.

Za vodenje enot in opravljanje zahtevnejših nalog var-
stva pred NUS, ki presegajo znanja pridobljena z uvajalnim
in temeljnim usposabljanjem, morajo pripadniki enot za var-
stvo pred NUS Civilne zaščite in pripadniki Slovenske voj-
ske pridobiti dodatna znanja z dopolnilnim usposabljanjem.
Usposabljanje za poveljnika enote za varstvo pred NUS Ci-
vilne zaščite lahko opravijo kandidati po končanem uvajal-
nem in temeljnem usposabljanju ter po najmanj triletnem
delu na področja varstva pred NUS. Dopolnilna usposablja-
nja se vpišejo v pooblastila.

7. člen
Pooblastilo za varstvo pred NUS iz prejšnjega člena se

podaljša pripadniku enote za varstvo pred NUS Civilne za-
ščite in pripadniku Slovenske vojske vsaki dve leti, če:

– izpolnjuje zdravstvene pogoje;
– uspešno opravlja naloge s področja varstva pred NUS

ali uspešno opravi dopolnilno usposabljanje.
Pooblastilo za varstvo pred NUS se pripadniku Civilne

zaščite ali Slovenske vojske lahko odvzame oziroma se poo-
blastilo ne podaljša, če pripadnik:

– ne dela v skladu s predpisi o varstvu pred NUS ali s
pravili stroke in s tem ogroža varnost ljudi in premoženja;

– ne opravi uspešno zdravniškega pregleda;
– je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi z

eksplozivnimi snovmi ali orožjem;
– z načrtom za izvajanje varstva pred NUS ni predviden

za opravljanje del na področju varstva pred NUS.
Pooblastilo za varstvo pred NUS za pripadnika Sloven-

ske vojske podaljšuje Generalštab Slovenske vojske.
Mnenje o uspešnem opravljanju nalog varstva pred

NUS iz prvega odstavka tega člena daje za posameznega
pripadnika enote za varstvo pred NUS Civilne zaščite povelj-
nik enote, oziroma za poveljnika pristojna organizacijska
enota uprave. V Slovenski vojski mnenje dajejo nadrejene
vojaške osebe. Pristojni poveljnik Civilne zaščite oziroma
Slovenske vojske ter pristojna organizacijska enota uprave
predlaga tudi odvzem pooblastila za varstvo pred NUS iz
drugega odstavka tega člena.

8. člen
Poveljnik enote, vodja intervencije ali vodja dejavnosti

na poligonu za uničevanje NUS sme vključiti v izvajanje
nalog varstva pred NUS tudi druge osebe, ki nimajo poobla-
stila za varstvo pred NUS, vendar samo pri delih, ki niso
neposredno povezana z NUS in eksplozivnimi sredstvi. Po-
veljnik oziroma vodja mora zagotoviti strokoven nadzor nad
delom takšnih oseb.

2.3 Usposabljanje

9. člen
Uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja pripa-

dnikov enot za varstvo pred NUS Civilne zaščite in pripadni-
kov Slovenske vojske za varstvo pred NUS organizira in
izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje v sestavi
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadalj-
njem besedilu: uprava), po predpisanih programih usposab-
ljanja v skladu z zakonom.

V programih usposabljanja iz prejšnjega odstavka mo-
rajo biti razdelane teme, določeni kriteriji za slušatelje in

predavatelje ter določena vadbena in druga sredstva za iz-
vedbo. Za vsako temo, ki se izvaja praktično, mora biti
praviloma izdelana ocena tveganja in določeni ukrepi za
preprečitev nesreče (zagotovljena sledljivost, preprečitev
predčasnega proženja, varovanje in drugo).

Izvajalci posameznih tem morajo pred vsakim začet-
kom izvajanja določenega programa usposabljanja podpisa-
ti izjavo, da bodo usposabljanje izvajali v skladu s progra-
mom na varen in neškodljiv način za ljudi in okolje.
Usposabljanje neposredno povezano z NUS lahko izvajajo
samo predavatelji, ki so opravili uvajalno, temeljno in dopol-
nilno usposabljanje za varstvo pred NUS v skladu s tem
pravilnikom, imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na tem
področju in osnovne pedagoško-andragoške izkušnje ali
usposobljenost.

Z usposabljanji iz prvega odstavka tega člena so izena-
čena usposabljanja s področja varstva pred NUS, ki so bila
izvedena do leta 1991 v JLA ter specialistična usposabljanja
s tega področja in so bila za to izdana potrdila o uspešno
opravljenem usposabljanju.

Z usposabljanji iz prvega odstavka tega člena so izena-
čena tudi usposabljanja, ki so skladna s standardi NATO na
področju varstva pred NUS ter imajo podobne vsebine kot
programi v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v
sestavi uprave. O priznavanju primerljivih programov uspo-
sabljanja odloča direktor uprave na predlog Izobraževalnega
centra za zaščito in reševanje.

10. člen
Vsi eksponati in vadbena sredstva, ki se uporabljajo pri

usposabljanju za varstvo pred NUS morajo biti popisana,
označena z identifikacijsko številko ter praviloma označena
z oznakami, predpisanimi za vadbena sredstva. Vsak ekspo-
nat mora imeti identifikacijski list, ki se hrani v istem kraju ali
objektu kot eksponat.

V prostorih, kjer se hranijo eksponati in vadbena sred-
stva za izvajanje usposabljanja varstva pred NUS, morajo biti
na vidnem mestu izobešena opozorila o varnem ravnanju z
eksponati in vadbenimi sredstvi.

Predavatelj, ki vzame zaradi usposabljanja ali drugih
nalog eksponat ali vadbeno sredstvo iz prostora, kjer se
hrani, o izvzemu podpiše izdajnico in sredstvo na enak na-
čin proti podpisu tudi vrne po uporabi.

V prostore, v katerih se hranijo eksponati in vadbena
sredstva za usposabljanje ali v katerih se izvaja usposablja-
nje varstva pred NUS, imajo vstop samo pooblaščene ose-
be, slušatelji ali tečajniki pa le v spremstvu predavateljev
oziroma inštruktorjev. O vstopu v te prostore se vodi evi-
denca.

Za teme pri usposabljanju, pri katerih se uporabljajo
eksploziv in inicirna sredstva, se izdela elaborat za izvajanje
del v skladu s tem pravilnikom. Namesto NUS se praviloma
pri usposabljanju te vrste uporablja vojaško neizstreljeno
strelivo in minsko-eksplozivna sredstva, namenjena za uni-
čenje.

3. ODKRIVANJE, IDENTIFIKACIJA, VAROVANJE,
ODSTRANJEVANJE, PREVOZ, SKLADIŠČENJE

IN UNIČEVANJE NUS

3.1 Odkrivanje, identifikacija in varovanje

11. člen
Prijavo o najdbi NUS sprejme regijski center za obve-

ščanje v skladu s predpisi o organizaciji in delovanju siste-
ma opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
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Regijski center za obveščanje v primeru najdbe NUS o
najdbi obvešča v skladu z načrtom za izvajanje varstva pred
NUS. Vodja izmene v regijskem centru za obveščanje ob
posamičnih najdbah NUS izda delovni nalog za vodjo inter-
vencije oziroma pripadnika enote za varstvo pred NUS Civil-
ne zaščite v skladu z načrtom za varstvo pred NUS, ki opravi
intervencijo.

V primeru najdbe NUS na delovišču, mora izvajalec
gradbenih in drugih del zavarovati ogroženo območje oziro-
ma preprečiti dostop nanj.

V skladu s konvencijo o prepovedi razvoja, proizvod-
nje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o
njegovem uničenju (Uradni list RS, mednarodne pogodbe
št. 9/97), o najdbah NUS, ki vsebujejo bojne strupe, uprava
obvesti tudi Urad za kemikalije Ministrstva za zdravje.

12. člen
Odkrivanje, identifikacija, varovanje in odstranjevanje

večjega števila NUS, se izvaja v skladu z elaboratom za
izvajanje del. Po preiskavi zemljišča izda vodja intervencije
pisno potrdilo, iz katerega je razvidno, da je bilo zemljišče
pregledano (opis metode pregleda) in ocena ali bodo potre-
bne dodatne preiskave. Vsako najdeno ali odkrito NUS se
označi z evidenčno številko, ki se jo praviloma pritrdi na telo
NUS.

Evidenčna številka se določi sproti. Prva tri mesta evi-
denčne številke so številka pooblastila vodje intervencije
oziroma pripadnika enote za varstvo pred NUS Civilne zašči-
te, drugi dve mesti sta leto najdbe NUS, ostala štiri mesta so
za določitev tekoče številke najdenega NUS (številka
094030001 pomeni, da je intervencijo opravil pripadnik za
varstvo pred NUS s pooblastilom številka 094, v letu 2003
in da gre za najdeno NUS z zaporedno številko 1).

Če obstaja utemeljen sum, da se na določenem zemlji-
šču, na katerem se bodo izvajala gradbena ali druga dela,
nahajajo NUS, lahko izvajalec od pristojne organizacijske
enote uprave zahteva pregled zemljišča, ki ga opravi pristoj-
na enota za varstvo pred NUS Civilne zaščite na podlagi
elaborata za izvajanje del. Izvajalec lahko začne z deli šele
potem, ko zemljišče pregleda enota za varstvo pred NUS.
Stroški preiskave delovišča bremenijo investitorja.

13. člen
Pri opravljanju varstva pred NUS se morajo izvajati ukre-

pi, ki zagotavljajo varno delo.
Pri izvajanju varstva pred NUS morajo pripadniki upo-

rabljati predpisano skupno in zaščitno osebno opremo.
Pri opravljanju nalog varstva pred NUS v bližini objek-

tov, v katerih so ljudje, vodja intervencije na podlagi ocene
ogroženosti po predhodno opravljeni oceni nevarnosti, odre-
di evakuacijo iz ogroženega območja ter prepove gibanje,
zadrževanje ali približevanje mestu najdbe NUS.

3.2. Odstranjevanje in prevoz

14. člen
NUS, ki so najdena, se lahko odstranijo s kraja najdbe

le v primeru, če je takšno ravnanje možno in je zagotovljena
varnost pri odstranjevanju. Oceno tveganja izdela na podla-
gi ogleda ter identifikacije NUS vodja intervencije oziroma
pripadnik za varstvo pred NUS, ki opravlja intervencijo in jo
v pisni obliki priloži h končnem poročilu o intervenciji.

NUS, katerih skupna teža ne presega 25 kg in omogo-
čajo zanesljiv prijem, se lahko prenaša ročno. Posameznik
lahko prenaša le eno NUS do te teže, pri čemer pa ne sme
ogrožati drugih oseb ali drugih NUS.

NUS, katerih skupna teža presega 25 kg, se smejo
prenašati s pomočjo ustreznih naprav oziroma nosil, izjemo-
ma ob upoštevanju varnostnih ukrepov pa tudi brez teh
priprav. V tem primeru prenašanje opravi večje število pripa-
dnikov enote za varstvo pred NUS.

15. člen
Če so NUS zložena v zaboju oziroma primerni embala-

ži, morajo biti v zaboju ločena med seboj s pregradami ali z
nasutim materialom, ki blaži udarce in tresljaje in preprečuje
premikanje sredstev.

16. člen
Eksplozivi in sredstva za iniciranje se prevažajo na na-

čin, ki je določen s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga.

NUS se transportirajo na način, ki je določen v načrtu
varstva pred NUS in v skladu s predpisi o cestnem prevozu
nevarnega blaga.

17. člen
Za prevoz NUS se lahko uporabljajo vozila prirejena za

prevoz NUS, in sicer terenska vozila, poltovorna in tovorna
vozila za prevoz NUS velikih dimenzij in teže. NUS se mora
prevažati v terenskem vozilu v prtljažniku oziroma v zaboju. V
poltovornem ali tovornem vozilu se NUS prevaža na tovor-
nem delu vozila. Pri prevozu NUS z vozilom sta lahko v
vozilu le voznik in sovoznik.

Za prevoz NUS se lahko izjemoma uporabljajo tudi
prikolice za prevoz NUS, ki so ustrezno opremljene in pripe-
te na vozilo (v nadaljnjem besedilu: prikolica za prevoz NUS)
in imajo veljavno prometno dovoljenje.

Poltovorno in tovorno vozilo mora biti praviloma oprem-
ljeno tudi z montažnim konzolnim dvigalom nosilnosti naj-
manj 200 kg za dvig tovora, ki je montirano na tovornem
delu vozila.

Z vozilom prirejenim za prevoz NUS, se lahko pravilo-
ma prevažajo NUS v katerih ni več kot 500 kg ekvivalenta
čistega eksploziva.

18. člen
V primeru ocene večjega tveganja pri prevozu NUS,

mora pristojna organizacijska enota uprave na zahtevo in ob
strokovni pomoči vodje intervencije, določiti posebne var-
nostne ukrepe.

19. člen
Med prevozom, nakladanjem in razkladanjem NUS ne

sme biti na vozilu s katerim se opravlja prevoz NUS eksplozi-
va, detonatorjev in vžigalnih vrvic, ki se uporabljajo pri uni-
čevanju NUS, ter drugih sredstev, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.

20. člen
NUS z vžigalnikom oziroma s sprožilnim mehanizmom

morajo biti med prevozom pritrjena praviloma pravokotno na
smer aktiviranja.

Eksplozivi in sredstva za iniciranje morajo biti med pre-
vozom v originalni embalaži.

21. člen
Na vozilu, ki prevaža NUS, se v času prevoza ne smejo

izvajati popravila, ki bi lahko ogrozila tovor.
O vsaki nesreči, ki se zgodi pri prevozu NUS, pri kateri

voznik ter sovoznik motornega vozila ne moreta ali smeta
sama odstraniti njenih posledic ter nadaljevati vožnje, mora
eden od njiju takoj obvestiti regijski center za obveščanje ali
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operativno komunikacijski center policije ter zavarovati kraj
nesreče.

22. člen
Vozilo, s katerim se prevažajo NUS, mora imeti oznake

za prevoz nevarnih snovi. Dimenzije in barve oznak so dolo-
čene z evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, akt o notifikaciji
nasledstva sporazuma, mednarodne pogodbe št. 9/92).

Osebe, ki izvajajo prevoz NUS morajo imeti pri sebi
dokumentacijo o strokovni usposobljenosti, spremno doku-
mentacijo (prevozni list) in navodilo za ukrepanje v primeru
nesreče ali drugih izrednih dogodkov, ki mora biti na vidnem
mestu v voznikovi kabini, ločeno od ostale dokumentacije.
Vozilo mora ustrezati zahtevam za prevoz nevarnih snovi
razreda 1 določenih v evropskem sporazumu o mednaro-
dnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

3.3 Skladiščenje

23. člen
Razstavljena in tista NUS, ki brez vpliva zunanjih dejav-

nikov ne predstavljajo nevarnosti za življenje in zdravje ljudi
in okolje, se po presoji vodje intervencije lahko začasno
skladiščijo v za to namenjenem objektu.

V objektu, kjer se začasno hranijo NUS, se sme pravi-
loma hraniti NUS do 200 kg ekvivalenta čistega eksploziva.
Začasna hramba pomeni časovno obdobje, ki ni daljše od
90 dni. V objektu ne sme biti drugih sredstev, ki bi lahko
povzročila požar ali eksplozijo.

Objekt, kjer se začasno skladiščijo NUS, mora biti,
označen ter tehnično ali fizično varovan. Poleg tega mora
imeti knjigo o vsebini skladiščenih sredstev z datumi vnosa
in iznosa posameznega sredstva.

NUS, ki so polnjena z bojnimi strupi, morajo biti hranje-
na v posebni hermetični embalaži, ki omogoča detekcijo
plina oziroma preprečuje izhajanje plina v okolje ter v pose-
bnem objektu. Objekt v ta namen mora biti tehnično ustre-
zen, označen ter tehnično in fizično varovan. Skladiščenje
teh sredstev mora biti v skladu s konvencijo o prepovedi
razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega
orožja ter o njegovem uničenju. Osebe, ki rokujejo s temi
sredstvi morajo nositi ustrezno zaščitno opremo.

24. člen
Pri skladiščenju eksploziva in sredstev za iniciranje se

uporabljajo predpisi o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekoči-
nah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh.

3.4 Uničevanje in razstavljanje NUS

25. člen
NUS se praviloma uničujejo na poligonu s pomočjo

eksplozije v skladu s tem pravilnikom.
Poligon za uničevanje NUS je prostor, ki omogoča

varno uničevanje NUS ob izpolnjevanju varnostnih ukrepov.
Zahteve za ureditev posameznega poligona za uničevanje
NUS določi direktor uprave.

Uničevanje NUS se lahko izjemoma izvede tudi na kra-
ju najdbe, če NUS zaradi varnostnih razlogov ni mogoče
prestaviti ali pripraviti za transport na za ta namen, urejen
kraj. Pri tem se morajo izvesti potrebni varnostni ukrepi, ki
zmanjšajo vpliv in škodo na objektih in okolju v izračunanem
območju delovanja sredstva ob uničenju. O takšnem uniče-
nju NUS mora biti predhodno obveščen župan občine na
območju katere se NUS uničuje.

26. člen
Način uničevanja ali delne razstavitve (odstranitev spro-

žilnih delov) NUS določi vodja intervencije oziroma vodja
dejavnosti na poligonu v elaboratu za izvajanje del, glede na
vrsto in število NUS ter glede na konkretne razmere.

27. člen
Za vsak poligon, kjer se uničujejo in razstavljajo NUS,

mora biti izdelano navodilo za uporabo poligona, v katerem
se določi zlasti namembnost, pogoje uporabe, načine in
zahteve za varovanje poligona ter skupna teža eksploziva v
NUS, ki se sme uničevati hkrati. Navodila za uporabo poli-
gonov, ki so v pristojnosti uprave, predpiše direktor uprave.

28. člen
Vžigalnik se lahko odstrani iz NUS le v primeru:
– če to opravilo ne predstavlja nevarnosti za ljudi in

premoženje;
– če se NUS nahaja na takem mestu, kjer bi uničenje z

eksplozijo povzročilo veliko materialno škodo;
– če bi prevoz NUS z vžigalnikom na kraj določen za

uničevanje, predstavljal večjo nevarnost kot odstranitev vži-
galnika.

Vodja intervencije oziroma poveljnik enote za varstvo
pred NUS Civilne zaščite odloči s katerih NUS se v primeru
posebnih pogojev določenih v elaboratu za izvajanje del,
odstranijo vžigalniki. Pri tem mora upoštevati dejanske raz-
mere in varnostne ukrepe.

29. člen
Uničevanje oziroma delno ali popolno razstavljanje NUS

na kraju najdbe ali kraju, na katerega je bilo NUS prestavlje-
no, se opravi v naslednjih primerih:

– če je zagotovljena varnost ljudi in premoženja;
– če na območju ni stanovanjskih zgradb, daljnovo-

dov, prometnic in drugih objektov, ki bi bili zaradi eksplozije
lahko poškodovani oziroma so od kraja uničenja ali razstav-
ljanja oddaljeni v skladu s predpisi o varnostnih razdaljah;

– pri najdbi posebno nevarnih NUS, ki se jim zaradi
prevelike nevarnosti ali drugih tehnoloških problemov ne
smejo odstraniti sprožilni deli na kraju najdbe, njihov prevoz
pa bi pomenil večjo nevarnost od uničenja na kraju najdbe;

– v drugih utemeljenih primerih, ko tako odloči vodja
intervencije.

30. člen
Način uničenja, vrsto in količino eksploziva in sredstev

za iniciranje ter druga dela in opravila v zvezi z uničenjem
NUS, določi na podlagi pravil stroke ob upoštevanju vrste,
količine in teže NUS, vodja intervencije oziroma v primeru
uničenja na poligonu, vodja dejavnosti na poligonu.

4. SPLOŠNI IN POSEBNI VARNOSTNI UKREPI

31. člen
Kraj najdbe NUS je treba, če ni izvedena takojšnja

odstranitev NUS, takoj po odkritju ustrezno označiti z vidno
oznako, tablo z ustrezno oznako ali trakom za označevanje,
ki opozarja na nevarnost. Kraj najdbe je treba fizično zavaro-
vati in zagotoviti pogoje, da nepooblaščene osebe ne bodo
imele dostopa do NUS, vse do prihoda pripadnikov enote
za varstvo pred NUS Civilne zaščite.

32. člen
V primeru najdbe NUS v morju določi Uprava Republi-

ke Slovenije za pomorstvo kraj in čas pristanka plovila, ki
prevaža ali vleče za seboj NUS, v dogovoru s poveljnikom
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enote za varstvo pred NUS Civilne zaščite, vodjo intervenci-
je ter Policijo.

33. člen
Uničevanje oziroma razstavljanje NUS na kraju najdbe

se lahko začne, če:
1. je neposredno ogroženo prebivalstvo o nevarnosti

in načrtovanih delih pravočasno in na primeren način sezna-
njeno in umaknjeno z ogroženega območja;

2. so na varni razdalji od kraja razstavljanja oziroma
uničevanja postavljene table z opozorilom na nevarnost ter
zavarovane poti in ceste, ki vodijo na ogroženo območje;

3. so zavarovana materialno-tehnična sredstva in dru-
ge dobrine;

4. so postavljene umetne ovire, ki preprečujejo dostop
ali zmanjšujejo učinke eksplozije, kadar je to potrebno;

5. je o uničenju NUS predhodno obveščen pristojni
župan,

6. je predhodno obveščena policija, ki po potrebi za-
varuje ogroženo območje;

7. so o tem predhodno obveščeni gasilci, ki po potrebi
tudi sodelujejo;

8. so s tem seznanjeni lastniki oziroma upravljavci in-
frastrukturnih objektov na ogroženem območju;

9. so izvedeni drugi potrebni varnostni ukrepi po oceni
vodje intervencije.

34. člen
Po končanem uničevanju NUS, mora vodja intervenci-

je podrobno pregledati kraj, kjer je bilo NUS uničeno, in
ugotoviti ali je bilo uničenje popolno.

Kraj uničevanja NUS se po izvedbi uničevanja ne sme
zapustiti, preden se ne ugotovi, da so vsa NUS uničena
oziroma v takšnem stanju, da ne predstavljajo nadaljnje ne-
varnosti.

5. EVIDENCA NAJDENIH IN UNIČENIH NUS

35. člen
Organizacijske enote uprave, pristojne za delovanje

enot za varstvo pred NUS Civilne zaščite, vodijo evidenco
najdenih in uničenih NUS.

O izvajanju varstva pred NUS organizacijske enote upra-
ve iz prejšnjega odstavka izdelajo letno poročilo o izvajanju
varstva pred NUS do 15. januarja za preteklo leto.

36. člen
O vsaki intervenciji pripravi vodja intervencije poročilo

o odstranitvi in uničenju NUS na posebnem obrazcu. Vsako
najdeno NUS se mora označiti z evidenčno številko, in zanj
praviloma izdelati foto dokumentacijo.

Na podlagi izpolnjenih obrazcev pristojna organizacij-
ska enota uprave vodi evidenco o številu ter vrsti NUS,
načinu hranjenja in uničevanju NUS, številu intervencij ter
angažiranju oseb, ki so intervencije izvedle.

Po končanem uničevanju NUS na poligonu vodja de-
javnosti sestavi poročilo o uničenju NUS, ki ga dostavi
pristojni organizacijski enoti uprave, katera vodi evidenco
o NUS, ki so bila uničena, drugi izvod hrani upravitelj
poligona.

Direktor uprave predpiše način in vsebino evidence ter
letnih poročil iz prejšnjega in tega člena.

6. FINANCIRANJE VARSTVA PRED NUS

37. člen
Sredstva za izvajanje ukrepov varstva pred NUS uspo-

sabljanje, opremljanje in delovanje regijskih enot za varstvo
pred NUS Civilne zaščite, zagotavlja uprava.

Stroški pregleda delovišč zaradi najdbe in odstranitve
NUS oziroma odstranjevanja NUS na deloviščih, ki ga opra-
vijo pripadniki enot za varstvo pred NUS Civilne zaščite
krijejo investitorji oziroma naročniki del.

38. člen
Pripadniku enote za varstvo pred NUS Civilne zaščite

pripada za izvajanje varstva pred NUS poleg nadomestil in
povračil, predpisanih za pripadnike Civilne zaščite ali delav-
ce uprave, če gre za poklicne pripadnike teh enot, tudi
nadomestilo za posebne obremenitve pri izvajanju varstva
pred NUS, ki presegajo dolžnosti pripadnikov Civilne zašči-
te ali zaposlenih v upravi.

Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se določi na pod-
lagi meril, ki jih predpiše minister za obrambo in obsegajo
zlasti:

– preiskovanje terena na različne načine;
– odstranjevanje NUS;
– razdaljo prevoza NUS;
– vrsto NUS (z ali brez vžigalnika, izstreljena, neizstre-

ljena in podobno);
– količino odstranjenih NUS;
– posebne nevarnosti (NUS z bojnimi strupi in podo-

bno).
Nadomestilo po prvem odstavku tega člena se izplača

na podlagi pogodbe, sklenjene s pripadnikom enote za var-
stvo pred NUS Civilne zaščite, obračuna pa se na podlagi
poročila o opravljeni intervenciji, predpisanega s tem pravil-
nikom.

7. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
Navodilo, merila in evidence določene s tem pravilni-

kom, je treba predpisati v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do izteka roka iz prejšnjega odstavka se uporabljajo

navodila, merila in obrazci predpisani na podlagi pravilnika o
varstvu pred NUS (Uradni list RS, št. 14/96 in 35/00).

40. člen
Načrte izvajanja varstva pred NUS iz 2. člena tega pravil-

nika, morajo uskladiti s tem pravilnikom organizacijske enote
uprave za Zahodnoštajersko, Gorenjsko, Obalno, Severno-
primorsko, Ljubljansko, Vzhodnoštajersko, Dolenjsko in No-
tranjsko regijo v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

41. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-

vilnik o varstvu pred neeskplodiranimi ubojnimi sredstvi (Ura-
dni list RS, št. 14/96 in 35/00).

42. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-10/2003-3
Ljubljana, dne 17. februarja 2003.

dr. Anton Grizold l. r.
Minister

za obrambo
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829. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 202,47 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-

vilnik o določitvi vrednosti točke za  ugotovitev vrednosti
stanovanja (Uradni list RS, št. 11/03).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-17/2003
Ljubljana, dne 18. februarja 2003.

Minister
za okolje, prostor

in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

830. Pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo za začasno
izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa
zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami

Na podlagi 40. člena zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) in v skladu
z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01 in 108/02)
izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o določitvi območnih enot Zavoda Republike

Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog
šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju

otrok s posebnimi potrebami

1. člen
Naloge šolskih uprav, ki jih v 20., 21., 23., 24., 25.,

31., 32., 33., 34. in 35. členu določa zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00 – v
nadaljevanju: zakon), opravljajo neposredno območne eno-
te Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

2. člen
Območne enote Zavoda Republike Slovenije za šol-

stvo (v nadaljevanju: območne enote) navedene naloge iz-
vajajo kot svoje pristojnosti najkasneje do 1. 9. 2005.

3. člen.
Na podlagi 42. člena zakona pristojne območne enote

vodijo postopke usmerjanja otrok s posebnimi potrebami do
sprejema novih izvršilnih predpisov v skladu s pravilnikom o
razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polno-
letnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
(Uradni list SRS, št. 18/77).

4. člen
Za vodenje postopkov usmerjanja, posamezne Območ-

ne enote pokrivajo naslednja območja upravnih enot:
– območna enota Ljubljana na območju upravnih enot

Ljubljana, Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija,
Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika
in Zagorje,

– območna enota Maribor na območju upravnih enot
Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše, Slovenska
Bistrica, Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in
Slovenj Gradec,

– območna enota Celje na območju upravnih enot Ce-
lje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri
Jelšah, Velenje in Žalec,

– območna enota Kranj na območju upravnih enot Je-
senice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič,

– območna enota Nova Gorica na območju upravnih
enot Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin,

– območna enota Koper na območju upravnih enot
Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Postojna, Piran in Sežana,

– območna enota Novo mesto na območju upravnih
enot Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevni-
ca in Trebnje in

– območna enota Murska Sobota na območju uprav-
nih enot Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Rad-
gona.

5. člen
Centri za socialno delo v okviru svojih pristojnosti za-

ključijo vse postopke usmerjanja otrok s posebnimi potreba-
mi, ki so v teku, oziroma vse postopke usmerjanja otrok s
posebnimi potrebami, za katere je bila zahteva za uvedbo
postopka vložena do vključno 28. 2. 2003.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-

vilnik o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvaja-
nje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/01,
99/01 in 109/02).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-03-15/2003
Ljubljana, dne 19. februarja 2003.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport
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831. Pravilnik o izobraževalnih programih
Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96, 22/00, 64/01, 101/01 in 108/02) izdaja minister
za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o izobraževalnih programih Usposabljanje

za življenjsko uspešnost

1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobra-

ževalna programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost
– Beremo in pišemo skupaj ter Usposabljanje za življenj-
sko uspešnost – Most do izobrazbe, katerih splošna dela
je predlagal, posebna dela pa določil Strokovni svet Repu-
blike Slovenije za izobraževanje odraslih na 17. seji dne
21. 5. 2002.

2. člen
Izobraževalna programa iz 1. člena tega pravilnika ob-

javi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na svojih splet-
nih straneh, lahko pa tudi v posebni publikaciji.

Izobraževalna programa iz prejšnjega odstavka sta jav-
noveljavna.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-6/2003
Ljubljana, dne 7. februarja 2003.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport

USTAVNO SODIŠČE
832. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za

prekrške Pp-2966/01 z dne 20. 12. 2001

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. Ž. na seji dne 13. februarja 2003

o d l o č i l o:

1. Odločba Senata za prekrške št. Pp-2966/01 z dne
20. 12. 2001 in odločba Sodnika za prekrške Nova Gorica
št. P-4200/2000 z dne 7. 2. 2001 se razveljavita.

2. Zadeva se vrne Sodniku za prekrške Nova Gorica v
novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik je bil z odločbo sodnika za prekrške spoz-

nan za odgovornega storitve prekrška po točki c) četrtega
odstavka 177. člena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. – v nadaljevanju: ZVCP)
zaradi vožnje osebnega vozila pod vplivom alkohola. Izreče-

na mu je bila denarna kazen in stranska kazen prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja. Senat za prekrške je zavr-
nil pritožnikovo pritožbo in potrdil odločbo o prekršku orga-
na prve stopnje.

2. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, da mu v postopku
o prekršku ni bila dana možnost ustnega zaslišanja. Meni,
da bi moral biti na zaslišanje vabljen in da ni ustavno spre-
jemljivo, da bi moral kot obdolženec to zahtevati sam. V
pozivu na podajo pisnega zagovora na takšno možnost ni bil
opozorjen. S tem naj bi mu bile kršene pravice iz 22. člena
ustave (enako varstvo pravic) in 29. člena ustave, saj pravi-
ce do sojenja v navzočnosti in pravice do izvajanja dokazov
v korist obdolženca ter nekaterih jamstev, ki izhajajo iz
6. člena konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP),
ni mogoče uresničevati, ne da bi bilo zagotovljeno ustno
zaslišanje.

3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom dne 1. 7.
2002 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo in zadržal izvrši-
tev spodbijanih odločb. Ustavna pritožba je bila v skladu s
56. členom zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) poslana Senatu za prekr-
ške, ki nanjo ni odgovoril.

4. Ustavno sodišče je v postopku vpogledalo v spis
Sodnika za prekrške Nova Gorica št. P-4200/2000.

B)
5. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-380/98 z

dne 20. 6. 2002 (Uradni list RS, št. 60/02) navedlo, da je
pravica obdolženca v postopku o prekršku, da se izjavi o
vseh dejanskih in pravnih vidikih zadeve, zagotovljena z
22. členom ustave. Izhajajoč iz 22. člena ustave mora
sodnik za prekrške v pozivu iz drugega odstavka
119. člena ZP (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl. – v
nadaljevanju: ZP) obdolženca izrecno poučiti o njegovi
pravici, da lahko namesto predložitve pisnega zagovora
zahteva ustno zaslišanje. Ta obveznost sodnika za prekr-
ške izrecno izhaja tudi iz drugega odstavka 58. člena ZP,
ki določa, da mora organ, ki vodi postopek o prekršku,
poskrbeti, da nevednost ali nepoučenost obdolženca ni v
škodo pravicam, ki mu gredo v postopku.

6. Iz vpogleda v spis Sodnika za prekrške Nova Gori-
ca, št. P-4200/2000 je razvidno, da sta bila pritožniku v
konkretnem primeru kaznovalni predlog in poziv za podajo
pisnega zagovora po drugem odstavku 119. člena ZP vro-
čena dne 8. 12. 2000, v njem pa pritožnik ni bil poučen o
pravici, da lahko namesto predložitve pisnega zagovora za-
hteva ustno zaslišanje. Izpodbijani odločbi temeljita na po-
stopku, v katerem pritožniku ni bila dana možnost zahtevati
ustni zagovor, s čimer je bila kršena pravica iz 22. člena
ustave.

7. Ker je ustavno sodišče izpodbijani odločbi razveljavi-
lo že iz navedenega razloga, se v presojo o obstoju drugih
zatrjevanih kršitev ustavnih pravic ni bilo treba spuščati.

8. Ker je ustavno sodišče odločbi razveljavilo, je zade-
vo vrnilo Sodniku za prekrške Nova Gorica v novo odločanje
v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZUstS (2. točka
izreka).

C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Če-
bulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
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Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Trat-
nik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-355/02-11
Ljubljana, dne 13. februarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

833. Odločba o skladnosti zakona o kazenskem
postopku z ustavo, čeprav ne določa posebnega
pravnega sredstva zoper odredbo o hišni
preiskavi

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Rudolfa Pucka iz Murske Sobote, na
seji dne 13. februarja 2003

o d l o č i l o:

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94–popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) ni
v neskladju z ustavo, čeprav ne določa posebnega pravne-
ga sredstva zoper odredbo o hišni preiskavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je dne 29. 11. 1999 vložil ustavno prito-

žbo zoper sklep zunajobravnavnega senata Okrožnega so-
dišča v Murski Soboti, s katerim je ta zavrnil pobudnikovo
pritožbo zoper sklep preiskovalnega sodnika, ki je kot nedo-
voljeno zavrgel pobudnikovo pritožbo zoper odredbo o hišni
preiskavi. V svoji vlogi med drugim navaja, da je ureditev
zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP), ki ne
dopušča pritožbe zoper odredbo o hišni preiskavi, v neskla-
dju z ustavo, ki v 25. členu zagotavlja pravico do pravnega
sredstva, v 23. členu pa pravico do sodnega varstva. Ustav-
nemu sodišču tudi predlaga, naj razveljavi določbo ZKP, ki
naj bi izrecno prepovedovala pritožbo zoper kršitev ustavne
pravice do nedotakljivosti stanovanja iz 36. člena ustave.
Glede na takšno navedbo in predlog je ustavno sodišče dne
4. 7. 2000 iz ustavne pritožbe izločilo pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti ZKP.

2. O navedbah v pobudi se je izjavilo Ministrstvo za
pravosodje. Državni zbor na pobudo ni odgovoril. Ministrs-
tvo za pravosodje v svojem mnenju navaja, da ZKP ne vse-
buje določbe, ki bi izključevala pravico do pravnega sred-
stva ob kršitvi ustavne pravice do nedotakljivosti stanovanja.
Določbe 214. do 219. člena ZKP, ki urejajo hišno in osebno
preiskavo, predstavljajo ustrezno izpeljavo 36. člena usta-
ve, ki zagotavlja pravico do nedotakljivosti stanovanja in
vsebuje tudi osnovne določbe o hišni preiskavi. Za presoja-
nje ravnanja policije in preiskovalnega sodnika v konkret-
nem primeru pa se Ministrstvo za pravosodje ne šteje za
pristojno.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o zadevi.

4. Pobudnik izpodbija ureditev ZKP, ker ne dovoljuje
posebne pritožbe zoper odredbo o hišni preiskavi. Posebna

pritožba zoper odredbo o hišni preiskavi v ZKP ni izrecno
nikjer izključena. Takšno izključitev gre izvajati iz siceršnjih
določb ZKP o vrstah odločb, ki jih izdajajo organi v kazen-
skem postopku (prvi odstavek 112. člena ZKP), in iz določb
o pritožbah zoper odločbe, izdane v kazenskem postopku.
Prvi odstavek 112. člena določa, da se v kazenskem po-
stopku izdajajo odločbe v obliki sodb, sklepov in odredb.
Sodba je najpomembnejša sodna odločba, izda jo le sodi-
šče po opravljeni glavni obravnavi, pravica do pritožbe zo-
per sodbo pa je izrecno postulirana s prvim odstavkom
366. člena ZKP in urejena s členi 366 do 398 ZKP. Sklepe
lahko poleg sodišč izdajajo tudi drugi organi v kazenskem
postopku, pri čemer se lahko z njimi odloča bodisi o posa-
meznih procesnih vprašanjih, bodisi je z njimi mogoče za-
ključiti celotno kazensko zadevo. Posebna pritožba zoper
sklep ni vedno dovoljena, temveč le v primerih iz prvega
odstavka 399. člena ZKP ter v primerih, kadar ZKP tako
izrecno določa v zvezi s posameznim sklepom. Vse druge
odločbe v kazenskem postopku so odredbe. ZKP ne dolo-
ča, ali je možna samostojna pritožba zoper odredbo. Vendar
pa je logična razlaga, po kateri takšna pritožba ni možna.
Samostojne pritožbe zoper odločbe v kazenskem postopku
so dovoljene le tedaj, kadar je to izrecno določeno. Ker v
zvezi z odredbo ni tako, ima pobudnik prav, ko ugotavlja, da
posebna pritožba zoper odredbo o hišni preiskavi ni dovo-
ljena.

5. Ustava v 25. členu med drugim določa, da je vsako-
mur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega
sredstva proti odločbam sodišč, s katerimi ta odločajo o
njegovih pravicah. Odreditev in posledična izvedba hišne
preiskave predstavlja odločitev o posegu v posameznikovo
pravico do nedotakljivosti stanovanja (36. člen ustave) in v
njegovo pravico do zasebnosti (35. člen ustave). Ker mu
skladno z ZKP ni zagotovljena pritožba zoper odredbo o
hišni preiskavi, mu mora biti na voljo drugo pravno sredstvo.
Da bi bila ustavna pravica do pravnega sredstva ustrezno
spoštovana, mora biti takšno drugo pravno sredstvo enako
učinkovito kot pritožba. Nadomestitev pritožbe z drugim prav-
nim sredstvom mora zadostiti zahtevam po učinkovitosti,
hitrosti postopka in pravnem varstvu ter vzpostaviti učinkom
pritožbe primerljivo pravno varstvo.1 V nasprotnem primeru
gre za poseg v pravico iz 25. člena ustave.

6. Osebi, zoper katero je izdana odredba o hišni prei-
skavi, so v slovenskem pravnem redu na voljo različna prav-
na sredstva, ki jih lahko naperi v prepričanju, da so ji bile z
odreditvijo in/ali izvedbo hišne preiskave kršene njene pra-
vice, predvsem pravici do zasebnosti in do nedotakljivosti
stanovanja iz 35. in 36. člena ustave. Med kazenskim po-
stopkom lahko prizadeta oseba v različnih fazah zahteva
izločitev z ukrepom pridobljenih dokazov skladno z določbo
drugega odstavka 18. člena ZKP. Če se morebitna obsodil-
na sodba opre na dokaz, ki je bil pridobljen s kršitvijo z
ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
ali na dokaz, ki je bil pridobljen na podlagi takega nedovolje-
nega dokaza, je podana bistvena kršitev določb kazenske-
ga postopka (8. točka prvega odstavka 371. člena ZKP). Ta
kršitev se lahko uveljavlja v postopku z rednimi in z izrednimi
pravnimi sredstvi. Prav tako lahko prizadeta oseba skladno s
26. členom ustave zahteva odškodnino za škodo, ki mu jo v
zvezi z opravljanjem službe s protipravnim ravnanjem pov-
zroči oseba ali organ, ki tako službo opravlja. Moralno zado-
ščenje lahko ta oseba doseže tudi s sprožitvijo disciplinske-
ga postopka zoper osebo, ki je protipravno odredila hišno
preiskavo ali jo na protipraven način izvedla, v določenih

1 Glej tudi Jerovšek, T.: 25. člen (pravica do pravnega sredstva), v:
Šturm, L. (ur.): Komentar ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske
državne in evropske študije, Ljubljana, 2002, str. 274.
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primerih pa lahko zoper takšno osebo sproži tudi kazenski
postopek. Če nobeno pravno sredstvo ni uspešno, lahko
končno prizadeti pri ustavnem sodišču ob pogojih, ki jih
določa ZUstS, vloži ustavno pritožbo, če meni, da mu je bila
z ukrepom kršena katera od človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.

7. Namen pravnih sredstev z vidika strank v pravnih
postopkih, ki jim ta pravna sredstva gredo, je zagotoviti
pravilno in zakonito sodno odločbo v konkretnem pravnem
postopku ter varovati druge pravice in pravne interese teh
strank.2 Pravna sredstva, navedena v 6. točki te obrazloži-
tve, omogočajo učinkovito naknadno varstvo posamezniko-
ve pravice do nedotakljivosti stanovanja iz 36. člena ustave.
Ekskluzijski zahtevek, ki gre obdolžencu v vsaki fazi in v
vsakem trenutku kazenskega postopka, predstavlja ustrez-
no procesno sankcijo za kršitev ustavnih in zakonskih do-
ločb o odreditvi in izvedbi hišne preiskave. V procesnem
smislu je ta zahtevek celo bolj učinkovit kot gola ugotovitev
kršitve in razveljavitev odredbe v morebitnem pritožbenem
postopku, če bi ga zakonodajalec predvidel. Navedena prav-
na sredstva prizadeti osebi omogočajo tudi materialno in
moralno zadoščenje zaradi škode, ki bi jo utegnila utrpeti
zaradi kršitve pravic s hišno preiskavo.

8. Edino, česar navedena pravna sredstva ne morejo
doseči, je odložni učinek. Ker takšnega učinka nimajo, je
mogoče govoriti o omejitvi pravice do pravnega sredstva iz
25. člena ustave. Kot izhaja iz prakse ustavnega sodišča,
so omejitve ustavnih pravic dopustne le, če so skladne z
načelom sorazmernosti. Navedeno načelo dovoljuje omeji-
tev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, če je omejitev
potrebna in nujna za dosego ustavno dopustnega cilja, če je
primerna za dosego tega cilja ter če je med omejitvijo člove-
kove pravice in temeljne svoboščine in varstvom druge pra-
vice ali javne koristi podano sorazmerje (t. i. sorazmernost v
ožjem smislu).

9. Namen hišne preiskave je zagotoviti dokaze za uspe-
šno izvedbo kazenskega postopka. Iz narave stvari izhaja,
da posameznik, zoper katerega se hišna preiskava izvede,
ne sme vedeti za ukrep pred njegovo izvedbo. Učinkovite
izvedbe hišne preiskave tako ni mogoče zagotoviti drugače,
kakor da se posamezniku odreče pravno sredstvo, ki bi, če
bi bilo vloženo, odložilo izvedbo hišne preiskave do odloči-
tve o tem pravnem sredstvu. V nasprotnem primeru bi lahko
zainteresirana oseba dokaze, ki naj bi se jih s hišno preiska-
vo našlo, skrila, uničila ali predrugačila. Omejitev pravice do
pravnega sredstva z odložnim učinkom je tako potrebna in
nujna, je pa tudi primerno sredstvo za dosego ustavno do-
pustnega cilja – zagotovitev dokazov za potrebe kazenske-
ga postopka.

10. Končno je treba oceniti tudi sorazmerje med ome-
jitvijo človekove pravice in temeljne svoboščine in varstvom
druge pravice ali javne koristi (sorazmernost v ožjem smi-
slu). Zagotovitev dokazov omogoča pravilnost sodnih odločb
v kazenskih zadevah, kar je sama po sebi ena izmed bistve-
nih funkcij kazenskosodnega sistema, ima pa tudi nadaljnje
posledice tako za varstvo družbe pred kriminaliteto s speci-
alnopreventivnim in generalnopreventivnim učinkom obso-
dilnih sodb (v primerih, ko se s hišno preiskavo najdejo
obremenilni dokazi) kot tudi za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin nedolžnih obdolžencev (v primerih, ko
se s hišno preiskavo najdejo razbremenilni dokazi). Posledi-
ce odsotnosti pravnega sredstva z odložnim učinkom pa so
po drugi strani omiljene z omenjenimi naknadnimi pravnimi
sredstvi, ki posameznika učinkovito varujejo pred nepošte-
no uporabo dokazov, pridobljenih z neustavno in nezakonito

odrejeno in/ali opravljeno hišno preiskavo, in ki mu (vsaj v
določenih primerih) omogočajo materialno in moralno zado-
ščenje zaradi takšne hišne preiskave. Že ob sami odreditvi
hišne preiskave pa je posamezniku zagotovljeno sodno var-
stvo, saj se jo sme skladno z določbo drugega odstavka
36. člena ustave (z izjemami, navedenimi v petem odstavku
36. člena ustave) opraviti le na podlagi odločbe sodišča.
Glede na navedeno dejstvo, da zakonodajalec ni predvidel
suspenzivnega pravnega sredstva zoper odredbo o hišni
preiskavi, ne predstavlja nesorazmernega posega v pravico
do pravnega sredstva. Ustavno sodišče se je o ustreznosti
takšne ureditve v primerih, ko po naravi stvari (zaradi učin-
kovitosti preiskovalnega ukrepa, ki sicer posega v človeko-
ve pravice in temeljne svoboščine) ni mogoče suspenzivno
pravno sredstvo, že opredelilo v odločbi št. U-I-25/95 z dne
27. 11. 1997 (Uradni list RS, št. 5/98 in Odl. US VI, 158). V
navedenem primeru je šlo za tajno prisluškovanje, ki prav
tako posega v pravici iz 35. in 36. člena ustave, predstavlja
pa intenzivnejši poseg v ti dve pravici kot hišna preiskava.

11. Glede na navedeno ZKP ni v neskladju s pravico
do pravnega sredstva iz 25. člena ustave, čeprav ne omo-
goča samostojne pritožbe zoper odredbo o hišni preiskavi.
To ne pomeni, da zakonodajalec ne bi mogel predvideti
posebnega pravnega sredstva zoper sodno odločbo o hišni
preiskavi, vendar tudi tako pravno sredstvo ne bi moglo
imeti suspenzivnega učinka.

C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-190/00-11
Ljubljana, dne 13. februarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

834. Odločba o odpravi 16., 17. in 18. člena odloka
o postavljanju in upravljanju objektov za
nameščanje obvestil in reklam na območju
Mestne občine Murska Sobota in o razveljavitvi
4. točke drugega odstavka 1. člena odloka o
komunalnih taksah v Mestni občini Murska
Sobota

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti na pobudo družbe Tovarna kovinske opreme,
d.o.o., Murska Sobota, ki jo zastopa Janez Perš, odvetnik v
Murski Soboti, na seji dne 13. februarja 2003

o d l o č i l o:

1. Določbe 16., 17. in 18. člena odloka o postavljanju
in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na
območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
34/96 in 18/98) se odpravijo.

2. 4. točka drugega odstavka 1. člena odloka o komu-
nalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 34/96 in 1/98) se razveljavi.

3. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati 1. 1.
2004.

2 Drugi namen pravnih sredstev je zagotoviti enotno uporabo prava v
pravnem redu.
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O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica s pobudo vloženo dne 5. 2. 2001, iz-

podbija v izreku navedene določbe odloka o postavljanju in
upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na
območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju:
odlok o reklamah) in odloka o komunalnih taksah v Mestni
občini Murska Sobota (v nadaljevanju: odlok o taksah). Na-
vaja, da ji je z odločbo naložena odstranitev dveh reklamnih
zastav, skupaj z nosilci, na katerih sta pritrjeni, ker za njiho-
vo postavitev nima dovoljenja pristojnega organa in soglasja
mestne občine, kot to zahteva 16. člen odloka o reklamah.
Po 18. členu citiranega odloka naj bi se dovoljenje pristoj-
nega organa pridobilo za določen čas oziroma največ za
eno leto. Določbe odloka o reklamah naj bi bilo treba obrav-
navati skupaj z obveznostjo plačila takse po 4. točki druge-
ga odstavka 1. člena odloka o taksah, ker je plačilo takse
pogoj za pridobitev soglasja mestne občine, ki ga predpisu-
je odlok o reklamah. Pobudnica navaja, da ima zastavi izo-
bešeni na nosilcih, ki stojita na zemljišču v njeni lasti in
izpodbijane določbe odlokov nezakonito omejujejo njeno
lastninsko pravico, kar je v neskladju z določbami 33., 67.
in 69. člena ustave. Lastninsko pravico naj bi bilo namreč
dopustno omejiti le z zakonom, zaradi gospodarske, social-
ne in ekološke funkcije lastnine, ob jasno ugotovljenem
javnem interesu in v sorazmerju z njim. Hkrati je lastninsko
pravico dopustno omejiti proti nadomestilu v naravi ali proti
odškodnini, pod pogoji, ki jih določa zakon in ne odlok.
Občina naj bi imela pooblastilo urejati pogoje postavljanja
reklamnih napisov oziroma objektov, ne sme pa njihove po-
stavitve pogojevati z izdajo dovoljenj, razen če gre za poseg
v prostor. Za postavitev reklamnih objektov na zemljiščih v
zasebni lasti naj ne bi smela predpisati komunalne takse, saj
jo lahko pobira le za reklame, ki so postavljene, pritrjene ali
drugače označene na javnih mestih, kot to predvideva za-
kon o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65 in
nasl. – v nadaljevanju: ZKT). V neskladju s tem naj bi pose-
bni del odloka o taksah v 2. točki pojasnila tarifne številke 2
določal, da je za reklamni objekt pomembna usmerjenost
njegove sporočilnosti in ne lastništvo nepremičnine, na ka-
teri se ta objekt nahaja. Pobudnica predlaga, naj ustavno
sodišče izpodbijane določbe odlokov odpravi.

2. Mestna občina v odgovoru navaja, da odlok o rekla-
mah velja za postavitev stalnih in prenosnih reklamnih objek-
tov na javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti. Ker
naj ne bi urejal razlastitve, torej spremembe lastnika na
zemljiščih, odlok o reklamah ni v neskladju z 69. členom
ustave. Predstavljal naj bi prostorski izvedbeni akt, ki ga
sprejme občinski svet na podlagi zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in
nasl. – v nadaljevanju: ZUN). Temeljil naj bi tudi na tretji
alinei 22. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLS), po kateri mestna
občina izvaja naloge na področju posegov v prostor in gradi-
tve objektov, zato ni v neskladju s 67. členom ustave. Po-
stavljanje tabel, napisov in označb naj bi predstavljalo poseg
v prostor. Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 –
v nadaljevanju: ZJC) v 68. členu pooblašča občine, da
izdajo soglasje za postavitev tabel, napisov in drugih objek-
tov in naprav za likovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
v varstvenem pasu ob državnih cestah v naseljih. V soglasju
naj bi lokalne skupnosti določile pogoje postavitve, vzdrže-
vanja in odstranitve teh objektov in naprav. S tem namenom
naj bi mestna občina sprejela odlok o občinskih cestah v
Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 16/00 – v
nadaljevanju: odlok o cestah) in uredila postavljanje objek-

tov v varstvenem pasu ceste ne glede to, ali so zemljišča v
zasebni lasti ali javno dobro. Odlok o taksah naj bi temeljil
na 4. členu ZKT, ki kot taksne predmete predvideva tudi
reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni
ali drugače označeni na javnih mestih, ter sporočila, objave in
oglase po lokalnih ozvočevalnih postajah z javnim okliceva-
njem in podobnimi sredstvi. Namen reklamnih sporočil naj bi
bil pridobiti večji dohodek, ne glede na to, kje se nahajajo.
Zanje (tudi za zastave z nazivom firme) naj bi bilo treba prido-
biti dovoljenje, soglasje mestne občine in plačati komunalno
takso. Ena označba firme, poslovne enote itd. naj še ne bi
bila taksni predmet, zato obremenitev taksnih zavezancev ni
pretirana, nezakonita ali v nasprotju z ustavo. Mestna občina
meni, da obremenjevanje taksnih zavezancev, ki sporočajo
reklame na javnih mestih, pomeni, da so ti v slabšem in
neenakopravnem položaju v primerjavi z zavezanci, ki oglaša-
jo na svojih zemljiščih. Komunalna taksa naj bi bila namenje-
na vzdrževanju javnih površin in je pomemben vir proračuna
mestne občine, zato drugačna razlaga odloka o taksah zma-
njšuje njeno sposobnost izvajati naloge.

B)
3. Pobudnica izkazuje pravni interes kot zavezanka za

plačilo takse od reklamnih sporočil na svojem zemljišču, za
katere ji je naložena tudi obveznost, da jih odstrani, ker so
postavljeni brez soglasja mestne občine. Ustavno sodišče
je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje po četr-
tem odstavku 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo
z odločanjem o stvari sami.

Presoja izpodbijanih določb odloka o reklamah

4. V 16. členu odlok o reklamah predpisuje, da je
potrebno za postavitev, vgraditev ali pritrditev stalnih reklam-
nih objektov dovoljenje pristojnega organa ter soglasje me-
stne občine. Za postavitev prenosnih reklamnih objektov sta
potrebna priglasitev pristojnemu organu ter soglasje mestne
občine.

5. Po vložitvi pobude je začel veljati zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZU-
reP-1), ki v 179. členu določa, da je z dnem njegove uvelja-
vitve prenehal veljati ZUN, vendar prostorski izvedbeni akti,
ki so bili pripravljeni in sprejeti po njegovih določbah, zača-
sno oziroma prehodno veljajo na podlagi 173. in 174. člena
ZUreP-1. Z njimi se torej v prehodnem obdobju začasno,
vendar celovito prostorsko načrtuje posamezno ureditveno
območje (6. člen ZUN). V nasprotju s tem odlok o reklamah
ureja le postavljanje objektov in naprav za nameščanje ob-
vestil in reklam, zato očitno ne predstavlja takšnega prostor-
skega akta. Celo investitorju gradnje na podlagi prostorske-
ga akta ni bilo mogoče nalagati pridobitve soglasja mestne
občine, ker je bilo to soglasje pridobljeno v postopku njego-
ve priprave (35. člen ZUN). Vsi reklamni objekti očitno tudi
niso objekti, za katere je bilo po 51. oziroma 54. členu ZUN
treba pridobiti dovoljenja za gradnjo (na primer za napis na
javnem in drugem vozilu). Ker vsaka postavitev reklamnega
objekta tudi ni gradnja po zakonu o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1), za vsako
njegovo postavitev tudi ni treba pridobiti gradbenega dovo-
ljenja oziroma lokacijske informacije, ki ju 3. člen ZGO-1
predvideva kot pogoj za začetek gradnje objektov, ki jih
opredeljuje ta zakon. 16. člen odloka o reklamah, ki za
postavitev vsakega reklamnega objekta nalaga pridobitev
ustreznega dovoljenja in soglasja za gradnjo, je zato v nes-
kladju s 3. členom ZGO-1 in je bil v času veljavnosti ZUN v
neskladju z določbama 51. in 54. člena ZUN.
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6. V 17. členu odlok o reklamah nalaga še pridobitev
dovoljenja od organizacije za vzdrževanje cest v primeru, da
postavitev reklamnega objekta posega v cestni svet ali vpliva
na prometno varnost. V 18. členu odlok o reklamah predpi-
suje pogoje, pod katerimi je to dovoljenje izdano, in hkrati
zahteva pridobitev soglasja mestne občine.

7. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov in na-
prav ob državnih cestah v naselju ureja ZJC. V drugem
odstavku 68. člena predpisuje, da se ob državnih cestah v
naselju lahko postavljajo table, napisi in drugi objekti in
naprave le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega
za postavitev prometne signalizacije. Soglasje za njihovo
postavitev izda pristojna občina. V soglasju določi pogoje
postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstrani-
tve teh objektov in naprav.

8. Drugi odstavek 68. člena ZJC torej pooblašča lokal-
no skupnost, da izda soglasje za postavitev objekta ali na-
prave ob državni cesti v naselju, vendar ji hkrati nalaga, da v
soglasju določi vse pogoje njihove postavitve, vzdrževanja
in odstranitve, tudi tiste, ki jih morebiti postavlja organizacija
za vzdrževanje cest. Iz zakona zato ne izhaja možnost, da
lokalna skupnost za reklamne objekte to soglasje ureja dru-
gače in pooblastilo prenese še na druge organizacije, ki
izdajajo dovoljenja, ki jih zakon ne predvideva. Določbi 17.
in 18. člena odloka o reklamah sta zato v neskladju z
68. členom ZJC.

9. Pobudnici je izdana odločba o odstranitvi reklamnih
sporočil, ker zanje nima ustreznega dovoljenja za gradnjo in
soglasja mestne občine. Ker je treba odpraviti škodljive po-
sledice, ki so nastale zaradi nezakonitosti izpodbijanih do-
ločb odloka o reklamah, jih je ustavno sodišče odpravilo.
Ker je ustavno sodišče izpodbijane določbe odloka o rekla-
mah odpravilo že zaradi navedenih neskladnosti, ni ocenilo
še njihove skladnosti z določbami 33., 67. in 69. člena
ustave.

10. Odprava učinkuje za nazaj (45. člen ZUstS). To
pomeni, da lahko vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenih
določb odloka o reklamah nastale škodljive posledice, za-
hteva njihovo odpravo. Če so posledice nastale s posamič-
nim aktom, sprejetim na podlagi izpodbijanega odloka o
reklamah, lahko upravičenec zahteva njegovo spremembo
ali odpravo pri organu, ki je odločil na prvi stopnji (prvi
odstavek 46. člena ZUstS). Spremembo oziroma odpravo
posamičnega akta lahko upravičenec zahteva v treh mese-
cih od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije, če od vročitve posamičnega akta do vložitve po-
bude na ustavno sodišče ni preteklo več kot eno leto (drugi
odstavek 46. člena ZUstS).

Presoja izpodbijanih določb odloka o taksah

11. Odlok o taksah v 4. točki drugega odstavka
1. člena določa, da se za reklamne objekte, ki so postavlje-
ni, pritrjeni ali drugače označeni, plačuje komunalna taksa.

12. Možnost občinskega predpisovanja komunalne tak-
se ureja ZKT. V 2. členu določa, da se komunalne takse
plačujejo za uporabo predmetov in storitev, ki jih v tarifi
komunalnih taks določi občinski svet. Pri tem ZKT v
4. členu navaja predmete oziroma storitve, za katere občina
lahko predpiše komunalne takse. Med njimi so reklamni
napisi, objave in oglasi, ki so postavljeni, pritrjeni ali druga-
če označeni na javnih mestih.

13. Izpodbijana določba odloka o taksah obdavčuje
reklamne objekte. Med reklamne objekte uvršča poleg re-
klamnih napisov, objav in oglasov tudi nosilce oziroma povr-
šine, na katerih so ti pritrjeni. To izhaja iz posebnega dela

odloka o taksah, ki reklamne objekte točkuje zaradi odmere
takse in med njimi našteva na primer tudi javne panoje za
plakatiranje. Hkrati izpodbijana določba odloka o taksah ne
omejuje prostora, na katerem so reklamni objekti postavlje-
ni, pritrjeni ali drugače označeni. Ne velja torej le za tiste, ki
so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih me-
stih. Odlok o taksah sicer v pojasnilu posebnega dela pod
točko a) določa, da se smatra, da je taksni predmet na
javnem mestu oziroma javni površini, kadar je njegova spo-
ročilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na
lastništvo nepremičnine, na kateri je reklamni objekt name-
ščen. S tem naj bi pojasnilo odpravilo nejasnosti o pomenu
izpodbijane določbe odloka o taksah, vendar se zastavlja
vprašanje pravne narave tega pojasnila.

14. Pojasnilo po vsebini predstavlja obvezno razlago
izpodbijane določbe odloka o taksah. Ustavno sodišče je v
sklepu št. U-I-361/96 z dne 21. 10. 1999 (Odl. US VIII,
226) sprejelo stališče, da je obvezna razlaga del norme od
njene uveljavitve. Sama zase ne more biti predmet presoje
ustavnosti, ker le ugotavlja pravi smisel norme, na katero se
nanaša. V primeru, da bi normodajalec dal normi vsebino, ki
je ob njeni uveljavitvi ni imela, ne bi šlo za obvezno razlago,
temveč za spremembo oziroma dopolnitev predpisa, ki pa je
lahko predmet presoje zakonitosti. Vendar v obravnavani
zadevi ne gre za tak primer, zato je lahko predmet presoje le
izpodbijana določba odloka o taksah, seveda v tistem svo-
jem pomenu, ki ga je skupaj s pojasnilom določil normoda-
jalec.

15. Določba 4. točke drugega odstavka 1. člena odlo-
ka o taksah presega predmet in pogoje, ki jih ZKT postavlja
za predpisovanje komunalnih taks. Takso predpisuje tudi za
nosilce oziroma površine, na katerih so pritrjeni reklamni
napisi, objave in oglasi za lastne potrebe, ter hkrati ne ome-
juje prostora, na katerem so ti postavljeni, pritrjeni ali druga-
če označeni le na javna mesta, temveč izhaja iz usmerjeno-
sti njihove sporočilnosti. Izpodbijana določba odloka o
taksah je zato v delu, ki presega predmet in pogoje za
predpisovanje komunalnih taks, v neskladju s 4. členom
ZKT. Ustavno sodišče jo je zato razveljavilo. Ker jo je razve-
ljavilo že iz tega razloga, ni presojalo še njene skladnosti z
določbami ustave, ki jih navaja pobudnica.

16. Po 43. členu ZUstS začne razveljavitev učinkovati
naslednji dan po objavi odločbe oziroma po preteku roka, ki
ga določi ustavno sodišče. Ustavno sodišče je upoštevalo,
da so komunalne takse izvirni prihodek lokalne skupnosti, s
katerimi se financirajo njene naloge. Občina jih torej lahko
predpiše tudi za reklamna sporočila, vendar ne tako, kot je
to storila z izpodbijanim odlokom. Zato je ocenilo, da bi bila
škoda zaradi neplačevanja komunalnih taks večja, kot jo
povzroča plačevanje nezakonitih komunalnih taks. Za priče-
tek učinkovanja razveljavitve je zato določilo odložilni rok in
pri tem upoštevalo, da se bo 1. 1. 2004 končalo tekoče
proračunsko obdobje.

C)
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki
dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in
Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-35/01-9
Ljubljana, dne 13. februarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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SODNI SVET
835. Poslovnik o načinu dela sodnega sveta po

zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o ne-
združljivosti javne funkcije s pridobitno dejavnostjo je Sodni
svet Republike Slovenije na 65. seji dne 13. 2. 2003 spre-
jel

P O S L O V N I K
o načinu dela sodnega sveta po zakonu

o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo

1. člen
S tem poslovnikom se podrobneje ureja način dela

Sodnega sveta Republike Slovenije v zadevah po zakonu o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejav-
nostjo (v nadaljevanju: ZNOJF) ter način varovanja osebnih
podatkov.

2. člen
O zadevah po ZNOJF odloča sodni svet na sejah, ki so

zaprte za javnost.
Sodni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot

polovica njegovih članov.
Sodni svet sprejema sklepe z večino glasov vseh čla-

nov.

3. člen
Sodni svet zbira podatke o premoženjskem stanju so-

dnikov in njihovih zakoncev glede na to, da sodnik pri oprav-
ljanju funkcije ne sme sprejemati daril, ne sme sprejemati
ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo opravljanje sodni-
ške funkcije, pri čemer prepoved sprejemanja daril in prido-
bivanja ugodnosti velja tudi za osebe, ki s sodnikom živijo v
istem gospodinjstvu.

Podatki, ki jih sodni svet dobi pri svojem delu in imajo v
skladu z ZNOJF značaj osebnih podatkov, se hranijo v skla-
du z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Po prenehanju mandata sodnega sveta predsednik in
sekretar sodnega sveta predata arhiv novoizvoljenim čla-
nom sodnega sveta.

Zbrani osebni podatki sodnika se komisijsko uničijo
potem, ko v skladu z zakonom niso več potrebni pri delu
sodnega sveta.

4. člen
Predsednik sodnega sveta pošlje takoj po zaprisegi

novim sodnikom vprašalnika z obrazcema A in B (ki sta
priloga tega poslovnika) s spremnim dopisom in jih opozori,
da morajo po zakonu o sodniški službi in ZNOJF prijaviti
svoje premoženje ter na posledice, če tega ne storijo v
zahtevanem roku.

Obrazec A obsega vprašanja o funkciji, ki jo opravlja
sodnik, o drugih funkcijah in položajih, ki jih zaseda, prido-
bitni dejavnosti, ki jo je opravljal pred nastopom funkcije ter
podatke o gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu
oziroma drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti, ozna-
ko firme ter podatki o deležih in vrednosti, ki se nanašajo na
njega oziroma na njenega zakonskega oziroma izvenzakon-
skega partnerja ter družinskega člana iz skupnega gospo-
dinjstva.

Obrazec B obsega ostale podatke, ki so našteti v 10.
členu ZNOJF in niso vsebovani v obrazcu A.

Hkrati z obrazcema A in B sodni svet pošlje sodnikom
spremni dopis, v katerem jih opozori na določila ZNOJF, in
določi način vračanja izpolnjenih obrazcev v roku, ki ne sme
biti krajši od 10 dni.

Sodnik mora sodnemu svetu predložiti podatke o pre-
moženjskem stanju v roku, kot ga določa drugi odstavek
39. člena zakona o sodniški službi.

Če sodni svet ugotovi, da mu sodnik ni sporočil podat-
kov o svojem premoženjskem stanju v roku kot ga določa
drugi odstavek 39. člena zakona o sodniški službi, ga sodni
svet pozove, da mu v roku, ki ga sam določi, predloži podat-
ke v skladu z 10. členom ZNOJF.

5. člen
Sodniki pošljejo izpolnjene A in B obrazce priporočeno

po pošti na urad sodnega sveta ali pa jih oddajo neposre-
dno sodnemu svetu.

Izpolnjeni obrazci morajo biti sodnemu svetu predlože-
ni v zaprti kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisa-
no ime in priimek sodnika, naziv in sedež sodišča ter ozna-
ka “Prijava premoženja – ZNOJF”.

6. člen
Strokovna služba evidentira prejem pošiljk, ki imajo

oznako “Prijava premoženja – ZNOJF” ter odtisne štampi-
ljko “zaupno” in datum prejema.

7. člen
Predsednik oziroma v njegovi odsotnosti podpred-

sednik in sekretar sodnega sveta skupaj odpreta pošiljko
ter preverita, ali sta obrazca A in B v celoti in pravilno
izpolnjena.

Nepopolno oziroma napačno izpolnjeni obrazci se so-
dniku vrnejo s pozivom, da jih v roku 15 dni popravi.

Popolno izpolnjena obrazca A in B se skupaj s prilo-
ženo dokumentacijo vložita v posebno ovojnico sodnega
sveta z oznako “ZNOJF”, ki se zapre in zapečati s peča-
tom sodnega sveta. Pod pečat se podpišejo osebe, ki so
sodelovale pri obdelavi podatkov o premoženjskem stanju
sodnika.

Na ovojnici se označi ime in priimek sodnika ter odti-
sne štampiljka “zaupno”, navede pa se tudi datum, kdaj
mora sodnik vložiti novo prijavo.

O izpeljanem postopku se naredi uradni zaznamek na
ovojnici, v katerem se zapiše datum odprtja pošiljke in peča-
tenja ovojnice ter imena oseb, ki so pri obdelavi podatkov
sodelovale in ki uradni zaznamek tudi podpišejo.

Zapečatena ovojnica se priloži osebnemu spisu sodni-
ka, ki se hrani v zaklenjeni omari v prostorih strokovne
službe sodnega sveta.

Ob ponovnem pregledu podatkov o premoženjskem
stanju sodnika na podlagi drugega odstavka 39. člena za-
kona o sodniški službi in ZNOJF, predsednik in sekretar
sodnega sveta pregledata ovojnice z obrazcema A in B, ki
vsebujejo podatke o premoženjskem stanju sodnikov po
zakonu o varstvu osebnih podatkov in opravita primerjavo z
že posredovanimi podatki. Po opravljenem pregledu in pri-
merjavi se obrazci s priloženo dokumentacijo vložijo v novo
ovojnico, na način kot je določen v prejšnjih odstavkih.

8. člen
Na podlagi pregleda dokumentacije in primerjave že

posredovanih podatkov o premoženjskem stanju sodnika,
predsednik in sekretar sodnega sveta pripravita poročilo za
sejo sodnega sveta. Poročilo ima oznako zaupno, če vsebu-
je osebne podatke.

V poročilu se posebej navede primere, pri katerih so
bile ugotovljene razlike oziroma pomanjkljivi podatki.
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O spornih primerih odloča sodni svet na seji.
Glede varovanja podatkov v poročilu velja enako kot za

varovanje podatkov iz prijave.

9. člen
V skladu z 21. členom ZNOJF sodni svet pisno pozove

sodnika, na katerega se obravnavani primer nanaša, naj se
izjavi o ugotovljenih dejstvih in pisno posreduje svoje pri-
pombe.

Sodnik lahko poda izjavo v roku, ki ga določi sodni
svet, ki pa ne sme biti krajši od desetih dni.

Sodni svet lahko povabi sodnika, da se o ugotovljenih
dejstvih izjavi neposredno na seji sodnega sveta.

Sodnik, ki je vabljen na sejo sodnega sveta, mora imeti
zadosti časa za pripravo, vendar najmanj deset dni od preje-
ma vabila.

10. člen
O delu sodnega sveta po ZNOJF se vodi poseben

zapisnik (C del zapisnika).
Sodnik, na katerega se obravnavani primer nanaša,

ima pravico do vpogleda v C del zapisnika.

11. člen
Sodni svet lahko s sklepom določi tudi druge člane

sodnega sveta oziroma drugega zaposlenega v strokovni
službi sodnega sveta, da imajo enake zadolžitve in poobla-
stila, kot so za predsednika, podpredsednika in sekretarja
sodnega sveta opredeljena po določbah tega poslovnika.

12. člen
Predsednik, sekretar, člani sodnega sveta in delavci

strokovne službe sodnega sveta, ki sodelujejo pri njegovem
delu, so v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podat-
kov, dolžni ohraniti kot tajnost vse podatke, ki imajo naravo
osebnih podatkov, za katere zvedo pri svojem delu v so-
dnem svetu.

V primeru kršitve tajnosti podatkov so predsednik, čla-
ni sodnega sveta in sekretar sodnega sveta odškodninsko
odgovorni po splošnih predpisih, delavci strokovne službe
sodnega sveta pa so odgovorni tudi disciplinsko oziroma
zaradi hujše kršitve pogodbe o zaposlitvi.

13. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se

uporablja Poslovnik Sodnega sveta Republike Slovenije.

14. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme sodni

svet z dvotretjinsko večino vseh članov in se uporablja od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4/03-2
Ljubljana, dne 13. februarja 2003.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.
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836. 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) je Sodni svet
Republike Slovenije na 65. seji dne 13. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 13. 2.
2003 imenuje Jana Khalil Šnuderl, okrožna sodnica na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

837. 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) je Sodni svet
Republike Slovenije na 65. seji dne 13. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča
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Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 13. 2.
2003 imenuje Brigita Porenta, okrožna sodnica na Okrož-
nem sodišču v Kranju.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

838. 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) je Sodni svet
Republike Slovenije na 65. seji dne 13. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 13. 2.
2003 imenuje Marija Berus, okrožna sodnica na Okrožnem
sodišču v Kopru.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

839. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega od-
stavka 21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Sodni svet Re-
publike Slovenije na 65. seji dne 13. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

840. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške
tarife

Na podlagi 6. člena pravilnika o zdravniški tarifi (Uradni
list RS, št. 54/95, 55/96 in 57/98, 78/99, 39/00, 8/01
in 43/02) je Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije
na seji dne 20. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife

1
Ugotovi se, da je rast cen življenjskih potrebščin od

zadnjega zvišanja vrednosti točke znašala več kot 5%.

2
Vrednost točke zdravniške tarife iz 6. člena pravilnika o

zdravniški tarifi se spremeni tako, da znaša 128 SIT.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporabljati pa

se začne osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 3-3/03
Ljubljana, dne 24. februarja 2003.

Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije

asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Ljubljani se z dnem 13. 2. 2003 imenuje Katarino
Vodopivec.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 28. 2. 2003 / Stran 2603

OBČINE

CANKOVA

841. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Cankova

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine
Cankova na 3. redni seji dne 30. 1. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Cankova

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, po-

goji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenje-
nih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na obmo-
čju Občine Cankova (v nadaljevanju: sredstva).

2. člen
Sredstva za ohranjevanje in razvoj kmetijstva in pode-

želja v Občini Cankova se zagotavljajo iz občinskega prora-
čuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o
proračunu za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za ohranjevanje in razvoj kmetijstva in pode-

želja Občine Cankova so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč in

ohranjanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi de-
javniki za kmetijstvo,

– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega

varstva domačih živali in rastlin,
– pregled molznih strojev,
– spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene za-

ščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativ-

nih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme,
– testiranje škropilnic, pršilnikov,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastruk-

ture,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmeti-

jah,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij iz ustaljenega na-

čina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmeto-
vanje,

– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega
in regionalnega značaja,

– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen
je kompenzirati izpad dohodka zaradi elementarnih nesreč v
kmetijstvu,

– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,

– podpora ukrepom varovanja tradicionalne kulturne
krajine in ohranjanja krajinske in biotske pestrosti,

– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s pro-
mocijo kmetijstva in podeželja.

4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in

pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Cankova, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in
izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Cankova.

5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Cankova se dodeljujejo upravičencem v obliki sub-
vencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh
virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma viši-
ne pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v
tem pravilniku.

Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investici-
je začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone
del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena
možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetij-
sko svetovalne službe.

6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sred-

stev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Canko-
va v obliki javnega razpisa, natečaja ali objave na oglasni
deski oziroma na krajevno običajen način, informacijo o
objavi pa posreduje v javnih občilih.

Razpis, natečaj ali objava mora vsebovati:
– namene, za katere so dodeljena sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci pri-

ložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
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7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji

obravnava odbor za kmetijstvo… in izdela poročilo, na pod-
lagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.

8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo na urad župana v roku 8 dni od sprejema
sklepa.

Odločitev župana je dokončna.

II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –

umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenje-

vanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izbolj-
šati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena
kvalitetnih plemenjakov.

Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenje-

vanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kva-

litetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizaci-

je, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o

koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorej-

skih usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s izvedbo preventivnih ukrepov pri

živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s
ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmeti-
jah.

Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in

drobnicah,
– analiza krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov za iz-

vedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih pregledov po-

oblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (v raču-
nu mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).

1.3. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšati

števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov pregle-

da molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizaci-

je-servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve).

1.4. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene
zaščite čebel

Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni če-

bel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja
čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje
biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem
in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).

Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdrav-

ljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva in če-

belarji, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno za-

ščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključeva-

njem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem

ugodilk (okopavanje oziroma listanke, detelje ali travno-de-
teljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v
preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, pro-
so, ajda sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni
grah, grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja
ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudiča-
vost), kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdr-
ževanje naravne rodovitnosti tal.

Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih

agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtovanega kolobarjenja
za njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v

ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50

ha njiv,
– v petletno kolobarjenju morajo biti vključene najmanj

3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali
alternativnih poljščin,

– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na pod-
lagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih
sredstev za ta ukrep (izjava),

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prog-
noze (izjava),

2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov ter
sofinanciranje analiz zemlje in krme

Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna

raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženo-
sti tal in okolja.

Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejša dodajanja manjkajočih hranil
posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot
podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno
vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in
kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic

in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in

krme.
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Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije

s seznamom in podpisi
– uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov

in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in

krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kme-

tijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov
v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obse-
gu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnika o usposobljenosti za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 72/01).

Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za inve-

sticije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme
ter za gradbena in obrtniška dela.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosil-

cu, plan izvedbe oz.dokončanja investicije in finančno kon-
strukcijo,

– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravočasno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo

objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adapta-
cijo objekta),

– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava)

– mnenje kmetijsko svetovalne službe o opravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.

4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v

prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo ma-

njših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot
so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ogra-
je, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena,
odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč,
priprava zemljišča za nove nasade sadovnjakov in vinogra-
dov, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja
kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter
druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšati rodovit-
nost tal oziroma pogojev za obdelavo kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krče-

nje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstra-
njevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč in pripra-
ve zemljišča za nove nasade sadovnjakov in vinogradov do
višine 200.000 SIT/ha,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pa-
šnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški
obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in
sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,

– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgrad-
nje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela in nakup
opreme.

Pogoji za pridobitev pomoči
– minimalna površina ureditve kmetijskega zemljišča je

0,30 ha.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska sveto-

valna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so

navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje na območju Občine Cankova,

– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je
upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin,

– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj
5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta
ukrep,

– izpis iz registra proizvajalcev vina in sadja.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov med-

sebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45 in 46. členu
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96,
31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02
– odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racional-
nejše rabe kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe

zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna eno-

ta Murska Sobota
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpi-

sek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-

javnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla

(menjave kmetijskih zemljišč).
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kme-

tijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri

nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokroži-
tve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih
kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.

Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemlji-

ško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Murska Sobota o nakupu

zemljišča,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-

javnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla

(nakupa kmetijskih zemljišč).
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovo-

ljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov



Stran 2606 / Št. 21 / 28. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kme-

tijskih zemljišč za potrebe intezivne rastlinske pridelave, zla-
sti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s
svežo zelenjavo.

Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vred-

nosti celotne investicije, in sicer za:
Pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovo-

ljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje,

vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in način
namakanja),

– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, pred-
videnih za namakanje),

– odločno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano o uvedbi melioracije,

– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje, prostor in energijo,

– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke
študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,

– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-
javnostjo.

4.5. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izbolj-

šanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvede-

nih del ureditve poljskih poti, in sicer za: dovoz in planiranje
gramoza.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zem-

ljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije

za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne do-

kumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za
novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali-hlevov.

Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji mo-
rajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kate-
gorijah živali.

Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vred-

nosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo
projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za:
novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa

mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani

kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organi-
zacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),

– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k pred-
videni investiciji.

5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč, greznic in silosov
v skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč, gnoj-

ničnih jam in silosov s ciljem trajnega varovanja življenjskega
in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter narav-
nih dobrin (tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe
o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list
RS, št. 68/96).

Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvede-

nih del ureditev gnojišč, greznic in silosov, začetih v teko-
čem letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o pred-

videni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
5.3. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže)
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe

proti toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi
nesrečami v intezivnih sadovnjakih.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev

mreže v nasadih jablan in hrušk minimalne površine 0,3 ha,
vendar največ do 700.000 SIT/ha,

– do 30.% upravičenih stroškov od vrednosti računa
za postavitev mreže v nasadih češenj, višenj, breskev in sliv,
minimalne površine 0,1 ha, vendar največ do 700.000
SIT/ha.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih

parcel,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o nakupu materiala.
5.4. Sofinanciranje izgradnje mlekovodov, molzišč ter

pripadajoče hladilne tehnike
Namen ukrepa
Namen izgradnje mlekovodov, molzišč ter pripadajoče

hladilne tehnike je tehnološka posodobitev kmetij in pridobi-
tev na higieni mleka – manj somatskih celic in bakterij.

Višina pomoči
– do 20% upravičenih stroškov od vrednosti računa za

nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o nakupu opreme,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– mnenje pristojne službe Pomurskih mlekarn.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pride-

lavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh
kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.

Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pride-

lave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne

mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
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Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pride-

lavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole

integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrira-

no pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmeto-

vanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v eko-
loško kmetovanje.

Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridela-

ve rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij ozi-

roma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov do 40%,

– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve go-
spodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živa-
li v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01)
do 40%.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kme-

tij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole

ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko

kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sa-

dnih vrtov
Namen sofinanciranja
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sa-

dovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve
Občine Cankova v:

– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje
novih,

– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi
in prodaji sadja na domu,

– ohranjanje kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov posta-

vitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, sadike
ograja,

– sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta
Oživitve travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do
100%, in sicer: animacije, izobraževanja in demonstracije.

Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbor-

nico Slovenije in Občino Cankova,
– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna povr-

šina obnove 30 arov,
– dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim

vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziro-
ma nosilcev projekta.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziro-

ma nosilcev projekta.

6.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje

na integriran način pridelave sadja in zelenjave ter ekoloških
pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica).

Višina pomoči
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve

kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se
krijejo 100%,

– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja or-
ganizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrane do
višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup
pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedbo storitev

(stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri

ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s
pooblaščeno organizacijo.

6.5. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetij-
stva

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe

razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr.
Priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva
na območju občine).

Višina pomoči
– upravičeni stroški po posameznem projektu se dolo-

čijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in iz-
branim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.

Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projek-

ta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem
projekta,

– dokazilo o izvajanju in sofinanciranju celotnega pro-
jekta.

7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov

celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV, in
sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).
Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne in-
frastrukture – na območju projekta CRPOV ….

Višina pomoči
– plačilo po situacijah (izvedbenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30%

vrednosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program,

lokacijsko in gradbeno dovoljenje v gradbenih del),
– soudeležba občine do višine 30% vrednosti investi-

cije.
8. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetij-

stvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri

intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer najmanj 1 ha
poljščin in najmanj 10 a vrtnin.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
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– zemljiškoknjižni izpisek.
Varianta: pogodba občine z zavarovalnico, seznam

kmetijskih zavarovancev.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete-nosil-

ce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževa-
nja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificira-
nih izvajalcev izobraževanja.

Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih

programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
100%,

– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upra-
vičeni stroški izobraževanja do višine 60%.

Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za so-

financiranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali fi-
nančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izva-
jalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna
kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike
izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo
odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,

– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma
dokazilo o izvedeni storitvi (program izobraževanja),

– kolikor je dana pomoč izvajalcem izobraževanja, se
posameznim udeležencem istega izobraževanja pomoč ne
dodeli.

9.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju

učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in po-
klicnega izobraževanja, ki so predvideni za naslednike kme-
tij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih
starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in pro-
silci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposablja-
nja odraslih udeležencev izobraževanja, prevzemnikov kme-
tij, za kmetijske poklice.

Višina pomoči
– do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu,
– do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega

udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec

prejema),
– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo

o vpisu (dodatno za odrasle udeležence izobraževanja).
9.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti

posameznih društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna
in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo stro-
kovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstra-
cije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotene-

ga programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,

– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
potrjeno s strani nadzornega odbora,

– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanov-
ljeno na novo).

III. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova sprem-
lja in preverja občinska uprava – strokovna služba za podro-
čje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s
strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nad-
zorni odbor občine.

11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porablje-

na sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vrači-
la sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko uporabljena,

– da je upravičenec za katerokoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to dolo-
čenega obdobja v razpisu,

– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehani-
zacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev pro-
računa občine, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Cankova (Uradni list RS, št. 63/00 in 58/01 –
spremembe in dopolnitve).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 32001-6/2003
Cankova, dne 30. januarja 2003.

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l. r.

842. Pravilnik o financiranju kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Cankova

Na podlagi 3. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 16.
člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in
12/01) je Občinski svet občine Cankova na 3. redni seji
dne 30. 1. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o financiranju kulturnih programov in redne

ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, merila in postopke za izbiro

in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti, ki jih iz javnih sredstev financira in sofi-
nancira Občina Cankova (v nadaljevanju: občina), opravila
in naloge, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja ob-
činska uprava, pristojni odbor in župan, dejanja, ki jih mora-
jo opraviti predlagatelji kulturnih programov in redne ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti ter dokumentacijo, ki se uporablja v
postopku in ga ureja ta pravilnik.

2. člen
Pravico do prijave na javni razpis za financiranje oziro-

ma sofinanciranje imajo kulturna društva in druga društva, ki
imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejav-
nost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci
in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine Cankova,
– da so registrirani za opravljanje programov na podro-

čju kulture oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazuje-
jo pričakovano kakovost,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-
ske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
kulturnih dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo v skladu z zakonom o društvih,

– redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo
o doseženih uspehih – rezultatih,

– da izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika.
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje re-

dne ljubiteljske dejavnosti imajo kulturna društva in njihove
zveze in izpolnjujejo enake pogoje ko to velja za zgoraj
navedena društva, zavode, ustanove in posamezne kulturne
ustvarjalce.

3. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in redne

kulturne ljubiteljske dejavnosti imajo izvajalci le-teh, ki so
izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v pro-
računu Občine Cankova.

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

mezno proračunsko leto sofinancirala v skladu z merili re-
dno ljubiteljsko kulturno dejavnost in kulturne programe.

Redna ljubiteljsko kulturna dejavnost ima prednost.
Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz ka-

terekoli druge postavke občinskega proračuna niso pred-
met tega pravilnika.

5. člen
Predlagatelji oziroma izvajalci in občinska uprava se pri

pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kul-
turnih programov, ki jih iz občinskega proračuna financira in
sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki so se-
stavni del tega pravilnika.

II. POSTOPKI

6. člen
Postopki za dodeljevanje finančnih sredstev potekajo,

in sicer:

– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlo-
gov kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejav-
nosti (v nadaljevanju: javni razpis),

– zbiranje predlogov,
– priprava gradiva za odbor pristojen za kulturo,
– oblikovanje predlogov za sofinanciranje kulturnih pro-

gramov in redne kulturne ljubiteljske dejavnosti odbora pri-
stojnemu za kulturo županu,

– sklep župana,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi in morebitno

reševanje pritožb,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o programih in ocena skladnosti s

pogodbami.

7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, me-

rila in kriterije iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika,
datum objave javnega razpisa, razpisni rok, določi župan s
sklepom.

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna.

8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področje kulturne dejavnosti,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kul-

turni programi in redna ljubiteljsko kulturna dejavnost,
– kriterije in merila za izbor programov za dodelitev

sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov in navedba oseb, poobla-

ščenih za dajanje informacij
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu

javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne

daljši od dveh mesecev.

9. člen
Predmet javnega razpisa so kulturni programi in sofi-

nanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti, in sicer za
naslednja področja:

– književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti,
glasba, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanja kon-
certnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno
umetniških dogodkov s pomočjo medijev ter radijskih in
televizijski kulturno-umetniški programi,

– mednarodno kulturno sodelovanje,
– raziskovalna dejavnost s področja kulture,
– folklora,
– investicije in investicijsko vzdrževanje na področju

kulture,
– varstvo kulturne dediščine ipd.
Pod pojmom redna ljubiteljsko kulturna dejavnost se

razume redno delo kulturnih društev na območju Občine
Cankova. V ta namen bo Občina Cankova v okviru prora-
čunskih možnosti sofinancirala:

– stroške strokovne vodje,
– najemnino za vadbene prostore in
– obratovalne stroške.

10. člen
Pravočasno prispele popolne prijave na razpis zbira

občinska uprava, ki po preteku roka odpre predloge in zapi-
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sniško naredi seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih
in namenih.

Na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov
pripravi občinska uprava predlog izbora kulturnih programov
in projektov ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki
jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.

Predlog obravnava petčlanska komisija za pripravo
predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kul-
turnih društev in kulturne projekte Občine Cankova, ki jo
imenuje župan.

11. člen
Župan s sklepi odobri in zavrže kulturne programe

oziroma zavrne in jih hkrati uvrsti na rezervno listo. Kulturne
programe z rezervne liste lahko v toku proračunskega leta s
posebnimi sklepi odobri župan, če se na ustreznih prora-
čunskih postavkah sprostijo in dodajo proračunska sred-
stva.

12. člen
Župan s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o

izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu
občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa.

Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Izbrani predlagatelj postane izvajalec po sprejemu pro-

računa in ob podpisu pogodbe.
Župan vsako leto posebej sklene z izvajalci kulturnih

programov in projektov pogodbe o sofinanciranju. Če izbra-
ni izvajalec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni od izdaje
pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahte-
ve po financiranju oziroma sofinanciranju predloga kulturne-
ga programa.

V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma pro-
jekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev
finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev.

Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih
nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogod-
bo, predložitii dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v
skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti sprem-
lja občinska uprava.

13. člen
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izvršuje

pogodbe, mu zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev
in z njim se ne sklepa novih pogodb.

Če izvajalec sredstev ni uporabil namensko, občina
prekine pogodbo, z njim ne sklene novih pogodb in izterja
vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.

Izvajalec, ki krši določila dveh odstavkov tega člena,
ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem jav-
nem razpisu občine.

14. člen
Zveza kulturnih društev, se lahko prijavi kot samostojni

izvajalec ali v imenu tistih društev, oziroma izvajalcev kultur-
nih programov, ki jo le-ti pooblastijo.

15. člen
Dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in

merili ter kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času
razpisa na voljo v glavni pisarni.

Izvajalci morajo podati svojo ponudbo kulturnih pro-
gramov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na predpi-
sanih obrazcih, priložiti dokazila – priloge, ki so zahtevane
k prijavi.

III. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu republike Slovenije.

Št. 670 00-1/03
Cankova, dne 30. januarja 2003.

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l. r.

843. Pravilnik o financiranju športa v Občini
Cankova

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 2/98) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list
RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova
na 3. redni seji dne 30. 1. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Cankova

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postop-

ki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za fi-
nanciranje programov športa v Občini Cankova.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev tistih sredstev, ki jih

po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sred-
stev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja
Občina Cankova.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo

izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Cankova,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih špor-
tnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini, če so registrirani po zakonu o društvih,

– da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so
registrirani,

– da občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji
programov.

4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna druš-

tva za posamezna območja ali panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki ali druge or-

ganizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavno-

sti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enaki-

mi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.



Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 28. 2. 2003 / Stran 2611

II. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV

5. člen
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega

programa, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega progra-
ma v posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoš-
tevajo prednostne naloge.

Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo finan-
ciranje nacionalnega programa je potrebno upoštevati pred-
nostne naloge. Prednostne naloge so razvrščene v dve sku-
pini.

Prednost pri financiranju imajo naloge iz prve skupine:
Prva skupina:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport,
– gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objek-

tov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu,
– založniška dejavnost,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in po-

stopkov,
– informacijski sistem na področju športa,
– spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje

treninga,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev in občinskih športnih zvez,
– šport invalidov.
Druga skupina:
– kakovostni šport,
– znanstvena raziskovalna dejavnost,
– športna dejavnost študentov,
– športno-reaktivna dejavnost,
– velike mednarodne športne prireditve.

6. člen
Izvajalce letnega programa športa v občini izbere na

podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojne-
ga za šport. Župan imenuje odbor pristojen za šport, da
izbere, obdela in pripravi predlog izbora programov.

7. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov in nalog

na področju športa je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejav-
nosti. Vrednost programov in nalog po pogojih in merilih, ki
so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah.
Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so raz-
lične in se določijo po sprejetem proračunu za vsako leto
posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi
in naloge sofinancirajo na podlagi vrednosti točk za preteklo
leto.

8. člen
Občina Cankova sklene pogodbe z izbranimi izvajalci

športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in ob-
seg programov, čas realizacije programov, pričakovane do-
sežke, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge
medsebojne pravice in obveznosti.

Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v ča-
sovnih razdobjih, določenih z pogodbo, o izvedbi progra-
mov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obvez-
nosti.

Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s
pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sred-
stva.

9. člen
Izvajalci letnega programa se na izbor javnega razpisa

lahko pritožijo v skladu z zakonom.

III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV

10. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih pro-

gramov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravil-
nika. Spremembe in dopolnila k normativom se dopolnjuje-
jo glede na spremembe tekmovalnih programov oziroma
sistemov nacionalne panožne zveze.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoje-

či sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Can-
kova.

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

dnem listu Republike Slovenije.
Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše izved-

bene akte.

Št. 65001-1/03
Cankova, dne 30. januarja 2003.

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l. r.

Priloga k pravilniku o financiranju športa v Občini Can-
kova

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI CANKOVA

Uvod

Občina v okviru danih možnosti skrbi za razvoj športa.
To realizira predvsem tako, da zagotavlja športne objekte,
na katerih je možno izvajati in razvijati posamezne športne
dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo občani, sofinancira pa
tudi splošno pomembne programe športa in športno dejav-
nost v športnih društvih. V tem okviru podpira:

– športno dejavnost otrok in mladine: predšolski otro-
ci, šoloobvezni otroci (šport mladih), skratka športna dejav-
nost zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa,
ne glede na njeno pojavno obliko,

– športno rekreativno dejavnost odraslih: vseh starosti
in družin, katerih namen je ohranjati in izboljševati celostni
zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanj-
ševati negativne posledice današnjega načina življenja in
dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s
temi motivi pritegniti čimvečje število ljudi v redne oblike
športne dejavnosti,

– kakovostni šport, ki zajema priprave in tekmovanja
športnikov, ki si prizadevajo doseči kakovostni rezultat, ven-
dar nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materi-
alnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in
ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, ter vrhun-
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ski šport, ki zajema priprave in tekmovanja športnih ekip in
vseh kategoriziranih športnikov s statusom mednarodnega,
svetovnega, perspektivnega, mladinskega in državnega raz-
reda,

– šport invalidov – ohranjanje gibalnih sposobnosti,
zdravja, revitalizacije, resocializacije in razvedrila invalidov
vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

Občina pomaga organizatorjem najpomembnejših špor-
tnih prireditev, kar naj bi popestrilo ponudbo razvedrila za
občane, dalo večje možnosti za promociji občine in poveča-
lo turistično privlačnost kraja z okolico.

Z namenom, da bodo interesenti lahko vedeli, s kakšno
podporo lahko računajo pri izvajanju svojih letnih programov,
so v tem dokumentu opredeljena naslednja določila:

Prijava letnega programa
1. Merila veljajo za tista športna društva, ki imajo svoj

sedež na območju občine.
2. Kot športna društva, ki lahko kandidirajo za sofinan-

ciranje v okviru teh meril, štejejo le tista, ki so samostojne
pravne osebe in kot take registrirane v skladu z zakonom o
društvih pri pristojnem organu za notranje zadeve in so po-
slale svojo kandidaturo za sofinanciranje programa športne
dejavnosti, na podlagi rednega letnega razpisa.

3. Športna društva, ki se ustanovijo v tekočem letu,
lahko kandidirajo za sredstva le v rednem postopku, to je v
okviru prvega naslednjega letnega razpisa.

4. Za sofinanciranje letnega programa športa podajo
izvajalci letnih programov pisno prijavo vsako leto v skladu z
rednim letnim razpisom za prihodnje leto.

5. V prijavi letnega programa morajo navesti naslednje
podatke:

– število članov, ki jih vključujejo,
– programe, za katere kandidirajo,
– pri programih vadbe je potrebno navesti vadbeno

skupino in vadbenike oziroma tekmovalce, ki jih vključuje
urnik vadbe vsake vadbene skupine in objekt, na katerem
imajo vadbo,

– pri tekmovanjih je potrebno navesti tekmovalni si-
stem.

6. Z izvajalci letnih programov se sklenejo pogodbe.

Merila za sofinanciranje športa predšolskih in šoloob-
veznih otrok

Pri interesni športni vzgoji predšolskih otrok in šoloob-
veznih otrok se financirajo izvedbe programov:

– Zlati sonček
– Krpan
– plavalni tečaji oziroma plavalno opismenjevanje
– šolska športna tekmovanja
– drugi programi (Veter v laseh – s športom proti

drogi…)
Občina financira nabavo ustreznih priročnikov pri pro-

gramih (Zlati sonček, Krpan), ter diplome, priznanja ter prak-
tične nagrade za vključene otroke. Pri plavalnem opisme-
njevanju prav tako diplome in značke. Za druga tekmovanja
pa stroške izvedbe le-teh, v skladu s predhodnim dogovo-
rom.

Merila za uvrščanje v programe in sofinanciranje pro-
gramov redne vadbe športne rekreacije

1. Uvrščanje v program
V program redne vadbe športno-rekreativne dejavnosti

odraslih – športa za vse v občini, se lahko uvrstijo vsa tista
športna društva, ki:

– se ukvarjajo s športnimi panogami, pri katerih je po-
membna telesna aktivnost;

– ki imajo organizirano vadbo;
– izvajajo svojo redno vadbo na športnih objektih na

območju občine;
– zagotavljajo, da njihovi člani plačujejo v svojem druš-

tvu članarino.

2. Sofinanciranje programov
a) vsem uvrščenim v program redne vadbe se sofi-

nancira njihova dejavnost tako, da se jim sofinancira na-
jemnina objekta, po predhodnem dogovoru med lastnikom
objekta in občino oziroma med šolo in občino o višini
sofinanciranja,

Najemnina se sofinancira za naslednje objekte:
– športne objekte na območju občine, ki so last ali v

upravljanju občine in športne objekte osnovnih šol.

Občine pa ne sofinancira uporabe naslednjih objektov,
ampak si to urejajo uporabniki sami:

– pisarne, skladišča in druge objekte, ki niso športni
objekti.

Vse ugotovljene, namerno povzročene poškodbe na
opremi in objektih se najemnikom zaračunavajo posebej.

b) občina sofinancira društva, ki so uvrščena v pro-
gram redne vadbe športne rekreacije za njihovo delovanje,
in sicer:

– mali nogomet: klube malega nogometa financira ob-
čina v višini 24% sredstev proračuna, oziroma v skladu s
programom in možnostmi sredstev, ki jih namenja za špor-
tna društva in organizacije.

Razdelitev znotraj teh sredstev se opravi na podlagi
prispelih prijav na javni razpis za sofinanciranje programov
športa, po proporcionalnem načelu. Vendar naj bi se ob
prijavi na razpis več kot 8 klubov malega nogometa sredstva
razdelila le 8 klubom, ostali pa bi imeli prednost pri nasled-
njem razpisu.

– druge panoge.

Merila za uvrščanje v programe in sofinanciranje pro-
gramov kakovostnega in vrhunskega športa

Občina vodi na področju kakovostnega in vrhunskega
športa enotno politiko. V občini se člani športnih društev
ukvarjajo z različnimi športnimi panogami. Nekatere izmed
njih so usmerjene v doseganje kakovostnih in tudi vrhun-
skih športnih rezultatov v okviru države pa tudi v mednaro-
dnem prostoru. Za smotrno uravnavanje in v skladu z de-
janskim interesom ter finančnimi možnostmi občine, se
izdela program sofinanciranja športa v občini, s katerim se
določi, katere športne panoge in v kolikšni višini se finan-
čno podpirajo.

Ta program vključuje klube oz. športne organizacije, ki
imajo željo in sposobnosti za dosežke in ki dosegajo ravni
tekmovanja primerne rezultate.

1. Uvrščanje v program
V program kakovostnega športa se lahko uvrstijo:
a) športna društva naslednjih športnih panogah: nogo-

met, odbojka in druga, ki so vključena v I., II., III., državno
ligo,

b) posamezni športniki, ki dosegajo po kategorizaciji
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez
naslednje nazive: športnik svetovnega, mednarodnega, per-
spektivnega, mladinskega in državnega razreda, ne glede
na športno panogo. Seznami športnikov so objavljeni trikrat
letno v Obvestilih OKS-ZŠZ.
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Športna društva morajo biti vključena v zgoraj navedeni
rang tekmovanja, in ob tem izpolnjevati normativ, da je v ligo
vključenih najmanj 6 ekip. V primeru vključenih manj ekip
pa mora njihova panožna zveza priznavati tekmovanje v dr-
žavni ligi in ekipe tekmujejo za naslov državnega prvaka.
Tekmovanje mora imeti pomladanski in jesenski del ter mo-
ra biti odigranih najmanj 10 tekem v 10 tednih.

Športniki, katerih aktivnost je nižja od zgoraj navede-
ne, ne morejo biti vključeni v ta program.

2. Sofinanciranje programov
Sofinancira se najemnina objekta, če ga uporabljajo,

pri tem veljajo enaka določila, kot v Merilih redne vadbe
športne rekreacije.

Pri vrednotenju letnega programa se uporablja razmer-
je glede na razvrstitev športnih društev v skupine in razrede,
upoštevajoč razširjenost oz. popularnost in uspešnost. Tako
so razvrščene športne panoge v naslednje razrede:

1. nogomet: se sofinancira v višini do 35% sredstev
proračuna občine, ki jih namenja za športna društva in orga-
nizacije,

2. strelstvo: se sofinancira v višini do 12% sredstev
proračuna občine, ki jih namenja za športna društva in orga-
nizacije,

3. in druge panoge.

Če katero društvo, ki spada v zgoraj omenjene panoge
spremeni rang tekmovanja, mora dati vlogo, ki jo ponovno
obravnava odbor pristojen za šport.

S temi merili se določa tudi višina sofinanciranja kate-
goriziranih športnikov, ki po Kriterijih za kategoriziranje šport-
nikov Republike Slovenije dosežejo naslednje razrede (kate-
gorije):

Kategorija/razred Osnova
Športnik svetovnega razreda 150 točk
Športnik mednarodnega razreda 130 točk
Športnik perspektivnega razreda 100 točk
Športnik državnega razreda 80 točk
Športnik mladinskega razreda 60 točk

Opomba: 1 točka je 1.000 SIT

Razporeditev športnikov po razredih (kategorijah) ob-
javlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
trikrat na leto. Vrednost točke in osnovo za posamezno
kategorijo (razred) se določa in spreminja po potrebi, ven-
dar le na podlagi sklepa pristojnega odbora za šport v Obči-
ni Cankova.

Tekmovalci, ki so razvrščeni v kategorije med letom, so
upravičeni do sredstev iz proračuna občine šele z nasled-
njim proračunskim letom.

Tekmovalec, ki v tekočem letu izgubi pravico do razvr-
stitve v kategorijo, je upravičen le do sorazmernega deleža
financiranja glede na čas vključenosti.

V ta program uvrščeni ekipi, ki ne realizira obsega
vadbe in tekmovanj se ustavi sofinanciranje.

Kolikor posamezna ekipa izvaja večji obseg vadbe in
tekmovanj, kot je opredeljeno s tem dokumentom, ni upravi-
čena do sofinanciranja tako nastalih stroškov iz sredstev
javnih financ.

Merila za sofinanciranje športa invalidov
1. Invalidi iz območja občine so organizacijsko poveza-

ni v medobčinska invalidska društva. Za program športa
invalidov – naših občanov, ki se sofinancira iz javnih sred-
stev, veljajo naslednja izhodišča:

– v ta program se uvrščajo vse tiste športne dejavno-
sti, ki vsebujejo razvijanje gibalnih prvin ter šah, ribištvo in
strelstvo,

– invalidska organizacija, ki kandidira za sredstva jav-
nih financ, je dolžna najprej uporabiti sredstva, ki se v ta
namen namenjajo iz drugih sistemskih virov, in sicer iz zdrav-
stvenega varstva in zavarovanja, iz dohodka iger na srečo
ter drugih virov,

– za sofinanciranje iz sredstev javnih financ lahko kan-
didira le invalidska športna organizacija in ne posamezniki.
Zato mora biti pri invalidski organizaciji, ki kandidira za sred-
stva, ustanovljeno športno društvo ali športna sekcija. Iz
vloge mora biti natančno razvidno, kateri športniki so iz
naše občine in kakšni so stroški tekmovanj, ki se jih bodo
udeležili.

Merila za sofinanciranje dodatnega programa športa
Za sofinanciranje iz tega naslova lahko kandidirajo dr-

žavni klubski prvaki in posamezniki, ki so osvojili naslov
državnega prvaka, ter pokalni prvaki, in sicer za nastopanje
v mednarodnih tekmovanjih (mednarodni pokal državnih pr-
vakov in pokal pokalnih prvakov).

Posameznikom se poleg navedenega lahko sofinanci-
ra tudi udeležba na Olimpijskih igrah, Mediteranskih igrah,
mednarodnih igrah šolarjev, igrah Alpe-Jadran, specialni
olimpiadi, evropskih in svetovnih prvenstvih za mladinske in
članske kategorije.

Sofinancira se naslednje stroške:
– ekipam, ki so uvrščene v program, kakovostnega in

vrhunskega športa, se sofinancira udeležba na teh tekmo-
vanjih v skladu z dogovorom z županom, ob tem je potrebno
predložiti ustrezne račune.

Sofinancirajo se le stroški za tekmovanja v tujini.

Merila za sofinanciranje ostalih programov športa
V tem dokumentu se opredeljujejo merila za sofinanci-

ranje naslednjih programov:
– športno-rekreativna tekmovanja in propagandne ak-

cije;
– posebni programi
1. športno-rekreativna tekmovanja in propagandne ak-

cije
Občina spodbuja športno-rekreativna tekmovanja kot

posebno obliko športne aktivnosti. V ta namen zagotavlja
sofinanciranje stroškov za organizacijo in izvedbo:

– športno-rekreacijskih tekmovanj v obliki lig (mali no-
gomet…)

– športno-rekreacijskih tekmovanj v obliki enkratnih tek-
movanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi:
mali nogomet…)

– propagandne akcije za propagando in popularizacijo
športnih aktivnosti ali izvedbo le teh.

Sofinancirajo se materialni stroški, ki so nastali ob or-
ganizaciji in izvedbi teh tekmovanj.

2. posebni programi
Športnim panogam, ki so v občini tradicionalne, razšir-

jene in priljubljene, vendar specifične in niso uvrščene v
druge programe športa, se jih zato, da bi se nadaljevalo
njihovo kvalitetno delo, sofinancira za njihovo delovanje v
višini, ki jo odobri župan, na podlagi določitve pristojnega
odbora za šport, ki določi razpon od najnižje do najvišje
višine.

Občina dodeli tudi finančna sredstva v višini material-
nih stroškov za izvedbo tekmovanj v ligi pikada in drugih lig.
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Merila za vzdrževanje športnih objektov – amortizacija
Občina v okviru danih možnosti skrbi za vzdrževanje in

upravljanje športnih objektov, ki so v lasti Občine Cankova.
To realizira predvsem tako, da zagotavlja športne objekte,
na katerih je možno izvajati in razvijati posamezne športne
dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo občani. Navedeno velja le
za objekte na območju občine.

Merila za sofinanciranje velikih športnih prireditev v
občini

1. Prireditelj, ki načrtuje veliko športno prireditev, za
katero pričakuje finančno pomoč iz javnih sredstev, mora
zaprositi za priglasitev župana občine predno vloži kandida-
turo v pristojnih državnih oziroma mednarodnih panožnih
organizacijah.

Vlogi je obvezno priložiti naziv prireditve, čas, kraj ter
finančno konstrukcijo. Vlogo za sofinanciranje takšne prire-
ditve je potrebno nasloviti na župana ali odbor pristojen za
šport vsaj 80 dni pred prireditvijo – mednarodne športne
prireditve.

2. občina sofinancira pomembnejše športne priredi-
tve, in sicer tako, da bo z ozirom na pomembnost in odziv-
nost prireditve, krila stroške športnega objekta za izvedbo
prireditve ali podelila pokale za najboljše ali pa oboje.

Vlogi je obvezno priložiti naziv prireditve, čas in kraj ter
finančno konstrukcijo. Za sofinanciranje iz te točke morajo
kandidati zaprositi župana občine najmanj dva meseca pred
izvedbo prireditve – državne športne prireditve.

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za

sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na po-
dročju športa. Društva, ki v letu za katero se prijavljajo na
razpis, načrtujejo investicije in investicijsko vzdrževanje pred-
ložijo s prijavo programa tudi zahtevek za sofinanciranje
navedenih investicij. K zahtevku predložijo predračun in v
primeru, da je investicija že začeta tudi opišejo v kateri fazi
je investicija in z ustreznimi dokazili dokažejo porabo sred-
stev v ta namen. Do sofinanciranja investicij in investicijske-
ga vzdrževanja so upravičena tista društva, ki so lastniki
objektov, na katerih se načrtuje ali izvaja investicija in inve-
sticijsko vzdrževanje.

Sofinanciranje:
– društvom se sofinancirajo investicije v višini do 10 %

vrednosti celotne investicije. Za sofinanciranje mora društvo
predložiti račun in dokazila, ki izkazujejo plačljivost le-tega.

V primeru investicij, ki so širšega pomena, bo vlogo
obravnaval odbor pristojen za šport izven teh meril.

Nadzor nad izvajanjem letnih programov športa v Obči-
ni Cankova

1. V tem dokumentu se določa način nadzora izvajanja
letnih programov športa:

– redna športno-rekreacijska vadba
– kakovostni in vrhunski šport
– šport invalidov
– dodatni in ostali programi športa.

2. S tem dokumentom se zagotavlja nadzor nad izvaja-
njem letnih programov, za katere so se posamezni prosilci
zavzeli, da jih bodo izvajali in na podlagi tega prejemajo
sredstva javnih financ. Gre za nadzor nad spoštovanjem
elementov iz meril, po katerih se pripravlja plan sofinancira-
nja in je sklenjena pogodba z izvajalcem letnega programa.
Preverja se, če je ekipa ali športnik izpolnil svoje obveznosti
v skladu z razvrstitvijo v razrede, za katere je kandidiral in se
zavezal, da jih bo izvedel.

Preverjajo se tudi tekmovalni dosežki ekip in posamez-
nikov, ki so uvrščeni v program kakovostnega in vrhunskega
športa, te morajo klubi posredovati po končanem prven-
stvu.

Kolikor se ugotovi, da se dejavnost izvaja v skladu z
normativi za vadbo posamezne vadbene skupine, se sofi-
nanciranje nadaljuje normalno v skladu s sprejetim progra-
mom oziroma letno pogodbo, v nasprotnem primeru se
sofinanciranje športnega društva takoj ustavi.

Nadzor nad izvajanjem letnih programov izvaja odbor
pristojen za šport.

ČRNA NA KOROŠKEM

844. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna 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, 84/98,
102/00 in 111/00), 35. člena 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) in 16. člena statuta Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je Občin-
ski svet občine Črna na Koroškem na 3. redni seji dne
18. 2.  2003 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu

Črna na Koroškem

I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v

vrtcu Črna na Koroškem so:

I. starostna skupina (od 1do 3 let) 94.367,04 SIT
II. starstna skupina (od 3do 6 let) 64.745,76 SIT

II
Oskrbnina v dnevnem (6 do 9-urnem) varstvu otrok v

oddelkih z malico in kosilom:

jasli jasli dva
I. starostna skupina

(od 1 do 3 let) 64.568,97 SIT 58.112,07 SIT
II. starostna skupina

(od 3 do 6 let) 53.807,29 SIT 53.807,29 SIT

Oskrbnina v poldnevnem /4 do 6-urnem) varstvu otrok
v oddelkih z malico in kosilom:

I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 46.338,28 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 6 let) 38.805,10 SIT

Oskrbnina v poldnevnem (4 do 6-urnem) varstvu otrok
v oddelkih z malico:

jasli
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 43.488,28 SIT
II. starostna skupina ( od 3 do 6 let) 35.955,10 SIT

III
Dnevni strošek prehrane v ceni:
a) malica 120,00 SIT
b) kosilo 260,00 SIT
c) dodatna popoldanska malica,

ki ni vračunana v ceni programa 73,00 SIT
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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 zmanjša:

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

– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delov-
nih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehra-
ne (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka 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 pla-

čilo staršev proporcionalno zniža glede na plačilo 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 raz-
reda kot rezervacijo.

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 Črna 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
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega

časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec star-
šem, zaračuna 600 SIT za vsako začeto uro. Vrtec to upora-
bi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev
in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.

X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, s tem pa preneha veljati sklep o določitvi
programov v vrtcu Črna na Koroškem (Uradni list RS, št.
1/02).

Št. 640-08-01/03
Črna na Koroškem, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.

845. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), in 17. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Ura-
dni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na
Koroškem na 3. redni seji dne 18. 2.  2003 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča

v Občini Črna na Koroškem

1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne

stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stro-
ške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno
ceno stavbnega zemljišča za določitev prometne vrednosti
stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu
2003.

2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v

družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2002
145.000 SIT.

3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III.

kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve zna-
šajo:

– za individualno komunalno rabo 6.100 SIT/m2

– za kolektivno komunalno rabo 9.200 SIT/m2

Za domače individualne gradnje v Črni se sprejme
naslednja vrednost:

– individualna raba 3.100 SIT/m2

– kolektivna raba 4.600 SIT/m2

4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene kori-
stne stanovanjske površine, kot je navedeno v 2. členu tega
odloka:

I. A območje – centralni del naselja Črna na Koroškem 2,0 % – 3,0 %
I. območje – del naselja Črna na Koroškem 1,5 % – 2,5 %
II. območje – del naselja Črna na Koroškem, Pristava,

Lampreče in del naselja Žerjav 1,00 %- 2,00 %
III. območje – del naselja Črna na Koroškem, del naselja

Koprivna, del naselja Podpeca, del naselja
Žerjav, del naselja Javorje, Jazbina,
Ludranski vrh 1,00 % – 1,5 %



Stran 2616 / Št. 21 / 28. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije

IV. območje – vsa ostala območja stavbnih zemljišč
v občini in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi
aktidoločena kot stavbna zemljišča 0,5 % – 1,00 %

I.O.C. območje – obstoječe in predvidene industrijske cone 1,00 % – 3,0 %

Pri izračunu vrednosti nezazidanega in zazidanega stav-
bnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:

– 60 % osnovna vrednost zemljišča,
– 40 % uporabna vrednost zemljišča.

5. člen
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Ob-

močje stavbnih zemljišč v Občini Črna na Koroškem”. Meje
posameznih območij so vrisane v PKN – 5 in TTN – 5.

Kriteriji vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v
posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu
dokumentacije: “Območje stavbnih zemljišč v Občini Črna
na Koroškem”.

6. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunal-

na opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki
ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije –
sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča
se valorizira z indeksom cen dviga življenjskih stroškov Re-
publike Slovenije, ki ga objavlja Statistični urad Republike
Slovenije.

7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunal-
nega urejanja stavbnih zemljišča v Občini Črna na Koro-
škem (Uradni list RS, št. 1/02).

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 423-06-01/03
Črna na Koroškem, dne 20. februarja  2003.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.

846. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 53. člena 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), odločb US RS in 16. člena statu-
ta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99 in
40/01) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na
3. redni seji dne 18. 2.  2003 sprejel naslednji

S K L E P

I
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na
Koroškem v letu 2003 znaša 0,0683.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS in preneha veljati sklep objavljen v Uradnem
listu RS, št. 1/02.

Št. 420-08-02/03
Črna na Koroškem, dne 20. februarja  2003.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.

847. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koro-
škem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine
Črna na Koroškem na 3. redni seji dne 18. 2.  2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
Zemljišče parc. št. 983/8 k. o. Javorje, neplodno

9 m2, ki je vpisano v seznam javno dobro v splošni rabi,
preneha biti javno dobro in se vpiše v zamljiškoknjižni vložek
k. o. Javorje, kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino
Črna na Koroškem.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 464-04-01/03
Črna na Koroškem, dne 20. februarja  2003.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.

DOBREPOLJE

848. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Dobrepolje

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na nadaljevanju
3. redne seje dne 18. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Dobrepolje

1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, višino, na-

čin, pogoje in postopke vračanj vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje na območju občine Dobrepolje. Občina
Dobrepolje po določbah tega odloka nastopa kot zavezanec
za vračila vlaganj fizičnim in pravnim osebam na področju
bivših krajevnih skupnosti, katere so prešle v Občino Do-
brepolje iz Občin Grosuplje in Kočevje.

Občina Dobrepolje postane zavezanec po tem odloku
z dnem prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slove-
nije kot temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št.
58/02 – v nadaljevanju: zakon).
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2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in

pravne osebe na področjih nekdanjih krajevnih skupnosti,
ki so preko takratnih krajevnih skupnosti in občin Grosuplje
in Kočevje, sklepale pogodbe o investicijah v telekomunika-
cijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.,
v času od leta 1974 do 1. 1. 1995.

Občina Dobrepolje bo uveljavljala vlaganja samo za
upravičence, ki so sklepali pogodbe s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije d.d., preko takratnih krajevnih skupno-
sti na področju sedanje občine. Ostali upravičenci (fizične
ali pravne osebe), ki so direktno sklepali pogodbe oziroma
naročniška razmerja, morajo sami vlagati zahtevke za vračilo
sredstev pri Skladu za vračanja vlaganj v telekomunikacijsko
omrežje (v nadaljevanju: sklad).

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku 7
dni od uveljavitve tega odloka posebno petčlansko strokov-
no komisijo (v nadaljevanju: komisija), katero vodi s strani
župana pooblaščeni delavec občinske uprave.

Komisija o svojem delu poroča županu in občinskemu
svetu, ter seznanja z delom in s potekom vračanj sredstev
zainteresirano javnost na krajevno običajen način.

Sredstva za delo komisije se zagotovijo v občinskem
proračunu.

Strokovno in tehnično pomoč pri delu komisije zago-
tavlja Občinska uprava občine Dobrepolje.

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila na

osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga
občina in jih je prejela od bivših krajevnih skupnosti in dru-
gih pravnih in fizičnih oseb.

Kolikor občina ne razpolaga z evidencami in arhivi,
oziroma so nepopolni, jih v roku enega meseca od sprejetja
tega odloka, od prejšnjih pravnih predhodnic sedanje obči-
ne in drugih pravnih in fizičnih oseb v imenu občine, zahteva
župan.

5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in

na način, kot ga določa zakon.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu

upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov in sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v viši-
ni, določeni v zakonu.

Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo
poda pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu
deleža iz prejšnjega odstavka.

Upravičencem bo vrnjen sorazmerni znesek, ki ga bo
občina prejela iz Sklada za vračanja vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje.

Občina Dobrepolje bo sredstva vrnila upravičencem v
roku 30 dni od prejema sredstev s strani sklada.

7. člen
Občina Dobrepolje bo vračala sredstva posameznim

upravičencem na podlagi njihove vloge.
V ta namen bo objavila na krajevno običajen način

poziv upravičencem, v katerem bo podrobneje opredelila:
– kdaj in kje morajo oddati svojo vlogo,
– katere dokazne listine je potrebno predložiti,
– roki za vložitev zahtevkov in način vložitve,

– postopek obravnave,
– način izplačila njihovih zahtevkov.

8. člen
Vse aktivnosti v zvezi s postopki obravnave vloženih

zahtevkov vrši komisija iz 3. člena. Če posamezni upraviče-
nec z odločitvijo komisije ni zadovoljen, ima pravico vložiti
pritožbo na Občinski svet občine Dobrepolje. Odločitev sve-
ta je dokončna.

9. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega

odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasled-
stvu.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot skupni predstavnik in
skupni prejemnik vrnjenih sredstev. Razdelitev sredstev med
dediče, oziroma na več pravnih naslednikov, ni predmet
tega odloka, niti ni stvar Občine Dobrepolje.

10. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba ali drug vero-
dostojen dokument.

Komisija v postopku priprave seznama odloča o vseh
odprtih vprašanjih v zvezi z dokaznim postopkom pogodbe-
ne vrednosti, v skladu z odlokom in zakonom.

11. člen
V primeru, če se ugotovi, da sta bili tudi bivši občini

Grosuplje in Kočevje vlagateljici sredstev v javno telekomu-
nikacijsko omrežje iz sredstev občinskih proračunov, v ob-
dobju od leta 1974 do 1. 1. 1995, je za tisti del sredstev, ki
po delitvenih bilancah odpadejo na Občino Dobrepolje, kot
pravno naslednico bivših občin, upravičenka iz 2. člena
tega odloka, tudi Občina Dobrepolje.

12. člen
Za zadeve, ki jih odlok ne opredeljuje, se uporabljajo

neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje.

13. člen
Zaradi zbiranja dokaznih listin, se na podlagi pisnega

zahtevka, naslovljenega na Občinsko upravo občine Dobre-
polje, upravičencem omogoči vpogled v arhivsko gradivo,
katero se nanaša na vlaganja v javno telekomunikacijsko
infrastrukturo.

Fotokopiranje dokaznih listin iz arhivskega gradiva opra-
vi na prošnjo upravičenca občinska uprava.

14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja župan.

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

dnem listu RS.

Št. 34500-1/03
Dobrepolje, dne 18. februarja 2003.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
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KAMNIK

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 in 67/02), 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS in Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. USRS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 36/99 – odl. US RS,
59/99 – odl. US RS, 70/00, 28/01 – odl. US RS in
51/02), 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
7/03), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87, 5/90, 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in
24/01), 87. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
47/99 in 40/01) ter 4. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95
in 20/98) je Občinski svet občine Kamnik na 2. seji dne
19. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi

s pitno vodo v Občini Kamnik

1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Ura-

dni list RS, št. 96/99) se v 14. členu črta druga alinea.

2. člen
V 15. členu odloka se črta točka b) vključno z vsemi

pripadajočimi alineami.
Dosedanja točka c) postane točka b), točka d) postane

točka c) in točka e) postane točka d) 15. člena odloka.

3. člen
V 44. členu se v prvem odstavku besedilo:
»Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se

kaznuje upravljalec javnega vodovoda« nadomesti z besedi-
lom:

»Z globo od 50.000 do 350.000 tolarjev se kaznuje
upravljalec javnega vodovoda«.

Drugi odstavek 44. člena se spremeni, tako, da se
pravilno glasi:

»Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba
upravljalca vodovoda.«

4. člen
V 45. členu se v prvem odstavku besedilo:
»Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se

kaznuje za prekršek uporabnik-pravna oseba:« nadomesti z
besedilom:

»Z globo od 50.000 do 350.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek uporabnik-pravna oseba:«.

Drugi odstavek 45. člena se spremeni. tako, da se
pravilno glasi:

»Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe«.

5. člen
V 46. členu se besedilo prvega stavka spremeni, tako,

da se pravilno glasi: »Z globo 30.000 do 100.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek uporabnik-fizična oseba.«

6. člen
49. člen odloka preneha veljati.
Dosedanji 50. člen postane 49. člen, 51. postane

50. člen, 52. postane 51. člen, 53. postane 52. člen in
54. postane 53. člen odloka.

7. člen
Določbe 3., 4. in 5. člena tega odloka se začnejo

uporabljati s 1. 1. 2005.
Do 1. 1. 2005 pa se za kršitve navedene v 3., 4. in

5. členu tega odloka lahko izrečejo denarne kazni, ki so
določene v 5. točki 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83 s spremembami).

8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01504-0034/99
Kamnik, dne 19. februarja 2003.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pogojih, postopkih in merilih za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe »oskrba s pitno vodo«

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 11., 16. in
87. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99
in 40/01) ter 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95
in 20/98) je Občinski svet občine Kamnik na 2. seji dne
19. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih,

postopkih in merilih za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe

»oskrba s pitno vodo«

1. člen
V odloku o pogojih, postopkih in merilih za podelitev

koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba
s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 96/99) se v drugem od-
stavku 4. člena doda nova alinea, ki se glasi:

– »gradnjo primarnega in sekundarnega vodovodnega
omrežja«.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01504-0034/99
Kamnik, dne 19. februarja 2003.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.
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851. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega
zemljišča na območju Občine Kamnik za leto
2003

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni meto-
dologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 2. seji
dne 19. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in

povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega

zemljišča na območju Občine Kamnik
za leto 2003

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-

ske površine III. stopnje, zmanjšana za povprečne stroške
komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega
zemljišča, znaša na dan 31. 12. 2002 za območje Občine
Kamnik 174.917,36 SIT.

Gradbena cena se korigira v skladu z določili Enotne
metodologije za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stano-
vanjskih objektov.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Kamnik za III. kategorijo stopnje
opremljenosti znašajo na dan 31. 12. 2002:

– stroški za naprave individualne rabe za m2 koristne
stanovanjske površine 10.454,09 SIT,

– stroški za naprave kolektivne rabe za m2 koristne
stanovanjske površine 11.056,13 SIT.

3. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od

povprečne gradbene cene, določene v 1. točki tega sklepa.
Stavbna zemljišča so razdeljena na območja tako, kot

to določa odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00 in
54/01).

Odstotki za posamezno območje znašajo: Na dan 31. 12. 2002

– za 1. območje 7% SIT/m2 12.244,20
– za 2. območje 6% SIT/m2 10.494,85
– za 3. in 4. območje 4% SIT/m2 6.996,57
– za 5. območje 6% SIT/m2 10.494,85

Vrednost stavbnega zemljišča se med letom valorizira z
indeksom podražitve, ki ga mesečno objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije – Sekcija za gradbeništvo in IGM – pov-
prečna stanovanjska gradnja.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju ob-
čine Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/02.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 42008-02/2001
Kamnik, dne 19. februarja 2003.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

852. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2003

Na podlagi 16. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97,
7/00, 93/00 in 54/01) in 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine
Kamnik na 2. seji dne 19. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2003

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča za leto 2003 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče – 0,06237 SIT,
– za nezazidano stavbno zemljišče – 0,02013 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 42008-4/00-6/3
Kamnik, dne 19. februarja 2003.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

KRANJ

853. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditveno območje Kranja (prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 175. in 190. člena zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 39. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. ter 96. člena statu-
ta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96,
35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 3. seji
dne 12. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno

območje Kranja
(prečiščeno besedilo)
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoroč-

nega plana Občine Kranj in v skladu s srednjeročnim dru-
žbenim planom Občine Kranj sprejmejo prostorski ureditve-
ni pogoji za ureditveno območje Kranja.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– prikaz razmejitev (prostorskih celot, območij urejanja

in ureditvenih enot) ter meril in pogojev za poseg v prostor,
– spremembe grafičnih prikazov v merilu 1:2000, ok-

tober 1997, december 2000, oktober 2001 in januar 2003,
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s

soglasji pristojnih organov, organizacij in skupnosti.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
meje prostorskih celot, območij urejanja in ureditvenih

enot, skupna merila in pogoje za posege v prostor:
– merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in

funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za prometno urejanja in urejanje

sistemov zvez,
– merila in pogoje za komunalno in energetsko oprem-

ljanje,
– merila in pogoje za varstvo in razvoj naravne in kultur-

ne dediščine ter drugih dobrin splošnega prometa,
– merila in pogoje za varstvo in izboljšanje okolja;
posebna merila in pogoje za posege v prostor.

II. MEJE OBMOČIJ UREJANJA IN UREDITVENIH ENOT

4. člen
Meje in oznake prostorskih celot, območij urejanja in

ureditvenih enot ter merila in pogoji so določeni na grafičnih
prikazih na katastrskem načrtu v merilu 1.2000, v prostor-
ski celoti 04 – PRIMSKOVO in 05 – PLANINA pa tudi
podrobneje na preglednih situacijah v M 1:500 in M 1:1000.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE
V PROSTOR

5. člen
Skupna merila in pogoji za posege veljajo za vsa ob-

močja urejanja, razen če v posebnih merilih in pogojih za
posamezno območje urejanja ali ureditveno enoto ni dolo-
čeno drugače.

1. Merila in pogoji za posege v prostor

6. člen
V vseh območjih urejanja so dopustne gradnje in uredi-

tve:
– prometnih in komunalnih in energetskih objektov in

naprav,
– objektov in naprav za zveze,
– vodnogospodarskih ureditev,
– objektov in naprav za splošno ljudsko obrambo in

družbeno samozaščito,
– spominskih plošč in drugih obeležij,

– zelenih površin,
– prepovedano je odstranjevati avtohtona posamična

drevesa ali skupine dreves in obvodno vegetacijo.

1.1. Območja urejanja, namenjena poselitvi

7. člen
Območje urejanja, namenjena poselitvi, so podrobne-

je razdeljena na ureditvene enote po namenu; to so:
1. območja večstanovanjske gradnje
2. območja individualne stanovanjske gradnje
3. območja za stanovanja in kmetijstvo
4. območja centralnih oskrbnih dejavnosti
5. območja centralnih družbenih dejavnosti
6. območja za poslovne dejavnosti in stanovanja (me-

stni center)
7. območja komunalnih dejavnosti
8. območja proizvodnih dejavnosti
9. zelena parkovna, športna in rekreacijska območja.

8. člen
V območjih urejanja, namenjenih poselitvi, so dopu-

stne naslednje vrste posegov v prostor:
– tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in obnavljanje

vseh objektov in naprav,
– rekonstrukcije,
– dozidave in nadzidave,
– dopolnilne in nadomestne gradnje,
– spremembe namembnosti objektov ali delov ob-

jektov,
– odstranitve objektov in naprav,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– sanitarne sečnje vegetacije,
– ureditve zemljišč.
Posegi v prostor po tem členu so dovoljeni le v skladu

s pretežno namembnostjo posamezne ureditvene enote iz
7. člena.

9. člen
V območjih za stanovanja (večstanovanjska gradnja,

individualna stanovanjska gradnja, območja za stanovanja in
kmetijstvo) veljajo še tele določbe:

– dopustne so gradnje in ureditve objektov in naprav
za spremljajoče dejavnosti;

– v območjih individualne stanovanjske gradnje in v
območjih za stanovanja in kmetijstvo so dopustne gradnje
in ureditve objektov za obrt, ki ne motijo stanovanjskega
okolja;

– v območju individualne stanovanjske gradnje je do-
pustna sprememba namembnosti obstoječih objektov v več-
stanovanjske objekte;

– gradnja večstanovanjskih in spremljajočih objektov
ter sprememba namembnosti v večstanovanjske objekte je
dopustna pod pogojem, da so zagotovljeni zadostni odmiki
od sosednjih objektov ter zagotovljene zadostne površine za
parkirišča in zelene površine. Objekti po višini ne smejo
presegati objektov v ureditveni enoti in morajo biti po morfo-
logiji prilagojeni objektom v posamezni ureditveni enoti;

– v območjih večstanovanjske gradnje ni dovoljena ne-
organizirana gradnja objektov in naprav, ki zadovoljujejo le
potrebe posameznih stanovalcev;

– v območjih za stanovanja in kmetijstvo, kjer prevladu-
je kmetijstvo, niso dovoljene gradnje stanovanjskih objek-
tov, ki niso vezani na funkcijo kmetije in ovirajo nadaljnji
razvoj kmetije; v teh območjih niso dovoljene gradnje hlevov
in svinjakov, ki prekomerno motijo stanovanjsko okolje.
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10. člen
V območjih za poslovne dejavnosti in stanovanja (me-

stni center) so dopustne še naslednje gradnje in ureditve:
– objektov in naprav centralnih oskrbnih dejavnosti,
– objektov in naprav centralnih družbenih dejavnosti,
– stanovanjskih objektov s centralnimi dejavnostmi,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-

tov za potrebe centralnih dejavnosti.

11. člen
V območjih za športne dejavnosti so dopustne gradnje

in ureditve objektov in naprav za šport spremljajoče dejav-
nosti.

11.a člen
Za posege v območjih, kjer je mogoča gradnja več

objektov, je potrebno ob pripravi lokacijske dokumentacije
za prvi objekt predvideti rešitve za komunalno infrastrukturo
celotnega območja s potrebnimi varovalnimi pasovi.

1.2. Območja urejanja, ki niso namenjena poselitvi

12. člen
V območjih, ki niso namenjena poselitvi, to so obmo-

čja za kmetijstvo in gozdarstvo, so dopustni naslednji pose-
gi v prostor:

– tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in obnavljanje
vseh objektov in naprav,

– rekonstrukcije,
– odstranitve objektov, naprav in vegetacije,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov za potrebe

kmetijstva,
– ureditve zemljišč.

13. člen
Na območjih za kmetijstvo so:
– na kmetijskih zemljiščih dopustne gradnje objektov

in naprav, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, in
sicer na površinah, ki so za tak namen določene v družbe-
nem planu;

– na gozdnih zemljiščih dopustne postavitve lovskih
prež in ureditve športno-rekreacijskih poti po obstoječih goz-
dnih poteh;

– na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje dopustne
dozidave in nadzidave, postavitve pomožnih objektov in na-
domestne gradnje ter dopolnilne gradnje objektov, ki nepo-
sredno služijo kmetijski proizvodnji.

Dopustne so spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov ali delov objektov za kmetijske namene.

14. člen
Na območju za gozdarstvo so:
– na gozdnih zemljiščih dopustne gradnje gozdarskih

objektov, naprav in objektov za potrebe lovstva (izjema so
gozdovi na območju mesta) ter ureditve športno-rekreacij-
skih poti in opreme;

– na kmetijskih zemljiščih dopustne gradnje gozdar-
skih objektov in naprav, objektov in naprav za potrebe lov-
stva ter objektov in naprav, ki neposredno služijo kmetijski
proizvodnji;

– na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje dopustne
dozidave in nadzidave, postavitve pomožnih objektov in na-
domestne gradnje ter dopolnilne gradnje objektov, ki nepo-
sredno služijo kmetijski proizvodnji.

1.3. Rezervati in varstvena območja

15. člen
V območjih rezervatov infrastrukturnih objektov in na-

prav, varstvenih območij podtalnice, območjih varstva na-
ravne in kulturne dediščine ter v drugih rezervatih oziroma
varstvenih območjih je izvajanje posegov omejeno.

15.a člen
Vodotok Sava ima varstveni pas v širini obrečnega goz-

da oziroma obrečne vegetacije, vendar ne več kot 40 m od
zgornjega roba brežine. Vodotoki Kokra, Kokrica, Suha in
Žabnica imajo varstvene pasove v širini 10 m od zgornjega
roba brežine, ostali vodotoki in opuščene struge pa 4 m. V
varstvenih pasovih dopolnilna gradnja objektov in gradnja
ograj, razen varovalnih ni dopustna. Varovalne ograje so
dopustne le vzdolž struge vodotoka, tako da bo mogoč
prehod vzdolž vodotoka.

Za vse posege v prostor, ki kakorkoli vplivajo na narav-
ne in umetne vodotoke s stalno ali občasno vodo, vodna
telesa, izvire, talno vodo, stabilnost terena, erozijske proce-
se ali se nahajajo v ožjem ali širšem poplavnem območju je
potrebno pridobiti vodno soglasje.

Za vse gradbene posege v varovalnem pasu plinovo-
da je potrebno pridobiti soglasje upravljavca plinovoda. V
2 x 30 m varovalnem pasu visokotlačnega plinovodnega
omrežja gradnja objektov za stanovanja in bivanje ljudi ni
dopustna. K lokacijski dokumentaciji za posege v prostor
je zaradi izvedbe plinovodnega omrežja za široko potroš-
njo, potrebno pridobiti energetsko soglasje pooblaščene-
ga upravljavca del.

1.4. Merila in pogoji za posege v območja, za katera
bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti

16. člen
V območjih, za katera bodo izdelani prostorski izved-

beni načrti, so do sprejetja le-teh dopustni naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav

ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stro-
ške pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega na-
črta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorske
izvedbenem načrtu,

– prometne, komunalne, energetske, vodnogospodar-
ske ureditve, ki ne bodo onemogočale celovite izvedbe
načrta,

– odstranitve objektov in naprav.

2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor

17. člen
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju pose-

gov v prostor je treba upoštevati morfološke značilnosti po-
sameznih območij urejanja in ureditvenih enot.

Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno obli-
kovano enovitost v posamezni ureditveni enoti in se prilaga-
jati okoliškim objektom in ureditvam.

18. člen
Posegi v prostor lahko odstopajo od oblikovne enovito-

sti v ureditveni enoti:
– kadar ima različnost namen opozoriti na drugo dejav-

nost,
– kadar ima vizualni kontrast namen vzpostaviti pro-

storsko dominanto v okolju kot novo kvaliteto v prostoru.
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2.1. Urbanistično oblikovanje

19. člen
Gradnje in ureditve se morajo prilagajati morfološkim

značilnostim naselja ali dela naselja, predvsem glede:
– parcelacije in lege objekta na parceli,
– gradbene črte in odmika od sosednjih objektov,
– gradbene mase,
– višine objektov,
– naklona strehe in smeri slemena,
– orientacije objektov.

20. člen
Na območju kanjonov rek Kokre in Save mora investi-

tor pred izdajo gradbenega dovoljenja za nov poseg v pro-
stor predhodno pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje
za sanacijo brežine in izvesti z dovoljenjem predpisano sa-
nacijo, če je potreba po sanaciji ugotovljena z lokacijsko
odločbo.

21. člen
Nadomestne gradnje stanovanjskih objektov in gospo-

darskih poslopij so dopustne na istih temeljih oziroma z
zamikom največ za polovico tlorisne površine obstoječega
objekta. Dopustno je ohranjanje dela objekta, če se vključu-
je v gradbeno maso novega objekta, sicer ga je treba po
dograditvi novega objekta odstraniti.

22. člen
Posamični komunalni objekti in naprave (trafopostaje,

črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki) morajo biti
postavljeni nevpadljivo, praviloma v sklopu drugega objekta,
neposredno poleg njega ali pod površino.

23. člen
Ulična oprema mora biti locirana na javnih površinah

tako, da je zagotovljen dostop ter da ni oviran promet in
vzdrževanje infrastrukturnega omrežja.

Kioski, namenjeni dopolnilnim oskrbnim dejavnostim,
se praviloma locirajo ob objektih osnovne preskrbe.

24. člen
Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje

zemljišča, objekta ali naprave pred nevarnimi vplivi za ljudi
in živali ter za preprečevanje nedovoljenega prečkanja ob-
močij.

25. člen
Spominska obeležja in turistične oznake morajo biti

locirani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnju-
je javni prostor, da ne motijo ambienta, da ne zastirajo zna-
čilnih pogledov in da ne ovirajo prometa ter vzdrževanja
infrastrukturnih naprav.

2.2. Arhitektonsko oblikovanje

26. člen
Gradnje in ureditve se morajo prilagajati oblikovnim

značilnostim naselja ali dela naselja oziroma ureditvene eno-
te, predvsem glede:

– sestave in razmerja osnovnih stavbnih mas,
– oblikovanosti strehe,
– načina ureditve odprtega prostora,
– oblikovanja in razmerja fasad,
– arhitekturnih elementov ter
– barve in teksture streh in fasad.

27. člen
Pomožni objekti so dopustni kot prizidki k stanovanj-

skim ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti.
Oblikovno morajo biti usklajeni z obstoječimi objekti. Po-
možni objekti kot prizidki morajo biti izvedeni z enako kritino
in enakim naklonom strehe. Uporaba plastične valovite kriti-
ne ni dopustna.

Nadstreški pri objektih in vetrolovi pri stanovanjskih
hišah morajo biti oblikovno in glede materialov usklajeni z
obstoječim objektom.

28. člen
V območju varovanja dediščine je dopustno postavljati

sončne zbiralnike na strešinah le v ravnini strešin, na bal-
konskih ograjah pa le v njihovi ravnini.

29. člen
Preureditev podstrešij večstanovanjskih objektov je do-

pustna v obstoječi gradbeni masi brez spremembe strešne
konstrukcije; v strešini je dopustno vgraditi potrebne oken-
ske odprtine v obliki frčad pod pogojem, da so na posamez-
nem objektu in v ureditveni enoti oblikovane enotno.

30. člen
Oblikovanje ulic v mestnem središču mora upoštevati

pravila, ki veljajo za oblikovanje uličnega prostora z enotnej-
šo obzidavo, zelenjem in drevoredi.

31. člen
Za oblikovanje gospodarskih objektov velja:
– tloris podolgovat, razmerje med stranicami ne sme

biti manjše od 1:1,5,
– gradbena masa prilagojena razmerjem obstoječih go-

spodarskih in drugih objektov v območju,
– streha izvedena kot dvokapnica z naklonom 35° do

42°,
– kritina temne barve,
– arhitekturni elementi in detajli oblikovani tako, da

smiselno povzemajo arhitekturno izročilo.

2.3. Krajinsko oblikovanje

32. člen
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora

izvajalec gradbenih del:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo v

celotni debelini in jo deponirati na primernem kraju ali jo
uporabiti za izboljšanje neplodnih zemljišč,

– med gradnjo vegetacijo zavarovati pred poškodbami,
– po končani gradnji odstraniti provizorije in odvečni

gradbeni material ter urediti okolico,
– odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in iz-

kopanega materiala v obvodni pas, brežine in pretočne pro-
file vodotokov ni dovoljeno.

Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču morajo
biti urejene s travnatimi brežinami. Oporni zidovi so dopu-
stni le v primerih, če brežin ni možno drugače zavarovati.

33. člen
Pri regulacijah in melioracijah je treba upoštevati ohra-

njanje naravnih značilnosti prostora. Kjer razmere to dopu-
ščajo, je potrebno ohranjati prvotni potek vodotoka in vege-
tacijsko strukturo ali ponovno vzpostaviti avtohtono
vegetacijo.

Drenažni sistemi morajo smiselno upoštevati značilno-
sti krajine.
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3. Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel
in funkcionalnih zemljišč

34. člen
Gradbena parcela se določa glede na velikost objekta,

namembnost objekta, lego sosednjih objektov in oblikova-
nost zemljišča ter glede na posestne meje.

Pri določanju gradbene parcele kmetije se upošteva
tudi medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta kmetij-
ske proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetij-
sko mehanizacijo.

35. člen
Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost in

namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati
mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen v primeru, če
je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.

36. člen
Za prostostoječe objekte je širina funkcionalnega zem-

ljišča okrog objekta najmanj 2,5 m širina dovoza do objekta
pa najmanj 2,75.

Za kmetijske objekte je širina funkcionalnega zemljišča
ob objektu najmanj 2,5 m, širina dovoza pa najmanj 3 m.

37. člen
Če je dejansko zemljišče pri obstoječih objektih ma-

njše od funkcionalnega zemljišča na osnovi navedenih me-
ril, se upošteva dejanska površina zemljišča.

4. Merila in pogoji za prometno urejanje in urejanje
sistemov zvez

4.1 Prometno urejanje

38. člen
Za graditev cest so za posamezne kategorije cest dolo-

čena varovanja območja (rezervati):
– glavni (G) in regionalne (R) ceste 40 m,
– lokalne ceste (LC) 30 m,
– glavne ceste (GC) 40 m,
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) 30 m,
– mestne in krajevne ceste (LK) 20 m.
V območjih rezervatov so na objektih in napravah do-

voljena tekoča vzdrževalna dela in drugi posegi v skladu s
predpisi.

39. člen
Zgrajene ceste imajo določen varovalni pas v skladu z

zakonom in občinskim odlokom.
V varovalnih pasovih cest so dopustni posegi skladno s

predpisi.

40. člen – črtan

41. člen
Rekonstrukcije in obnavljanja cest, kjer se niveleta vo-

zišča spreminja, se morajo izvesti tako, da se ne poslabša
dostopnost do objektov, ki so neposredno ob cesti, in odva-
janje meteornih voda.

42. člen
V mestnem območju morajo imeti ceste obojestranske

pločnike; kolesarske poti se v mestu izvedejo le izjemoma.

43. člen
Poljske poti smejo biti široke največ 3,5 m.

4.2 Urejanje sistemov zvez

44. člen
Vsi posegi v bližini avtomatskih telefonskih central,

medkrajevnih kablov, radiorelejnih in poštnotelegrafskih ob-
jektov morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo delovanja teh
naprav.

45. člen
V liniji signala kabelske televizije od sprejemne do se-

kundarne antene niso dopustni posegi, ki morijo sprejem.
Sekundarni kabelski razvod se izvede praviloma v tra-

sah obstoječih telekomunikacijskih naprav.

5. Merila in pogoji za komunalno in energetsko
opremljanje

46. člen
Gradnja objektov, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije

in adaptacije so možne na stavbnih zemljiščih, ki imajo za-
gotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, ki obsega
možnost dostopa, oskrbo s pitno vodo in električno energi-
jo ter odvajanje odpadnih voda oziroma izgradnjo greznice.

47. člen
Vsi objekti se morajo priključiti na obstoječe oziroma

na novozgrajeno komunalno in energetsko omrežje.

48. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene

tako, da zagotavljajo varstvo okolja in ustrezajo pogojem
obrambe in zaščite.

49. člen
Graditev objektov, za katere je predvidena poraba ve-

čjih količin vode, je dopustna le v primeru, da se predhodno
zagotovi ustrezna oskrba z vodo.

50. člen
Vse objekte, ki so priključeni na vodovod, je potrebno

priključiti na kanalizacijo in na čistilno napravo.
Do izgradnje kanalizacije so obvezne vodotesne grez-

nice, ki jih prazni komunalna organizacija.

6. Merila in pogoji za varstvo in razvoj naravne
in kulturne dediščine ter drugih dobrin

splošnega pomena

51. člen
V območjih varstva naselbinskega izročila in etnološke

dediščine se morajo posegi podrejati morfološkim značilno-
stim ureditvene enote, predvsem pa tlorisni zasnovi dela
naselja ter tipologiji objektov in upoštevati lego objekta tudi
na parcelni meji.

52. člen
V območju značilnih pogledov na krajinske elemente

ali elemente grajene strukture posebne vrednosti niso do-
pustni posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.

53. člen
Za vse posege na objektih v območjih naravne in kul-

turne dediščine je potrebno pridobiti naravovarstveno oziro-
ma kulturnovarstveno soglasje.
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Kulturna dediščina je opredeljena v strokovnih podla-
gah za varstvo kulturne dediščine v Mestni občini Kranj, ki
jih je v septembru 2001 izdelal Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Kranju.

7. Merila in pogoji za varstvo in izboljšanje okolja

54. člen
V proizvodnih objektih in obratih delavnicah so dovolje-

ni le takšni tehnološki postopki, ki ne vplivajo na stanovanj-
ska območja s prekomernim hrupom, onesnaženjem zraka,
površinskih voda in podtalnice ter z odpadki.

55. člen
V območjih varstva podtalnice Kranjskega in Sorškega

polja do sprejetja odloka o varstvenih pasovih za zaščito
podtalnice niso dopustne graditve objektov in naprav, ki
pomenijo nevarnost onesnaženja, graditve čistilnih naprav
in objektov, ki zmanjšujejo količino vodnega vira, graditve
odlagališč odpadkov, začasnih skladišč posebnih odpadkov
in izkopi gramoza ter spremembe namembnosti objektov,
če se s tem poveča nevarnost onesnaževanja podtalnice.

56. člen
V območjih urejanja za poselitev, kjer niso zagotovljene

zadostne količine požarne vode in ni ustreznega pritiska v
omrežju, niso dopustni posegi, s katerimi se povečuje bruto
etažna površina objekta.

Potrebno je urediti ustrezne požarne bazene oziroma
zagotoviti dostope k površinskim vodotokom.

IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE
V PROSTOR

1. Prostorska celota 01 – Center

57. člen
OBMOČJE UREJANJA C 01/2 – SAVSKO PREDMES-

TJE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta so dopustne še adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov. Do-
pustne so spremembe namembnosti objektov industrije za
centralne mestne dejavnosti.

2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Oblikovanje dozidav, nadzidav, adaptacij in rekonstruk-

cij mora upoštevati odnos do historičnega jedra.

58. člen – črtan

59. člen
OBMOČJA UREJANJA C 01/5 – SLOVENSKI TRG
1. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Oblikovanje Slovenskega trg mora ponovno vzpostaviti

osno zasnovo med Gimnazijo in Delavskim domom; nova
parkovna ureditev mora upoštevati obstoječe skulpture in
vegetacijo. Vsi gradbeni posegi morajo upoštevati višinski
gabarit objektov, ki obrobljajo park, ter obstoječe gradbene
linije obulične zazidave. Dozidava vhodnega dela Delavske-
ga doma mora biti oblikovana kot protiutež Gimnaziji ter
upoštevati osno zasnovo parkovne ureditve.

60. člen
OBMOČJE UREJANJA C 01/6 – CESTA STANETA

ŽAGARJA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Sprememba namembnosti objekta vino-pivo v dejav-

nost diskoteke ni dopustna.

61. člen
OBMOČJE UREJANJA C 01/7 – POTNIŠKA POSTA-

JA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta je dopustna še grad-

nja poslovno-stanovanjskega objekta z mestno podzemno
garažo ter javnim zakloniščem severno od Gimnazije.

2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Poslovno-stanovanjski objekt mora biti oblikovan tako,

da formira zahodno obrobje Slovenskega trga; oblikovanje
objekta mora upoštevati višinski gabarit in gradbeno linijo
objekta Gimnazije; oblikovanje severnega roba objekta mo-
ra upoštevati predvideno lijakasto zasnovo terasnega parka
za Bežkovo vilo.

62. člen
OBMOČJE UREJANJA C 01/8 – BEKSEL
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Dopustne so naslednje gradnje in ureditve:
– gradnja objekta UNZ,
– gradnja trgovine osnovne preskrbe,
– prizidava zaključnih vogalnih objektov na severni in

južni strani območja obulične zazidave ob Bleiweisovi cesti,
– ureditev križišča Stošičeve ulice – Cesta St. Žagarja

– Bleiweisova cesta,
– ureditev obcestnega prostora ob Bleiweisovi cesti,

(drevored, mirujoči promet).
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Oblikovanje objekta UNZ mora upoštevati višinski ga-

barit in gradbeno linijo objekta LB.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju

obeh zaključkov obulične zazidave Bleiweisove ceste, kot
posebnih arhitektonskih poudarkov v centru mesta.

Bleiweisova cesta mora imeti na tem odseku enostran-
ski drevored.

4. Merila in pogoji za prometno urejanje
Za vse dejavnosti na tem območju se interni mirujoči

promet rešuje v mestnih garažah (C01/7).

63. člen
OBMOČJE UREJANJA S 01/1 – STARA CESTA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Dopolnilna gradnja, dozidave in nadzidave niso dovo-

ljene.

64. člen
OBMOČJE UREJANJA S 01/2 – PARTIZANSKA CE-

STA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2 b1
Dopolnilna gradnja ni dovoljena.
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 2c1, 2a2
Oblikovanje dopolnilnih objektov, rekonstrukcij, dozi-

dav in nadzidav mora upoštevati obstoječo tipologijo me-
ščanske vile in značilnosti arhitekturnih elementov;

Ureditvena enota 5a
Oblikovanje prizidka k osnovni šoli mora upoštevati

simetrično prostorsko zasnovo objekta.



Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 28. 2. 2003 / Stran 2625

2. Prostorska celota 02 – Zlato polje

65. člen
OBMOČJE UREJANJA S 02/1 – NASELJE ZLATO

POLJE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1b/1,2 1a/1,2
Dopolnilna gradnja (z izjemo stanovanjskega bloka na

severu območja ob šolskem centru), gradnja prizidkov in
nadzidav stanovanjskih objektov ter gradnja pomožnih ob-
jektov ni dovoljena.

Ureditvena enota 2a/1,2
Dopolnilna gradnja ni dovoljena
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 1b2, 1a1
Severno-vzhodni rob Koroške ceste mora biti obliko-

van kot drevored v široki zelenici. Dvosmerna kolesarska
steza mora teči ločeno od ceste z zelenico in nivojem;
združena mora biti s peš potjo.

Ureditvena enota 2c1
Oblikovanje dopolnilnih objektov, rekonstrukcij, dozi-

dav in nadzidav mora upoštevati obstoječo tipologijo me-
ščanske vile in značilnosti arhitekturnih elementov.

Ureditvena enota 1a3
Višinski gabarit novih objektov ne sme presegati višine

okoliških objektov.
3. Merila in pogoji za prometno urejanje
Ureditvena enota 1b2
Dodatna parkirna mesta se uredijo pod zelenicami.
Ureditvena enota 2c1
Čez zemljišča v nadaljevanju ulice Staneta Rozmana je

potrebno zagotoviti rezervat za peš povezavo ulice Staneta
Rozmana in Stošičeve ulice.

66. člen
OBMOČJE UREJANJA S 02/3 – NASELJE ZLATO

POLJE II.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1a1
Dopolnilna gradnja (razen objektov samskega doma),

gradnja prizidkov in nadzidkov stanovanjskih objektov ter
pomožnih objektov ni dovoljena.

Dopustna je ureditev otroškega igrišča z zeleno površi-
no, igrali ter ostalo opremo na zelenici med obstoječimi
objekti.

67. člen
OBMOČJE UREJANJA M 02/1 – KOROŠKA CESTA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1a
Gradnja pomožnih objektov ni dovoljena.
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 7a, 1a
Vsi gradbeni posegi v prostor morajo upoštevati obsto-

ječo gradbeno linijo in višinski gabarit objekta AMZ.
Jugozahodni rob Koroške ceste mora biti oblikovan kot

drevored v zelenici s parkirnimi prostori, lociranimi med
objekti in zelenico.

Severni zaključek območja mora biti oblikovan kot po-
seben arhitekturni poudarek.

68. člen
OBMOČJE UREJANJA D 02/1 – ZDRAVSTENI DOM
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta so še dopustni po-

segi:

Ureditvena enota 9
– adaptacija in rekonstrukcija obstoječega objekta za

potrebe otroškega varstva,
– funkcionalna dopolnitev otroških igral;
Ureditvena enota 5a
– dovoljena je dozidava zdravstvenega doma ob Go-

sposvetski cesti,
– dovoljena je nadzidava objekta zobne poliklinike za

eno etažo.
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 5a
Oblikovanje dozidave mora upoštevati višinski gabarit

in gradbeno linijo obstoječega zdravstvenega doma.

69. člen
OBMOČJE UREJANJA K 02/1 – ZLATO POLJE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Gradnja objektov in naprav za potrebe kmetijske proiz-

vodnje ni dopustna.

3. Prostorska celota 03 – Vodovodni stolp

70. člen
OBMOČJE UREJANJA S 03/1 – NASELJE VODOVO-

DNI STOLP
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1a/1,2
Dopolnilna gradnja, gradnja prizidkov, nadzidav sta-

novanjskih objektov ter gradnja pomožnih objektov ni do-
voljena.

Ureditvena enota 2a/1,2
Dopolnilna gradnja ni dovoljena. Dopustna je spremem-

ba namembnosti za potrebe obrti in upravne prostore z
nizkim številom zaposlenih in obiskovalcev.

Ureditvena enota 6b/1,2
Dopolnilna gradnja novih stanovanjskih in poslovnih

objektov (razen poslovnega objekta ob Cesti Staneta Žagar-
ja in parkirne hiše ob Dražgoški ulici) ni dopustna.

Dopustne so gradnje in preureditve obstoječih poslov-
nih in poslovno stanovanjskih objektov, ki so izgubili obsto-
ječo funkcijo, in sicer: prizidave, nadzidave, dopolnilne grad-
nje ter spremembe namembnosti, vse za poslovne,
stanovanjske in centralne dejavnosti.

2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 6b/1,2
Višinski gabarit novih objektov ne sme presegati višine

okoliških objektov v ureditveni enoti.
V stičišču Nazorjeve in Dražgoške ulice se formirata

dva objekta z vogalnim poudarkom, katerih višinski gabarit
ne sme presegati višine objekta H-8. Pri gradbenih posegih
je potrebno po zaključku gradnje zemljišče parc. št.
930/35, k.o. Kranj urediti kot zelenico.

3. Merila in pogoji za prometno urejanje
Parkirna mesta je potrebno zagotoviti tudi v kletnih

etažah objektov. Dopustna je povezava parkirnih površin
pod Dražgoško ulico.

71. člen
OBMOČJE UREJANJA S 03/2 – NASELJE VODOVO-

DNI STOLP II.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b/2-4
Dopolnilna gradnja in gradnja prizidkov ni dovoljena.
Ureditvena enota 1a1, 2b1
Dopolnilna gradnja, gradnja prizidkov in nadzidav ni

dovoljena.
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Ureditvena enota 2b1
Dopustne so dozidave objektov, ki služijo funkcionalni

dopolnitvi obstoječih objektov.

72. člen
OBMOČJE UREJANJA S 03/3 – VODOVODNI

STOLP III.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1a1, 1b2
Dopolnilna gradnja, gradnja prizidkov (razne v objektu

s trgovino) in nadzidav stanovanjskih objektov ter gradnja
pomožnih objektov ni dovoljena.

2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 1b2
Pri dozidavi trgovine morajo biti skladiščni prostori loci-

rani na severni strani objekta in se morajo navezovati na
servisno dvorišče; dopustna je širitev prodajnih površin na
zahodni strani objekta. Zelene površine pred objektom se
ohranijo v celoti.

73. člen
OBMOČJE UREJANJA S 03/4 – ŠORLIJEVO NASE-

LJE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1a
Dopolnilna gradnja in gradnja prizidkov ni dovoljena; to

ne velja za večstanovanjski objekt na zemljišču parc. št.
256/3, 256/4 in 256/5 k.o. Rupa.

Ureditvena enota 2b1
Dopolnilna gradnja ni dovoljena. Gradnja prizidkov, ra-

zen pri končnih objektih v nizu, ni dovoljena.
Ureditvena enota 2b2
Dopolnilna gradnja, gradnja nadzidkov in prizidkov ni

dovoljena.
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 1a
Dopustna je sprememba strešne konstrukcije za preu-

reditev podstrešij stanovanjskih blokov. Maksimalna višina
kolenčnega zidu je 50 cm. Dopusten je naklon strehe od
35°do 40°. Zahteva se enotnost oblikovanja za celo uredi-
tveno enoto.

73.a člen
OBMOČJE UREJANJA R03/1 – STADION STANKO

MLAKAR
Gozd ob stadionu (mali golf) in gozd nad kanjonom

reke Kokre z obrežnim zelenim pasom je potrebno ohraniti.

74. člen
OBMOČJE UREJANJA K 03/1-PREVOLE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Gradnja objektov, namenjenih kmetijski proizvodnji, ni

dovoljena.

4. Prostorska celota 04 – Primskovo

75. člen
OBMOČJE UREJANJA S 04/1-STARO NASELJE KLA-

NEC
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b/1,2
Dopolnilna gradnja ter gradnja prizidkov, razen pri kon-

čnih objektih v nizu, ni dovoljena.

76. člen
OBMOČJE UREJANJA S 04/2 – NOVO NASELJE

KLANEC
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b/1, 2
Dopolnilna gradnja, razen na zemljišču parc. št. 278/4

in 262/2 k.o. Klanec ter gradnja prizidkov, razen pri kon-
čnih objektih v nizu, ni dovoljena.

Ureditvena enota 2a1
Ob Cesti Staneta Žagarja so dopustne spremembe

namembnosti, predvsem za naslednje dejavnosti: servisi in
obrt z manjšim številom zaposlenih in obiskovalcev.

76.a člen
OBMOČJE UREJANJA S 04/3 – PLANINA III
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1b
Dopolnilna gradnja in nadzidava stanovanjskih objek-

tov ter gradnja pomožnih objektov ni dopustna.
Dopustna je dopolnilna gradnja, gradnja prizidkov za

poslovne in poslovno stanovanjske objekte ter nadzidave
garažnih objektov.

Sprememba namembnosti skupnih prostorov v več-
stanovanjskih objektih za trgovsko in storitveno dejavnost ni
dopustna.

77. člen – črtan

78. člen
OBMOČJE UREJANJA S 04/5 – NOVO PRIMSKOVO
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2a
Veljajo merila S04/2, ureditvena enota 2a1 (76. člen)

79. člen
OBMOČJE UREJANJA R 04/1 – VOČAN
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta so dopustne adapta-

cije, rekonstrukcije, nadomestne in dopolnilne gradnje za
potrebe kmetijske dejavnosti.

79.a člen
OBMOČJE UREJANJA R04/2 – IGRIŠČA PRIMSKOVO
Ureditvena enota 9a
Pred izdelavo lokacijske dokumentacije je za celotno

območje potrebno izdelati Krajinsko-ekološko presojo, ki
mora proučiti in predvideti vse posege v prostor in sanacijo
razmer v tem območju.

5. Prostorska celota 05 – Planina

80. člen
OBMOČJE UREJANJA S05/2 – PLANINA I.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1b/1-3, 1a1
Dopolnilna gradnja, nadzidava in gradnja prizidkov k

stanovanjskim objektom ter gradnja pomožnih objektov ni
dopustna.

Dopustna je gradnja poslovno-stanovanjskega objekta
ob Cesti talcev, gradnja paviljonskega poslovnega objekta
ob križišču Ceste 1. maja in Vrečkove ulice na zemljišču
parc. št. 143/1 k.o. Huje, gradnja paviljonskega gostinske-
ga lokala ob mali tržnici na zemljišču parc. št. 182/1 k.o.
Huje in nadzidava garažnega objekta ob Vrečkovi ulici.

2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 1a1
Na strehah oziroma terasah stolpnic je dopustna po-

stavitev strešne konstrukcije v naklonu 30°–35° in ureditev
podstrešnih stanovanj.
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80.a člen
OBMOČJE UREJANJA S 05/1 – PLANINA II.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1b
Dopolnilna gradnja, razen poslovno-stanovanjskega ob-

jekta ob ulici Tuga Vidmarja, nadzidava in gradnja prizidkov
k stanovanjskim objektom ter gradnja pomožnih objektov ni
dopustna.

Južno od križišča Ručigajeva ulice z vzhodno vpadnico
je dopustna gradnja paviljonskega objekta.

Dopustna je nadzidava garažnih objektov ob vzhodni
vpadnici.

Sprememba namembnosti skupnih prostorov v večsta-
novanjskih objektih za trgovino in storitveno dejavnost ni
dopustna.

Ureditvena enota 1a
Za dopolnilne gradnje v ureditveni enoti je obvezna

skupinska lokacijska dokumentacija.

81. člen
OBMOČJE UREJANJA S 05/4 – CESTA 1. MAJA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b1
Dopolnilna gradnja ni dopustna.

82. člen –črtan

6. Prostorska celota 06 – Stražišče

83. člen
OBMOČJE UREJANJA S 06/1 – POD ŠMARJETNO

GORO
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b1
Gradnja prizidkov, razen na zemljišču parc. št. 937/6

k.o. Stražišče in nadzidav ni dopustna.
Ureditvena enota 2a1, 2b1
Posegi v območje gozdnega roba niso dopustni.

84. člen
OBMOČJE UREJANJA S 06/4 – STRAŽIŠČE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1a1, 2b1
Dopolnilne gradnje, gradnje prizidkov in nadzidkov ni-

so dopustni.
Ureditvena enota 2b2
Dopolnilna gradnja, razen na zemljišču parc. št. 61/13

in 54/25 k.o. Stražišče, ni dovoljena.

85. člen
OBMOČJE UREJANJA S 06/5 – BANTALE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b1
Dopolnilne gradnje niso dovoljene.

86. člen
OBMOČJE UREJANJA S 06/6 – POD GRAŠČINO
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta so na stavbnih zemlji-

ščih dopustne še:
– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ob-

jektov,
– nadomestne in dopolnilne gradnje stanovanjskih ob-

jektov in gospodarskih poslopij,
– postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske

dejavnosti,
– sprememba namembnosti Šempetrske graščine v

muzej.

87. člen
OBMOČJE UREJANJA S 06/7 – POT V BITNJE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b1
Dopolnilne gradnje, gradnje prizidkov in nadzidav niso

dopustne.

88. člen – črtan

89. člen– črtan

90. člen

OBMOČJE UREJANJA M 06/1 – LABORE
1. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Obcestni prostor mestne vpadnice je treba oblikovati

tako, da se omejijo pogledi na skladiščne prostore, deponi-
je in manipulativne površine.

7. Prostorska celota 07 – Gorenja Sava

91. člen
OBMOČJI UREJANJA S 07/2 – POD ŠMARJETNO

GORO IN S 07/3 – OB SKAKALNICI
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov ni dovo-

ljena.

92. člen
OBMOČJA UREJANJA P 07/1 – TEKSTILINDUS IN

P 07/3 – IKOS
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta so dovoljene le nujne

funkcionalne dopolnitve, ki bistveno ne posegajo v prostor
in tehnološke ali ekološke izboljšave ter gradnja interne
čistilne naprave.

92.a člen
OBMOČJE UREJANJA P 07/4 – SAVSKA LOKA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Dopustne so tudi gradnje in ureditve za trgovske, po-

slovene, obrtne in servisne dejavnosti.

93. člen
OBMOČJE UREJANJA M 07/2 – ŽELEZNIŠKA PO-

STAJA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta je dopustna še re-

konstrukcija tirnih naprav.

8. Prostorska celota 08 – Struževo

94. člen
OBMOČJE UREJANJA S 08/2 – STRUŽEVO II.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b1
Dopolnilna gradnja ni dovoljena.

95. člen – črtan

96. člen – črtan

97. člen
OBMOČJE UREJANJA K 08/1 – STRUŽEVSKO PO-

LJE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Gradnja objektov ni dovoljena.
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Na območju prepletanja gozdnih in kmetijskih površin
niso dovoljeni posegi, ki bi spremenili krajinsko, vizualno in
ekološko podobo območja.

98. člen
OBMOČJE UREJANJA G 08/1 – GOZDOVI STRUŽE-

VO
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Gradnja objektov ni dovoljena.
Gozdni pasovi se ohranjajo v sedanjem obsegu.

9. Prostorska celota 11 – Kokrica – Mlaka

99. člen
OBMOČJE UREJANJA S 11/1 – OB CESTI NA RUPO
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b1
Dopolnilna gradnja, prizidki in nadzidave niso dovolje-

ni.
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 4a
Vsi posegi v prostor morajo biti oblikovani tako, da

skupaj z obstoječo trgovino ustvarjajo zaključeno celoto
– trg.

100. člen – črtan

101. člen
OBMOČJE UREJANJA S 11/7 – NEDELJSKA VAS
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b1
Dopolnilne gradnje, gradnje prizidkov in nadzidave ni-

so dopustne.

102. člen
OBMOČJE UREJANJA P 11/1 – GRADBINEC
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Dopustne so tudi gradnje in preureditve za trgovske,

poslovne, obrtne in servisne dejavnosti.

103. člen
OBMOČJE UREJANJA R 11/2 – STARA OPEKARNA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so do-

pustne adaptacije in rekonstrukcije za potrebe konjušnice.

104. člen
OBMOČJE UREJANJA K 11/2 – OB MILKI
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Posegi, ki bi spreminjali krajinsko sliko območja, razen

širitve pokopališča niso dovoljeni. Gradnja objektov za po-
trebe kmetijske dejavnosti ni dopustna.

10. Prostorska celota 12 – Predoslje – Britof

105. člen
OBMOČJE UREJANJA P 12/1 – OLJARICA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta so možni posegi v

prostor, ki pomenijo funkcionalne dopolnitve obstoječih ob-
jektov ter tehnološke in ekološke izboljšave.

105.a člen
OBMOČJE UREJANJA S 12/6 – ZA VASJO
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2a2
Za dopolnilne gradnje v ureditveni enoti je obvezna

izdelava skupinske lokacijske dokumentacije.

11. Prostorska celota 13 – Čirče – Hrastje

106. člen
OBMOČJE UREJANJA S 13/1 – ČIRČE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b/1-3
Dopolnilna gradnja, razen končnih objektov, gradnja

prizidkov in nadzidave niso dovoljene.

107. člen
OBMOČJE UREJANJA S 13/4 – NOVO HRASTJE II.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Gradnja objektov ni dovoljena. Posegi, ki bi spremenili

celotno sliko območja, niso dopustni.
Ureditveni enoti 2a1 na območju k.o. Hrastje je dopu-

stna individualna stanovanjska gradnja s prostostoječo zazi-
davo ter gradnja in ureditev objektov za obrt, ki ne motijo
stanovanjskega okolja.

108. člen
OBMOČJE UREJANJA G 13/2 – GOZD OB SAVI
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Gradnja objektov ni dovoljena. Posegi, ki bi spremenili

celotno sliko območja, niso dopustni.

12. Prostorska celota 14 – Orehek – Drulovka

109. člen
OBMOČJE UREJANJA S 14/1 – OREHEK
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b/1-3
Dopolnilna gradnja, razen gradnje končnih objektov v

nizu, ni dopustna.

109.a člen
OBMOČJE UREJANJA S14/3 – NOVA DRULOVKA
1. Merila in pogoji za posege v prostor.
Ureditvena enota 1b1 in 2b1
Dopolnilna gradnja, razen objektov, ki so bili predvide-

ni po ZN Drulovka, nadzidava in dozidava obstoječih objek-
tov ter gradnja pomožnih objektov ni dopustna.

Dopustna je še ureditev parkirišč in nadstrešnic, grad-
nja garažnih objektov in vrtnih ut pod pogojem enotnega
oblikovanja objektov.

Spremembe namembnosti objektov za potrebe obrti z
večjimi motnjami niso dopustne. Dopustne so spremembe
namembnosti za storitvene dejavnosti, ki ne povzročajo mo-
tenj v bivalnem okolju, pod pogojem, da ima objekt zagotov-
ljen dovoz ter, da so na lastnem funkcionalnem zemljišču
zagotovljene potrebe po parkiriščih.

110. člen
OBMOČJE UREJANJA K 14/1 – SORŠKO POLJE
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Gradnja objektov in spreminjanje morfoloških značil-

nosti območja ni dopustno.

13. Prostorska celota s 15/2 – Sv. Tomaž

111. člen – Črtan

112. člen
OBMOČJE UREJANJA S 15/2 – SV. TOMAŽ
Ureditvena enota 3c
2. Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj in osta-

lih posegov v prostor
Stanovanjski objekti:
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– višina: pritličen ali enonadstropen z izrabljenim pod-
strešjem; pritličje je lahko dvignjeno največ za 60 cm nad
raščenim terenom;

– streha: simetrična dvokapnica z naklonom med 35°
in 42°; osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene tudi s
frčadami in drugim načinom odpiranja strešin;

– fasada: bavarski omet, fasadna opeka in kamen niso
dovoljeni.

113. člen
OBMOČJE UREJANJA S 15/4 – VAS BITNJE-ŽABNI-

CA
1. Merila in pogoji za poseg v prostor
Ureditvena enota 3c
Dopustni so naslednji posegi:
– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ob-

jektov,
– nadomestna gradnja stanovanjskih objektov in go-

spodarskih poslopij,
– dopolnilna gradnja za potrebe kmetijskih gospodar-

stev,
– spremembe namembnosti stanovanjskih in gospo-

darskih poslopij v oskrbne in storitvene dejavnosti, ki s svo-
jo dejavnostjo ne bodo razvrednotile dediščine ali ogrožale
podtalnice in okolja.

2. Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj in osta-
lih posegov v prostor

Stanovanjski objekti:
– višina: pritličen ali enonadstropen z izrabljenim pod-

strešjem; pritličje je lahko dvignjeno največ za 80 cm nad
raščenim terenom;

– tlorisi stanovanjskih objektov: podolgovati, razmerje
med stranicami najmanj 1:1,5;

– streha: simetrična dvokapnica z naklonom med 35°
in 42°; osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene tudi s
frčadami in drugim načinom odpiranja strešin:

– fasada: bavarski omet, fasadna opeka in kamen niso
dovoljeni.

Z novimi posegi ni dopustno spreminjati značilne arhi-
tekturne in urbanistične zasnove naselja.

3. Ohranjanje kulturne dediščine ima prednost pred
novogradnjami. Za vsak poseg v prostor je potrebno prido-
biti soglasje pristojnega zavoda.

114. člen
OBMOČJE UREJANJA K 15/2 – SORŠKO POLJE
1. Merila in pogoji za vrste posegov v prostor:
– gradnje objektov, nadomestne gradnje in nadzidava

obstoječih objektov niso dovoljene,
– dopustne so spremembe namembnosti obstoječih

objektov v kmetijske objekte in objekte družbenih dejav-
nosti.

7. Merila in pogoji za varstvo in izboljšanje okolja.
Vse gramoznice je potrebno sanirati in vzpostaviti pr-

votno kmetijsko namembnost prostora. Zemljišče mora biti
v isti ravnini kot sosednja zemljišča; prav tako je potrebno
zravnati zemljišče in vzpostaviti prvotno namembnost pri
delno saniranih gramoznicah.

115. člen
V projektnem rezervatu za predvidene vodnogospodar-

ske ureditve v širini 50 m niso dopustni posegi, ki bi onemo-
gočali celovito izvajanje predvidenih vodnogospodarskih ure-
ditev.

Na delu, kjer je Žabnica že regulirana se 50 m projek-
tni rezervat nadomesti z 10 m varstvenim pasom vodotoka.

115.a člen
V območjih urejanja iz 65., 66., 67., 70., 72., 76.a,

80. in 80.a člena tega odloka je dopustna gradnja pomož-
nih objektov iz 3. in 4. točke 2. člena odloka o določitvi
pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje (Uradni list RS, št. 49/00).

115.b člen
Spremeni se prikaz razmejitev ter meril in pogojev za

posege v prostor, na podlagi grafične dokumentacije v meri-
lu 1:2000:

(1) Spremembe oktober 1997, in sicer:
karta št. 5D 25-149
1. Deli zemljišč parc. št. 731/3 in 731/2 k.o. Hrastje v

približni izmeri 1.750 m2 se vključijo v območje urejanja S
13/4, v ureditveno enoto 2a1.

karta št. 5D 25-164
1. Doda se območje urejanja R 13/2 na delu zemljišča

parc. št. 752/7 k.o. Hrastje v izmeri 4.000 m2, za potrebe
gradnje teniških igrišč in spremljajočega objekta.

(2) Spremembe januar 2003, in sicer:

karta št. 5D 25-72
1. Ureditvena enota 4a v območju urejanja S 11/7 –

Nedeljska vas se spremeni v ureditveno enoto 1a.

karta št. 5D 25-73
2. Zemljišče parc. št. 199/2 k.o. Kokrica se priključi

območju stavbnih zemljišč razpršene gradnje.

karti št. 5D 25-89 in 5D 25-90
1. V severnem delu območja urejanja S 12/4 – Britof

Voge se formira nova ureditvena enota z oznako 9.

karti št. 5D 25-89 in 5D 25-104
1. Oznaki ureditvene enote 2a,4a v območju urejanja

M 12/1 – Obrtna cona Gorenje Britof se doda oznaka 1a.

karta št. 5D 25-102
1. V južnem delu območja urejanja P 08/1 – KOGP se

formira nova ureditvena enota z oznako 1a, 6a. V preosta-
lem delu območja se črta oznaka 6a.

2. Zemljišče parc. št. 891 in 876/4 k.o. Kranj se izloči
iz območja urejanja D 02/3 – Šolski center in priključi
območju urejanja S 02/1 – Naselje Zlato polje I., ureditveni
enoti 1b1.

karti št. 5D 25-102 in 5D 25-117
1. V južnem delu območja urejanja S 08/2 – Struževo

II. se formira nova ureditvena enota z oznako 2a1, 1a.

karta št. 5D 25-117
1. Oznaki ureditvene enote 6a1 v območju urejanja S

02/3 – Ob Perivniku se doda oznaka 1a.
2. V območju urejanja S 02/1 – Naselje Zlato polje I.

se iz ureditvene enote 1a1 izvzame zemljišče parc. št.
885/1 in 885/6 k.o. Kranj, formira se nova ureditvena
enota z oznako 1a4.

3. Severovzhodna meja območja urejanja S 07/2 –
Pod Šmarjetno goro se premakne proti severovzhodu tako,
da so v območje zajeta tudi zemljišča parc. št. 1098/4,
1098/3 in 1098/2 k.o. Kranj.

karta št. 5D 25-118
1. Ureditvena enota 8a v območju urejanja C 01/3 –

Novi trg se spremeni v 2a.
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karta št. 5D 25-147
1. V območju urejanja S 06/5 – Bantale se iz ureditve-

ne enote 2b1 izvzame zemljišče parc. št. 556/1 in 556/5
k.o. Stražišče, formira se nova ureditvena enota z oznako
1a1, 2b2.

2. Ureditvena enota 4a v območju urejanja S 06/5 –
Bantale se spremeni v ureditveno enoto 2a5, 2b3.

karta št. 5D 25-148
2. V območju urejanja S 14/1 – Orehek se iz ureditve-

ne enote 2a1 izvzame zemljišče parc. št. 1202/20 k.o.
Stražišče, formira se nova ureditvena enota z oznako
1a,2a2.

karti št. 5D 25-147 in 5D 25-148
1. V severnem delu območja urejanja P 06/2 – Tovar-

na Iskra, za katerega ni predvidena izdelava zazidalnega
načrta, se zbriše razmejitev med dvema ureditvenima enota-
ma in formira enotna ureditvena enota z oznako 4a, 8a.

116., 117., 118., 119., 120. in 121. člen – črtani

V. KONČNE DOLOČBE

122. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizaci-

jam in skupnostim stalno na vpogled na Oddelku za okolje
in prostor Mestne občine Kranj in pri krajevnih skupnostih,
katerih prostor se ureja s tem aktom.

123. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpek-

torat RS, za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.

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

dnem listu RS.

Št. 350-014/84-04-29/03-48/02
Kranj, dne 14. februarja 2003.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRIŽEVCI

854. Sprememba pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in74/98)
je Občinski svet občine Križevci na 3. redni seji dne 19. 2.
2003 sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov

ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 38/99, 91/02) se besedilo 6. člena spremeni tako,
da se glasi:

– za vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)  0,175

– za udeležbo na redni seji občinskega sveta 0,350
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta 0,208

za predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta   0,175

– za udeležbo na seji delovnega telesa
katerega član je   0,106

2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma 8% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti
mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– za udeležbo na seji predsednik 0,350
– za udeležbo na seji član 0,173
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se

izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-01-168/03
Križevci, dne 19. februarja 2003.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

MAJŠPERK

855. Sklep o imenovanju podžupana Občine
Majšperk

Na podlagi 33.a, 34.a in 35. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 70/00 in 51/02) ter 17. in 36. člena statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet obči-
ne Majšperk na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Majšperk

I
Za podžupana Občine Majšperk se imenuje Cvetko

Pepelnik, roj. 7. 3. 1962, stanujoč Ptujska Gora 58.

II
V primeru predčasnega prenehanja mandata županji bo

funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev, do izvoli-
tve novega župana, opravljal podžupan Cvetko Pepelnik.
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III
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno in v skladu z

nalogami, za katere ga bo iz svojih pristojnosti pooblastila
županja.

IV
Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 103-04/03-01
Majšperk, dne 20. februarja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

856. Sklep o povišanju najemnin za grobove na
pokopališčih

Na podlagi določb 3., 31. in 33. člena odloka o urejanju
pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Maj-
šperk (Uradni list RS, št. 27/96 in 36/00) ter 17. člena statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Majšperk na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o povišanju najemnin za grobove na pokopališčih

I
1. Najemnina za grob na pokopališčih Majšperk, Ptujska

Gora, Stoperce, Bolfenk in Janški Vrh:
1.1. Najemnina za družinski grob 20.900 SIT brez DDV
1.2. Najemnina za enojni grob 13.800 SIT brez DDV
1.3. Prvi najem žarne niše 75.000 SIT brez DDV

2. Taksa za vzdrževanje pokopališč za leto 2003:
2.1. Taksa za najemnike grobov in žarnih niš
na pokopališču Majšperk, Ptujska Gora in
Stoperce 4.000 SIT brez DDV
2.2. Bolfenk in Janški Vrh pa znaša 2.700 SIT brez DDV

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

uporabljati pa se začne 1. 1. 2003 dalje.

Št. 352-07/03-01
Majšperk, dne 20. februarja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

857. Sklep o povišanju najemnin za poslovne
prostore

Na podlagi določb 14.a člena pravilnika o oddajanju po-
slovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 27/96, 58/98,
36/00, 29/01 in 104/02) ter 17. člena statuta Občine Maj-
šperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Maj-
šperk na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o povišanju najemnin za poslovne prostore

I
V skladu z določbo 14.a člena pravilnika o oddajanju

poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 27/96, 58/98,
36/00, 29/01 in 104/02) najemnina za oddani poslovni pro-
stor znaša 516 SIT/m2.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

uporabljati pa se začne 1. 3. 2003 dalje.

Št. 361-01/03-01
Majšperk, dne 20. februarja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

858. Sklep o povišanju vrednosti povračila za
priključek na vodovodno omrežje

Na podlagi 12. člena odloka o merilih in kriterijih za
povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoje-
čih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradni
list RS, št. 27/96 in 65/00) in 17. členom statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Majšperk na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o povišanju vrednosti povračila za priključek

na vodovodno omrežje

I
Poveča se vrednost povračila za priključek na vodovodno

omrežje in znaša:

Zap. Priključek Presek cevi Razmerje Vrednost v SIT
št. v colah v cm2 presekov povračila

1. 3/4 3,14 1,00 215.000
2. 1 4,91 1,55 333.250
3. 5/4 8,04 2,56 550.400
4. 6/4 12,56 4,00 860.000
5. 2 19,63 6,25 1,343.750
6. 5/2 33,16 10,56 2,270.400
7. 3 50,24 16,00 3,440.000
8. 4 78,50 25,00 5,375.000

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 324-01/03-01
Majšperk, dne 20. februarja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

859. Sklep o preimenovanju občinskega glasila

Na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 3. redni
seji dne 20. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o preimenovanju občinskega glasila

1
Dosedanje občinsko glasilo »Dobre marnje« se preime-

nuje v »MAJŠPERČAN – glasilo Občine Majšperk«.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
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Št. 082-08-0001/99
Majšperk, dne 20. februarja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

860. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Majšperk

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na
3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

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

v Občini Majšperk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Majšperk določa

pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sred-
stev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini
Majšperk.

2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za po-

samezna območja oziroma športne panoge,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,

registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v

športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtec in osnovna šola.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi

pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izva-

jalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Občini Majšperk,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno

redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in

rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih
aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za športna
društva in zveze) in vadbi.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov,
– športno rekreacija,

– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokov-

nih kadrov,

– znanstvena in raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje tre-

ninga,
– športne prireditve,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postop-

kov,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– delovanje društev in zvez.

5. člen
Županja objavi v zadnjem četrtletju tekočega leta, oziro-

ma po sprejemu občinskega proračuna, v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije javni razpis, v katerem opredeli vsebino špor-
tnih programov, ki jih bo Občina Majšperk sofinancirala v
naslednjem oziroma tekočem proračunskem letu.

Županja v javnem razpisu opredeli tudi rok za prijavo
izvajalcev športnih programov.

Prijave zbira občinska uprava, ki jih obdela, oceni in pri-
pravi predlog izbora športnih programov in predlog delitve raz-
položljivih proračunskih sredstev. Dokončni izbor in predlog
delitve proračunskih sredstev potrdi odbor za družbene dejav-
nosti.

Občinska uprava oziroma odbor za družbene dejavnosti
lahko zahtevata od izvajalcev športnih programov dodatna po-
jasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.

O morebitnih pritožbah in ugovorih odloča Občinski svet
občine Majšperk.

6. člen
Županja sklene z izvajalci športnih programov pogodbe o

sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljeva-
nju: pogodba) za tekoče proračunsko leto. V pogodbi se dolo-
čijo:

– vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– pričakovani dosežki in rezultati,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega prora-

čuna,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad realizacijo programov in namensko

porabo sredstev ter
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obvezno-

sti.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izva-

jati dogovorjene športne programe v skladu s tem pravilnikom
in sklenjeno pogodbo ter dajati Občini Majšperk s tem poveza-
na in zahtevana poročila.

8. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje dogovorje-

nih športnih programov in skupaj z odborom za družbene de-
javnosti skrbi za strokovni nadzor pri izvajanju dogovorjenih
športnih programov.

9. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih pro-

gramov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilni-
ka. Dopolnitve le-teh so možne na predlog odbora za družbe-
ne dejavnosti, potrdi pa jih občinski svet.

10. člen
Spremembe tega pravilnika se uveljavljajo po enakem

postopku, kot velja za njegov sprejem.
Predlog za spremembe lahko podajo izvajalci športnih

programov ali pristojni občinski organ.
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11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 650-01/03-01
Majšperk, dne 20. februarja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE
ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI MAJŠPERK

I
Za vrednotenje športnih programov, ki se sofinancirajo iz

občinskega proračuna Občine Majšperk se uporablja sistem
točkovanja.

II
Vse športne panoge so razdeljene v štiri skupine:
1. skupino sestavljajo izvajalci programov v individualnih

športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državne-
ga prvaka,

2. skupino sestavljajo izvajalci programov v kolektivnih
športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipne-
ga državnega prvaka,

3. skupino sestavljajo izvajalci miselnih iger,
4. skupino sestavljajo izvajalci športno-rekreativnih pro-

gramov.

III
Za točkovanje posameznih programov oziroma panog se

uporabljajo merila, ki so razvrščena v tri sklope A, B in C.
Sklop A – razširjenost športne panoge vsebuje:
A1 – število članov s plačano članarino
A2 – število registriranih tekmovalcev
A3 – razširjenost dejavnosti izven sedeža društva na ob-

močju Občine Majšperk
Sklop B – kazalci kakovosti:
B1 – kategorizacija športnikov-ic
B2 – uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih
B3 – uvrstitev na državnih tekmovanjih
Sklop C – elementi za opredelitev sofinanciranja letnega

programa športa:
C1 – obseg programa
C2 – velikost vadbene skupine
C3 – vrednost ure strokovnega kadra
C4 – vrednost ure najema športnega objekta
C5 – materialni stroški za izpeljavo programa
Maksimalno število točk po merilih opredeljenih v sklopih

A, B in C je skupaj 100 točk.

IV
Točkovanje posameznih meril za sklop A je opredeljeno v

tabeli 1.
Točkovanje posameznih meril za sklop B je opredeljeno v

tabeli 2.
Točkovanje posameznih meril za sklop C je opredeljeno v

tabeli 3.

V
Vsak program oziroma športna panoga se točkuje po

merilih iz prejšnje točke. Doseženo število točk se korigira s
koeficientom panoge, ki je odvisen od razvrstitve v skupino
športne panoge. Koeficienti so določeni v tabeli 4.

VI
Glede na končno število doseženih točk se vsi programi

razvrstijo po vrstnem redu od najvišjega do najnižjega števila

točk. Sofinancirajo se tisti programi, ki dosežejo z razpisom
določeno število točk.

maks. točk 30,0
Tabela 1: A – razširjenost športne panoge
A1 število članov s plačano članarino 15,0

manj kot 19 članov 6,0
od 10 do 19 članov 9,0
od 20 do 29 članov 12,0
nad 30 članov 15,0

A2 število registriranih tekmovalcev 10,0
manj kot 19 tekmovalcev 2,5
od 10 do 19 tekmovalcev 5,0
od 20 do 29 tekmovalcev 7,5
nad 30 tekmovalcev 10,0

A3 razširjenost dejavnosti izven sedeža društva na
območju Občine Majšperk 5,0
območje ene krajevne skupnosti 1,0
območje dveh krajevnih skupnosti 3,0
območje cele občine 5,0

maks točk 20,0
Tabela 2: B – kazalci kakovosti
B1 kategorizacija športnikov 10,0

MLR – mladinski razred 2,0
DR – državni razred 4,0
PR – perspektivni razred (mladinci) 6,0
MR – mednarodni razred 8,0
SR – svetovni razred 10,0

B2 udeležba na mednarodnih tekmovanjih 5,0
ne 1,0
da 5,0

B3 udeležba na državnih tekmovanjih 5,0
ne 1,0
da 5,0

Tabela 3: C – elementi za opredelitev sofinanciranja
letnega programa športa maks. točk 50,0
C1 obseg programa v tednih 10,0

manj kot 9 tednov 2,5
od 9 do 16 tednov 5,0
od 17 do 24 tednov 7,5
nad 24 tednov 10,0

C2 velikost vadbene skupine 10,0
nad 30 oseb 2,5
od 20 do 29 oseb 5,0
od 10 do 19 oseb 7,5
manj kot 10 oseb 10,0

C3 vrednost ure strokovnega kadra 9,0
nižja 3,0
srednja 6,0
višja 9,0

C4 vrednost ure najema športnega objekta 6,0
nižja 2,0
srednja 4,0
višja 6,0

C5 materialni stroški za izpeljavo programov 15,0
nižji 5,0
srednji 10,0
višji 15,0

Tabela 4: koeficient panog

skupina športne panoge koeficient

1 izvajalci programov v individualnih športih,
v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne
športne zveze za naslov državnega prvaka 1,0

2 izvajalci programov v kolektivnih športih, v
katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne
športne zveze za naslov ekipnega državnega
prvaka 1,2

3 izvajalci miselnih iger 1,3
4 izvajalci športno rekreativnih programov 1,5
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NOVO MESTO

861. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju
javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP,
66/93-ZVDK, 45/94 – odl. US, 8/96-ZZ-A in
36/00-ZPDZC), prvega odstavka 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00-ZJS, 64/01 in 101/01 –
odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1 in 51/02) in 16.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 2. seji dne 6. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena

organizacija Novo mesto

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvene-

ga zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto (Ura-
dni list RS, št. 92/02) se besedilo 3. člena spremeni tako,
da se glasi:

“Ime zavoda je: Vrtec CICIBAN Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, in sicer na naslovu

Ragovska ulica 18.”

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-05-3/03
Novo mesto, dne 6. februarja 2003.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

862. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Pedenjped

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP,
66/93-ZVDK, 45/94 – odl. US, 8/96-ZZ-A in
36/00-ZPDZC), prvega odstavka 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00-ZJS, 64/01 in 101/01 –
odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1 in 51/02) in 16.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 2. seji dne 6. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega

zavoda Vrtec Pedenjped (Uradni list RS, št. 92/02) se be-
sedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:

“Ime zavoda je: Vrtec Pedenjped Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, in sicer na naslovu

Šegova ulica 22.”

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-05-2/03
Novo mesto, dne 6. februarja 2003.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

863. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP,
66/93-ZVDK, 45/94 – odl. US, 8/96-ZZ-A in
36/00-ZPDZC), prvega odstavka 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00-ZJS, 64/01 in 101/01 –
odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1 in 51/02) in 16.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 2. seji dne 6. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Marjana Kozine Novo mesto

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-

ga zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto (Ura-
dni list RS, št. 48/96 in 33/97) se besedilo 3. člena spre-
meni tako, da se glasi:

“Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne slu-

žbe iz prvega odstavka tega člena, so:
– DE/22.110 – Izdajanje knjig,
– DE/22.310 – Razmnoževanje zvočnih zapisov,
– H/55.510 – Dejavnost menz,
– H/55.520 – Priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.220 – Dejavnost taksistov,
– I/60.230 – Drug kopenski potniški prevoz,
– K/70.200 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
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– M/80.421 – Dejavnost glasbenih in drugih umetni-
ških šol, glasbeno izobraževanje,

– M/80.422 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d.n.

– O/92.320 – Obratovanje objektov za kulturne prire-
ditve,

– O/92.511 – Dejavnost knjižnic,
– O/92.610 – Obratovanje športnih objektov.”

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 640-01-49/02
Novo mesto, dne 6. februarja 2003.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

864. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
območju zazidalnega načrta Adria

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 –
odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 –
odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 –
sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 –
sklep US in 51/02) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občin-
ski svet Mestne občine Novo mesto na 2. seji dne 6. 2.
2003 po obravnavi predloga sklepa za ukinitev statusa jav-
nega dobra na območju zazidalnega načrta Adria sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na območju

zazidalnega načrta Adria

Ukine se status javnega dobra na območju zazidalnega
načrta Adria za nepremičnine parc. št. 1036/1, pot v izmeri
2 81 m2, parc. št. 1036/3, pot v izmeri 19 92 m2 in parc.
št. 1043/2, pot v izmeri 7 38 m2, vse k.o. Bršljin.

Št. 465-02-20/02
Novo mesto, dne 6. februarja 2003.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

PODLEHNIK

865. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana za
območje Občine Podlehnik

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 15. člena
statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01,
81/02) je Občinski svet občine Podlehnik na 3. redni seji
dne 20. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega

družbenega plana za območje Občine Podlehnik

1. člen
(Uvodna določba)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega pla-
na za območje Občine Podlehnik.

Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje
Občine Podlehnik so opredeljene v dolgoročnem planu ob-
čine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90,
12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za ob-
dobje 1986–2000 za območje Občine Videm, dopolnjene-
ga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97); v nadaljnjem
besedilu: dolgoročni plan.

Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Podlehnik so opredeljene v družbenem
planu občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90,
32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbe-
nega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št.
57/97); v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan.

2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se na-
našajo na spremembe kart v merilu 1:5000 in 1:25000, in
sicer na zasnovo primarne rabe prostora, zasnovo vodnega
gospodarstva, zasnovo ohranjanja narave, zasnovo kulturne
dediščine, zasnovo naselij, zasnovo prometnega omrežja in
zasnovo energetskega omrežja.

3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so na-

slednje:
– v točki 5.1.21. se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi: »5.1.21. Območje Občine Podlehnik bo enotno pro-
storsko obdelano kot planska celota P21, ki jo sestavljajo
naslednja ureditvena območja:

Oznaka Naziv območja Površina Namembnost Prostorski
ureditvenega v ha izvedbeni
območja akt

S1 Podlehnik 8,88 SKP PUP
S1/1 Podlehnik 4,30 stanovanjska, poslovna ZN
S2 Podlehnik 3,71 SKP PUP
S3 Sedlašek 3,33 SKP PUP
S4 Stanošina 0,31 SKP PUP
S5 Zakl 2,63 SKP PUP
P1 Podlehnik 1,76 poslovna, mesnopredelovalna

dejavnost PUP
T1 Zakl 13,16 turistična, transportna PUP
T2 Gruškovje 2,60 mejni prehod LN
R1 Dežno 17,86 ribnik, rekreacija, šport,

turizem PUP
R2 Gorca 6,17 ribnik, rekreacija, šport PUP
R3 Gorca – ob mali

hidroelektrarni 1,18 rekreacija PUP
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Oznaka Naziv območja Površina Namembnost Prostorski
ureditvenega v ha izvedbeni
območja akt

R4 Rodni vrh 0,11 pokopališče PUP
R5 Gorca 0,85 pokopališče PUP
KG Občina Podlehnik 4531,14 kmetijska, gozdarska,

ostalo PUP

Obrazložitev kratic:
SKP – stanovanjsko – kmetijska – poslovna namem-

bnost
PUP – prostorski ureditveni pogoji
ZN – zazidalni načrt
LN – lokacijski načrt«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za zadnjo

alineo prvega odstavka doda nova alinea, ki se glasi: »-
P21-S1/1 Podlehnik ZN«.

– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za podtoč-
ko 5.2.25. P11-S6/III Rabelčja vas – zahod (»breg«) doda
naslednja podtočka, ki se glasi:

»5.2.26. P21-S1/1 Podlehnik

Programske zasnove za zazidalni načrt za ureditveno
območje P21-S1/1 Podlehnik

1. Meje območja in obodna parcelacija
Površina območja P21-S1/1 Podlehnik, predvidenega

za kompleksno graditev in ki bo urbanistično urejano z zazi-
dalnim načrtom, meri ca. 4,30 ha.

Območje kompleksne pozidave meji:
– na severu in vzhodu na obstoječo prostostoječo (raz-

pršeno) stanovanjsko pozidavo in na kmetijske površine,
– na jugu na površine, pripadajoče osnovni šoli v Pod-

lehniku,
– jugozahodu na obstoječe poslovno in upravno sredi-

šče naselja,
– na zahodu na obstoječo lokalno cesto Podlehnik-Tr-

žec.
Obodna parcelacija območja P21-S1/1 je naslednja:
Izhodišče je na jugu, na stičišču treh parcel št. 286/1,

333/3 in 814/1 (cesta Podlehnik-Tržec). Od tega stičišča
poteka obodna parcelacija v smeri severa po skupni meji
ceste Podlehnik – Tržec (parcela št. 814/1) s parcelami
št. 286/1, 257/6, 257/4, 257/5, 257/1, 259/1, 821/1,
256/1, 255/2, 249/2, 249/1. Na severozahodnem vo-
galu parcele št. 249/1 se meja obrne v smeri proti vzhodu
in poteka po severni meji parcel št. 249/1 in 249/4 do
parcele št. 255/1. Nato obodna parcelacija poteka proti
jugu po skupni meji parcele št. 255/1 s parcelo št. 249/4
in nato proti vzhodu po skupni meji parcele št. 255/1 s
parcelo št. 255/2 (cesto) do točke, ki predstavlja preseči-
šče proti severu podaljšane meje med parcelama št. 256/1
in 256/2. V tej točki se meja obrne proti jugu, prečka
parcelo št. 255/2 in poteka po skupni meji parcel št.
256/1 in 256/2, prečka v tej smeri parcelo št. 821/1 in
nadaljuje v smeri proti jugozahodu po skupni meji parcel
št. 821/1 in 257/3 vse do točke, ki jo dobimo kot prese-
čišče (zahodne) vzporednice zahodni meji med parcelama
št. 257/2 in 257/3 in od nje pravokotno oddaljeno 25 m.
Tu se meja obrne v smeri približno proti jugu in poteka v
smeri vzporednice (k zahodni meji med parcelama št.
257/2, 257/3) do presečišča s severno mejo parcele št.
259/1. Dalje poteka meja po severni meji parcele št.
259/1 in nato po vzhodnih mejah parcel št. 259/1, 257/1,
257/5, 259/2, vse do parcele št. 257/6. Nato poteka
meja proti vzhodu po mejah parcel št. 257/6, 286/1 in
nato proti jugu in jugozahodu po jugovzhodni in južni meji
parcele št. 286/1 vse do izhodišča obodne parcelacije

(znotraj območja programskih zasnov sta tako v celoti zaje-
ti parceli št. 257/6 in 286/1).

Vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini
Podlehnik.

2. Namenska raba
Namembnost območja P21-S1/1 je S, P (stanovanja,

poslovna dejavnost). Območje bo s svojo poslovno vlogo
dopolnjevalo že obstoječe upravno središče v neposredni
bližini.

Zaradi sožitja stanovanjskega programa in poslovnih
dejavnosti je zahtevano nehrupno (mirno) okolje. Te dejav-
nosti pa praviloma še niso dokončno opredeljene, niti jih ni
zaželeno vnaprej pretirano omejevati. Programske zasnove
zato podajajo osnovne usmeritve za organiziranost obmo-
čja. Dovoljevane pa bodo le ekološko neoporečne poslov-
ne dejavnosti; torej takšne, ki bodo prilagojene značaju
poselitve.

Dodaten pogoj je, da so izbrane dejavnosti tudi pro-
metno nemoteče. Niso možne dejavnosti, ki so vezane na
nesorazmerne velikosti motornih in drugih vozil, in dejavno-
sti, ki imajo za posledico pogostnost pojavljanja vozil.

3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajin-
sko oblikovanje

Naselje Podlehnik je novo občinsko in upravno sredi-
šče, ki šele pridobiva svojo podobo. Razpršeno oblikovan
je del naselja s šolo in občinsko upravno zgradbo ter pro-
storsko nekoliko odmaknjena pozidava okrog cerkve. Indivi-
dualne stanovanjske zgradbe so praviloma grupirane na po-
sameznih – za tovrstno pozidavo ugodnih – lokacijah.

Cesta Maribor – državna meja – Zagreb poteka po
sredini doline in le-to prereže. Cesta zato predstavlja oviro v
razvoju kraja in je tudi vir hrupa. Predvidena je tudi njena
predelava v ograjeno avtocesto. Posledično bodo vsa križa-
nja obstoječih prometnic naselja izvennivojska. Tudi motel v
Podlehniku, ležeč ob sedanji cesti Maribor – Zagreb, bo
skupaj z obema obstoječima bencinskima servisoma pred-
vidoma postal del ograjenega območja avtoceste. Na ob-
stoječo in že vpeljano oskrbo s pogonskim gorivom je veza-
no večje število prebivalcev območja. V prihodnosti bo zato
potrebno zagotoviti uporabnikom lokalne (dodatne) dostope
na bencinski servis oziroma predvideti v sklopu obravnava-
nega območja P21-S1/1 nov manjši bencinski servis za
potrebe prebivalcev Podlehnika in okolice. Možna lokacija
za takšen bencinski servis, ki je tudi sicer prostorsko najop-
timalnejša, je na skrajnem severnem delu območja, na vzho-
dni strani ceste Podlehnik-Tržec.

Pri zasnovi območja je odločujoča obstoječa prometna
navezava. Lokalna cesta, ki v rahlem zavoju vodi proti seve-
ru, ostane hrbtenica območja. Vzdolžno ob njej se na vzho-
dni strani oblikuje poslovno območje, šele v globino sledi
individualna stanovanjska pozidava. Glede na razpoložljive
površine zemljišč je možno oblikovati poslovno središče z
notranjo ploščadjo, kar je primerna razširitev za mirujoči
promet in sekundarni vaški trg.

Na tej strani se torej vzpostavi sekundarna prometna
površina, ki je od obstoječe ceste ločevana z zelenico in
morda z linijsko drevesno zasaditvijo. Uvozov je več in se
predvidijo na ustreznih razdaljah. Tako razporejeni uvozi do-
voljujejo tudi fazno izgradnjo celotne vzdolžne poslovne po-
zidave.

Postavitev posameznih poslovnih objektov naj sledi z
daljšo stranico objekta liniji ceste v ospredju oziroma (v
globini območja) plastnicam pobočja. Morebitne višinske
razlike terena se morajo predhodno skrbno preučiti.

Individualne stanovanjske zgradbe so locirane na zu-
nanjem robu pozidave. Zaželeno je, da je izbran tak osnovni
tloris oziroma tip objekta, da je omogočeno kvalitetno oson-
čenje večine bivalnih prostorov.
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Predvidena etažnost je (K)+P+M. Po večplastni prouči-
tvi in posebni utemeljitvi lahko zazidalni načrt za pomem-
bnejšo zgradbo v obcestnem delu pozidave predvidi tudi
enonadstropni objekt, s tem, da je končna urbanistična in
arhitekturna oblika celotnega naselja usklajena.

Stanovanjski in/ali poslovno-stanovanjski objekti so
prostostoječi, locirani praviloma v vogalni del posameznega
stavbišča. Zaželena je ločitev na stanovanjski del in ostali
del posameznega objekta. Jasno nakazan mora biti dostop
v poslovne prostore; oblikovan naj bo ustrezno posamezni
izbrani dejavnosti.

Zemljiške parcele, namenjene individualni stanovanj-
ski pozidavi, so praviloma velikosti ca. 900 m2 (do največ
ca. 1100 m2), kar zadošča tudi za morebitne poznejše dozi-
dave stanovanjskih objektov ali postavitve prostostoječih ga-
raž in manjših gospodarskih objektov. Seveda je možno
oblikovati tudi manjše zemljiške parcele, torej take, ki bodo
zadoščale željam po samo stanovanjski zgradbi.

Če bi na južnem delu območja, in sicer na površinah,
predvidenih za gradnjo prostostoječih individualnih stano-
vanjskih hiš, bilo komercialno zanimivo postaviti niz verižnih
družinskih enot (vrstnih hiš), je to možno pod pogojem, da
so v celoti upoštevane arhitekturne zakonitosti tovrstnih gra-
denj ter da je obenem zadoščeno predpisanim sanitarnim,
požarnim in ostalim pogojem.

Velikost in razmerja parcel, predvidenih za poslovno
pozidavo in skupno prometno ureditev, natančneje določi
zazidalni načrt.

Individualna obhišna zasaditev mora biti izvedena z av-
tohtonim rastlinjem. Na mejah med posameznimi lastniškimi
parcelami so lahko zasajene žive meje. V celoti mora biti
dan poudarek krajinski tipiki objektov in pozidave.

4. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju predvidene pozidave ni varovanih objek-
tov in/ali krajine.

Pri snovanju novih objektov in mikrolokaciji le-teh je
potrebno upoštevati smeri dominantnih pogledov na naselje
Podlehnik in bližnje ruralno zaledje.

Ohraniti je potrebno morebitna obstoječa kvalitetna dre-
vesa.

5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja

Območje je namenjeno stanovanjem in nemotečim po-
slovnim dejavnostim, z javnim programom v neposredni so-
seščini (občina, šola, predelovalni obrat).

Dodano skupno število gradbenih objektov s predvide-
nimi stanovanji in nemotečo poslovno dejavnostjo na obmo-
čju kompleksa pozidave ne bo pomenilo prekomerno pove-
čane obremenitve za okolje.

Predlagani in predvidoma prevladujoči stanovanjski pro-
gram zahteva nehrupno (mirno) okolje in dovoljuje le ekolo-
ško neoporečno dejavnost, torej takšno, ki je dejansko pri-
lagojena značaju poselitve.

Zaželeno je mnogo zelenja.
Osončenje zemljišča je že sedaj kvalitetno.
6. Promet
Obstoječa lokalna cesta Podlehnik-Tržec, vodeča mi-

mo obravnavanih zemljišč, ostaja glavna napajalna komu-
nikacija do posameznih vstopov na območje pozidave. Z
lokalne ceste se, v prometno pravilno zasnovanih križi-
ščih, odcepijo interne dovozne ceste na območje. Ali bo
(zaradi predvidenega števila vozil in s tem upoštevanja
prometnovarnostnih zahtev) potrebno na obstoječi lokalni
cesti Podlehnik-Tržec urediti prometne pasove za leve
zavijalce in izravnavo trase lokalne ceste, bo določil zazi-
dalni načrt.

Na območje pozidave so predvideni trije osnovni
dovozi. Praviloma morajo biti zasnovani na pozicijah, ki
bodo dovoljevale kasnejše širitve oziroma nadaljevanje
pozidave.

Notranjo komunikacijo posameznega dela območja tvo-
ri vzdolžna transportna cesta. Zanjo je potrebno zagotoviti
prosti prometni koridor širine najmanj 5,5 m oziroma še
bolje 7 m. Kadar je notranja ulica slepa, je potrebno urediti
obračališče na zaprtem koncu. Obračališče mora zagotav-
ljati možnost neoviranega obračanja komunalnih in urgen-
tnih vozil običajnih poznanih dimenzij. Vsaka notranja ulica
je obenem peš pot (višinsko ločeni pločnik ni predviden),
saj je namenjena samo lokalnemu in interventnemu dovozu.

Vzdolž lokalne ceste Podlehnik-Tržec niso možna par-
kirišča. Zagotovljena morajo biti na od ceste ločeni površini.
Zato so predvidena med cesto in objekti, vzdolž obcestnih
fasad objektov. Predvidena naj bi bila vsaj po tri za vsako
posamezno dejavnost v objektu.

Dovozi k obstoječim zgradbam izven območja obdela-
ve (šola, obstoječe individualne hiše) se načeloma ne spre-
menijo. Lahko pa se, če tako narekuje smotrna izraba zazid-
ljivih površin, zagotovijo nadomestni dovozi do obstoječih
kmetij na robu območja.

7. Komunalna infrastruktura
Obstoječe vodovodno omrežje poteka ob cesti. Izve-

dena bo navezava novega omrežja na obstoječe in ob tem
bo s projektom potrebno preveriti ali dejanski preseki cevi
ter razpoložljive količine vode ustrezajo predvidenim potre-
bam.

Kanalizacijsko omrežje v tem delu naselja Podlehnik
bo vezano na predvideno lokalno čistilno napravo. Meteor-
ne vode s strešin in utrjenih površin se praviloma vodijo v
ponikovalnice.

Potrebno je preveriti razpoložljive količine električne
energije v obstoječi transformatorski postaji. Do vseh objek-
tov bo potrebno zgraditi sekundarno telefonsko omrežje ter
predvideti distribucijo KTV.

Ogrevanje objektov bo individualno. Zaželen ogrevalni
vir je utekočinjeni naftni plin ali ekstra lahko kurilno olje.

8. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Zaklonišča so predvidena le, če to veljavni predpisi

zahtevajo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesreča-

mi bodo v celoti upoštevani.
9. Zmogljivosti območja
Obstoječi objekti:
Na območju P21-S1/1 ni obstoječih objektov.
Predvideni objekti:
– ob cesti Podlehnik-Tržec niz treh objektov, ki so se-

veda lahko ločevani na funkcionalno in/ali investicijsko smi-
selne enote,

– v notranjosti območja je, glede na izvedljivo parcela-
cijo zemljšč, možno predvideti skupno ca. 19 individualnih
stanovanjskih ali tudi stanovanjsko-obrtnih zgradb,

– vrstne hiše na jugovzhodnem delu območja (skupaj
10 enot) ali variantno prostostoječe individualne stanovanj-
ske hiše,

– notranje pretočne komunikacije; obračališče za to-
vorna motorna vozila je predvideno le na slepem (zaprtem)
delu zahodne ulice,

– na severnem delu območja ob cesti Podlehnik-Tržec
možnost gradnje manjšega bencinskega servisa ali drugega
poslovnega objekta, če bo zagotovljena lokalna oskrba z
gorivom na obstoječih bencinskih servisih.«.

Spremenijo se karte v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in
sicer se spremenijo zasnova primarne rabe prostora, zasno-
va vodnega gospodarstva, zasnova ohranjanja narave, za-
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snova kulturne dediščine, zasnova naselij, zasnova promet-
nega omrežja in zasnova energetskega omrežja.

Doda se karta Programske zasnove za zazidalni načrt
za območje P21-S1/1 Podlehnik v merilu 1: 2000.

Karte so sestavni del tega odloka.
Sestavni del odloka so tudi strokovne podlage za var-

stvo kulturne dediščine, ki jih je v novembru 2000 izdelal
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.

4. člen
(Zasnova vodnega gospodarstva)

Zasnova vodnega gospodarstva, prikazana na kartah 1:
5000 in 1: 25000, obsega poplavno območje stoletnih vod
reke Dravinje in potokov Rogatnica, Maceljčica, Domajnšek.

5. člen
(Zasnova ohranjanja narave)

Zasnova ohranjanja narave, prikazana na kartah 1:
5000 in 1: 25000, zajema naravni spomenik lipa v Sp.
Gruškovju.

6. člen
(Zasnova kulturne dediščine)

Zasnova kulturne dediščine, prikazana na kartah 1:
5000 in 1: 25000, obsega naslednja območja in enote
varstva kulturne dediščine iz Zbirnega registra dediščine:

– cerkev sv. Trojice v Gorci,
– cerkveni ambient v Gorci,
– cerkev sv. Duha v Rodnem vrhu,
– cerkev sv. Marije v Podlehniku,
– cerkev Žalostne Matere Božje v Zaklu,
– srednjeveške ostaline Lehnik v Podlehniku,
– arheološko najdišče Farovški grad v Gorci,
– arheološko najdišče Pabenstein v Gorci,
– arheološko najdišče Zakl,
– arheološko najdišče Gojkova v Stanošini,
– arheološko najdišče grad Rogatnica v Stanošini,
– domačija Mavzer v Podlehniku,
– hiša Podlehnik 23,
– hiša Podlehnik 64,
– hiša Gorca 70,
– zidanica Gorca,
– znamenje v Dežnem pri Podlehniku,
– znamenje v vasi v Podlehniku,
– znamenje na slemenu v Podlehniku.

7. člen
(Zasnova prometnega omrežja)

Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1: 5000
prikazuje državne ceste na območju Občine Podlehnik, in
sicer: glavno cesto I. reda št. 9 Hajdina – Gruškovje in
neizgrajeno avtocesto Hajdina – Gruškovje, regionalno ce-
sto III. reda št. 689 Podlehnik–Žetale–Rogatec.

Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1:
25000 prikazuje: državne ceste (glavno cesto I. reda št. 9
Hajdina–Gruškovje in neizgrajeno avtocesto Hajdina–Gru-
škovje, regionalno cesto III. reda št. 689 Podlehnik–Žeta-
le–Rogatec), lokalne ceste, vinske ceste in haloško obmej-
no cesto.

8. člen
(Varnost zračnega prometa)

Preko območja Občine Podlehnik potekajo zračne po-
ti, območje Občine Podlehnik pa se nahaja v »terminalni
kontrolni coni – Maribor TMA« in »kontrolni coni CTA –
Mura 1«.

Na območju Občine Podlehnik se za ovire za zračni
promet štejejo:

– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 metrov
in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine
dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,

– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100
metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so
napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov,

– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in
naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za
najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov
posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vo-
dov in podobno.

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prome-
ta, je za take objekte potrebno predhodno pridobiti ustrezno
soglasje Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije
za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega ob-
jekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu
z veljavnimi predpisi.

9. člen
(Visokonapetostno elektroenergetsko omrežje)

Preko območja Občine Podlehnik poteka 220 kV dalj-
novod Cirkovce–Mraclin, z oznako D-210, načrtovan pa je še
2 x 400 kV daljnovod Mihovci–Republika Hrvaška, z oznako
D-425. Širina varnostnega koridorja 220 kV daljnovoda zna-
ša 2 x 20 m = 40 m (na vsako stran daljnovoda 20 metrov),
širina varnostnega koridorja 400 kV daljnovoda znaša 2 x 25
m = 50m (na vsako stran daljnovoda 25 metrov).

Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih
daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca
daljnovoda. Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legali-
zacije, dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma
občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v
elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih
daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin
elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem oko-
lju (Uradni list RS, št. 70/96).

10. člen
(Spremembe površin)

Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za
7,28 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo
za 4,64 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za 0,31 ha.
Površine ureditvenih območij naselij in razpršene gradnje se
povečajo za 12,23 ha.

11. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)

K temu odloku je pridobljen sklep Vlade Republike
Slovenije št. 350-00/2001-111 z dne 28. 1. 2003 o ugoto-
vitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
planskih aktov Republike Slovenije.

12. člen
(Pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 02/060-03/OD-2003
Podlehnik, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
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PUCONCI

866. Sklep o skupnem elektronskem naslovu

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov jav-
ne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št.
91/01) izdajam

S K L E P
o skupnem elektronskem naslovu

Uradni elektronski poštni naslov Občine Puconci je
urad.zupana@puconci.si
Sporočila, prejeta na ta naslov, redno pregleduje in

sprejema tajnica župana, Andreja Hari.
S pričetkom veljave tega sklepa preneha veljati sklep

št. 08407-1/2002 z dne 21. 2.  2002.

 Št. 08201-2/2002
Puconci, dne 17. februarja  2003.

 Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

ROGATEC

867. Sklep o imenovanju podžupana Občine Rogatec

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95 –
odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
12/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – odl.
US, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02) in 34.
člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99,
55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 3. redni seji
dne 23. 1. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

Za podžupana Občine Rogatec se imenuje Anton Ro-
škar, univ. dipl. inž., roj. 15. 12. 1956, stan. Hofmanova
ulica 3, Rogatec.

Št. 06202-5/2003
Rogatec, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

ŠKOFLJICA

868. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Škofljica

Na podlagi 26. člena zakona o financiranju političnih
strank (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16.
člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99,
103/00 in 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na 2.
redni seji dne 21. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank

v Občini Škofljica

1. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih

strank v Občini Škofljica, znaša 0,6% primerne porabe ozi-
roma sredstev, ki jih ima Občina Škofljica opredeljene po
predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamez-
no proračunsko leto.

2. člen
Političnim strankam, ki izpolnjujejo pogoj za pridobiva-

nje sredstev iz proračuna lokalne skupnosti iz tretjega od-
stavka 26. člena zakona o političnih strankah, se sredstva iz
prvega odstavka tega člena dodelijo sorazmerno številu gla-
sov, ki so jih dobile na volitvah.

3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo četrtletno

na njihove transakcijske račune.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

financiranju političnih strank v Občini Škofljica, sprejetega
na 17. redni seji občinskega sveta, dne 3.  10. 2000, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/00.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 01506/02/03
Škofljica, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

VITANJE

869. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske
Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1998

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 12., 23.,
171. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02) in na podlagi 16., 17., 25., 125. in 128.
člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99,
46/01 in 106/02) na 3. redni seji dne 13. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen
1993 in 1994 in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno

obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje
– dopolnjen 1998

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
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obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993 in 1994 (Ura-
dni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98) – v
nadalnjem besedilu dolgoročni plan – in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 / dopolnjen v letu 1994 (Uradni list SRS, št.
23/87 in Uradni list RS, št. 50/98) – v nadalnjem besedilu
srednjeročni plan – za območje Občine Vitanje, ki je bila
ustanovljena 1. 1. 1995 na podlagi zakona o ustanovitvi
občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94
in 69/94).

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana in srednjeročnega plana za območje Občine
Vitanje se nanašajo na:

– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru, zasnove
namenske rabe prostora,

– urbanistično zasnovo naselja Vitanje – programske
usmeritve,

– obvezna izhodišča republiškega in občinskega dol-
goročnega plana,

– opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dol-
goročnega plana,

– dokumentacijo k planu.

2. člen
(1) Besedilo dolgoročnega plana se v poglavjih točke

6.4. Prostorski razvoj, v podtočkah: 6.4.1. Prostorski in
ekološki okviri, 6.4.2. Usmeritve za razvoj dejavnosti, 6.4.3.
Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, 6.4.4. Obvezna izho-
dišča za pripravo prostorskih sestavin srednjeročnih planov,
6.4.5. Opredelitev za uresničevanje prostorskih sestavin
dolgoročnega plana in 6.4.6. Urbanistične in krajinske za-
snove naselij, v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:

6.4. Prostorski razvoj
6.4.1. Prostorski in ekološki okviri
Območje občine predstavlja prostor, ki ga pokrivajo

katastrske občine:
(1090) Skomarje – del 106 ha 04a 55 m2*
(1091) Hudinja – del 1.668 ha 67a 51 m2*
(1092) Paka I 863 ha 43a 03 m2

(1093) Spodnji Dolič 678 ha 25a 87 m2

(1094) Brezen 1.093 ha 81a 88 m2

(1095) Vitanje 174 ha 25a 52 m2

(1096) Stenica 649 ha 32a 38 m2

(1097) Ljubnica 680 ha 18a 23 m2

*Opomba: Katastrske občine ležijo v različnih občinah (Vita-
nje in Zreče); podatki o površini dela katastrske občine, ki je v
sklopu politične meje občine Vitanje, so določeni na osnovi skeni-
ranih PKN5 iz kartografske dokumentacije – osnovna raba zem-
ljišč.

Po podatkih GURS, OE Celje, Izpostava Slovenske
Konjice (dne 18. 11. 1997) ter po izračunu za k.o. Skomar-
je–del in Hudinja–del je velikost vseh osmih katastrskih
občin, oziroma njihovih delov na območju Občine Vitanje
5.914 ha 28a 93 m2 oziroma 59,14 km2. Po izmerah –
računalniška obdelava skeniranih PKN5 – pa je izmerjena
velikost Občine Vitanje 59,35 km2 (5.934,6735 ha). Razli-
ko (20,38 ha, ki predstavlja 0,3% od celotne površine obči-
ne) gre pripisati različnemu zajemanju podatkov.

Občina Vitanje leži v območju alpskega hribovja; po
naravnogeografski regionalizaciji pa v območju (1.8) Stroj-
na, Kozjak, Pohorje (vir: Geografski atlas Slovenije, DZS
1998). Za pretežni del površin občine je značilna velika
reliefna razgibanost. Manjši, dolinski del predstavlja Vitanj-
sko podolje (okrog 450 m), kjer se soteska reke Hudinje

razširi v manjšo kotlino. Kotlina se raztegne proti zahodu ob
potoku Jesenica ter proti vzhodu ob potoku Hočna. Na južni
strani je podolje zaprto s pobočji vzhodnega dela Paškega
Kozjaka z Basališčem (1272 m), ter zahodnega dela Steni-
ce (1091 m), med katerima teče Hudinja v ozki prebojni
soteski Socka. Severno od podolja se razteza jugozahodni
del pohorskega masiva z Volovico (1456 m), Turnom (1463
m) in Kraguljiščem (1450 m). Vmesni vzhodni del občinske-
ga prostora predstavlja nižje hribovje Ljubnice z Loško goro
(863 m). Gozdnatost občine je visoko nad slovenskim pov-
prečjem (68%); kmetijska zemljišča zavzemajo manj kot tre-
tjino občinskega prostora v podolskem delu občine, ter v
hribovitem delu, v značilni obliki celkov.

Po izmeri rabe površin v letu 1998 je gozdnih površin
4.030 ha ali 67,9%, kmetijske zemlje 1.789 ha ali 30,2%
(od tega je najboljših kmetijskih zemljišč oziroma 1. območij
kmetijskih zemljišč 874 ha ali 14,8%) zazidanih in drugih
neplodnih površin je 114 ha ali 1,9%.

Zaradi slabše razvitosti industrije in drugih proizvodnih
dejavnosti, ter počasnejšega razvoja edinega večjega str-
njenega naselja Vitanje, so ostale kvalitetnejše kmetijske
površine sorazmerno ohranjene. Enako lahko ugotavljamo,
da je značilen vzorec poselitve dobro ohranjen.

Pri usmerjanju poselitve in razmeščanju drugih dejav-
nosti v prostoru je poleg zavarovanih najboljših kmetijskih
zemljišč potrebno upoštevati tudi druga dobra kmetijska
zemljišča, trajno varovalne gozdove ter gozdove s posebnim
pomenom, varstvene režime in naravne vrednote ter kultur-
no dediščino, pogoje in omejitve varovanja vodnih režimov,
ukrepe za preprečevanje vseh vrst onesnaževanja podtalja
in vod, zraka, varstvo pred prekomernim hrupom, varstvo
vidnih krajinskih kvalitet ter potrebe in omejitve za obrambo
in zaščito.

6.4.2. Usmeritve za razvoj dejavnosti
Urejanje prostora je v smislu zakonodaje s področja

urejanja prostora varovanje dobrin splošnega pomena in
skrb za njihovo rabo, usmerjanje razvoja dejavnosti v prosto-
ru in njihova prostorska organizacija ter določanje namen-
ske rabe prostora tako, da je usklajena s prostorskimi mož-
nostmi in družbenimi potrebami.

Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in urejanje
prostora v celotnem območju občine je določeno s prostor-
skimi sestavinami teh sprememb in dopolnitev planskih ak-
tov Občine Vitanje. Za naselje Vitanje, kot občinsko sredi-
šče, so usmeritve za razvoj programsko opredeljene z
urbanističnimi zasnovami.

Prostorski razvoj občine bo še naprej slonel na zasno-
vah, ki bodo zagotavljale vsem območjem občine čimbolj
enakovredne pogoje razvoja. Prihodnja poselitev bo poteka-
la enakomerno usmerjeno tako v občinsko središče Vitanje
kot tudi, morda še pomembnejše, v širši, hribovit prostor
občine, da bi se tam ohranjala poseljenost in preprečevalo
opuščanje kmetovanja na odročnejših predelih občinskega
prostora, kjer so trendi depopulacije alarmantni.

V letu 2000 /Vir: Občina Vitanje, 12. 9. 2000/ je bilo
v občini 2.491 prebivalcev v 8 naseljih. Poseljenost občine
je nizka (povprečna gostota v občinskem središču Vitanje je
18 prebivalcev na hektar, v odprtem prostoru občine pa le
0,3 prebivalca na hektar). Za razmestitev prebivalstva je
značilna manjša koncentracija prebivalstva v občinskem sre-
dišču Vitanje. Za preostala naselja je značilno, da so to
razložena hribovska naselja z značilno razpršeno poselitvijo
in brez izrazitejših vaških središč.

Na pretežnem delu občine naj bi ohranjali obstoječe
število prebivalstva, enakomerno porazdeljeno, s čimer se
ne bi spreminjal pokrajinski vzorec in bi bile izkoriščene
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naravne prednosti podeželja. Del naravnega prirastka se naj
bi selil v občinsko središče Vitanje.

Občina vedno bolj usmerja svoj razvoj v izkoriščanje
naravnih in drugih danosti kot osnove za razvoj turizma in z
njim povezanih dejavnosti; vzporedno s tem pa želi ustvariti
prostorske možnosti za razvoj manjših obrtno proizvodnih
obratovalnic z oblikovanjem obrtno proizvodnega območja
ob cesti v Spodnji Dolič. V občinskem prostoru že sedaj ni
bilo večjih proizvodnih območij, razen manjših proizvodnih
površin Kovinarja Vitanje na obrobju ureditvenega območja
Vitanje ter (bivši) LIP Slovenske Konjice v novem jedru Vita-
nja. S temi spremembami prostorskih sestavin planskih ak-
tov občine opredeljuje Občina Vitanje ta območja kot obmo-
čja za obrtno proizvodne dejavnosti in območja namenjena
za družbene dejavnosti.

Razvoj drobnega gospodarstva z manjšim številom za-
poslenih, bo usmerjen tudi v ostale dele občine, v smislu
dopolnitve osnovne kmetijske dejavnosti, kot decentralizira-
na obrtna proizvodnja v manjših obsegih ob dograjevanju
osnovne infrastrukturne opremljenosti.

Razvoj infrastrukturnih sistemov bo usmerjan tako, da
bodo sistemi učinkoviti, zmogljivi in varni ter da bo zagotov-
ljeno enakovredno zadovoljevanje potreb vseh uporabnikov
in zmanjšanje nezaželenih vplivov na okolje.

Prihodnji razvoj prometa naj bi potekal ob zmanjševa-
nju transportnih stroškov, energetskega varčevanja, in ob
zagotavljanju varnosti in hitrosti.

Na prostorski razvoj občine bo predvidoma močno vpli-
val razvoj telekomunikacij (telefonsko omrežje z vključeva-
njem v mednarodne informacijske sisteme, RTV, kanalska
radio in video difuzija).

Načrtovanje in graditev komunalnega in energetskega
omrežja bo potekalo postopno v skladu s potrebami in cilji
razvoja poselitve ob upoštevanju dejanskih možnosti.

Območja kmetijskih zemljišč, gozdov, vodnih rezerva-
tov in vodnih površin, območja rudnih na hajališč ter obmo-
čja naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki so pomembna
za dolgoročni razvoj, so posebej opredeljena v dolgoroč-
nem planu, ter so pod posebnim varstvom in oskrbo za
njihovo smotrno rabo pod pogoji, kot to določa zakon.

6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru
6.4.3.1. Zasnova organizacije dejavnosti
6.4.3.1.1. Omrežje naselij
Prostorski vzorec poselitve sledi historičnim smerem:

krepitev občinskega središča Vitanja ob istočasnem vzdrže-
vanju poselitve v sedmih razloženih naseljih občine.

Vseh naselij v Občini Vitanje je
8. Po številu prebivalcev so naselja razvrščena:
– od 100 do 200 prebivalcev: Vitanjsko Skomarje,

Spodnji Dolič, Stenica,
– od 200 do 300 prebivalcev: Brezen, Hudinja, Paka,
– od 300 do 500 prebivalcev: Ljubnica,
– od 500 do 1.000 prebivalcev: Vitanje.
Za vsa naselja razen Vitanja ugotavljamo, da imajo zna-

čaj razloženih naselij brez večjega poselitvenega jedra; uvr-
stimo jih lahko tudi v skupino naselij, ki so agrarno bivalna in
pretežno bivalna z mešanim gospodarstvom.

O hierarhiji omrežja naselij z vidika funkcij oskrbe, storitev
in družbenih dejavnosti v Občini Vitanje ne moremo govoriti,
saj so vse funkcije združene v naselju Vitanje, ki je središče
občinskega pomena; v občini niso organizirane krajevne sku-
pnosti pač pa vaške skupnosti in trška skupnost Vitanje.

Z ustrezno oskrbno opremljenostjo Vitanja bodo zago-
tovljene možnosti za lokalno oskrbo. Vitanje ostaja občin-
sko središče, na katerega gravitira celotno funkcijsko ob-
močje občine, ki ga sestavlja 8 naselij.

Glede na proizvodne dejavnosti lahko Vitanje uvrstimo
v naselja z 2–3 industrijskimi obrati.

6.4.3.1.2. Razporeditev stanovanj
Stanovanjska gradnja v prostoru občine bo usmerjena

v novogradnjo stanovanj obenem pa bo potekala predvsem
v smislu izboljševanja obstoječega stavbnega fonda (nado-
mestna gradnja, dozidave, rekonstrukcije). V Občini Vitanje
bo prevladovala predvsem enodružinska gradnja v večjem
obsegu v območju razloženih naselij kot nadaljevanje ugo-
tovljenega poselitvenega vzorca. Takšna gradnja je za Obči-
no Vitanje tudi učinkovit način zadrževanja prebivalcev v
hribovitih predelih občine, kjer so evidentirani trendi depo-
pulacije.

Pri distribuciji stanovanj v prostoru občine bodo upoš-
tevana naslednja priporočila:

a) normativ za površino stanovanj: povprečno 3,2 pre-
bivalcev/1stanovanjsko enoto povprečno 20 m2–40 m2/1
prebivalca

b) priporočena gostota prebivalcev na ha:
– individualna gradnja: 20–40 prebivalcev/1 ha = 6–

12 stanovanjskih enot/1 ha = 1600 m2–800 m2/1 parcelo
Distribucijo stanovanj in površin za stanovanja v vodil-

nih naseljih in ostali prostor v občini lahko na osnovi razpo-
ložljivih podatkov le ocenjujemo. Predvidena stanovanjska
gradnja bo usmerjana v manjšem obsegu v ureditvenem
območju naselja Vitanje ter v večjem obsegu izven ureditve-
nih območij naselij, na osnovi zgornjih priporočil. Z vidika
smotrnejše komunalne in druge oskrbe, se ta poselitev omeji
na najnižji, sprejemljiv obseg.

6.4.3.1.3. Razporeditev družbenih, oskrbnih in stori-
tvenih dejavnosti

Gradnja objektov za družbene, oskrbne in storitvene
dejavnosti bo potekala predvsem v občinskem središču Vi-
tanje. Program opremljenosti naselja z dejavnostmi, ki naj
ustvarijo njegovo vlogo pomembnejšega lokalnega središča
združeno z vlogo občinskega središča je naslednji:

Opremljenost občinskega središča vsebuje vse ele-
mente opremljenosti pomembnejših lokalnih središč (otro-
ški vrtec, popolna osnovna šola, zdravstvena postaja (zdrav-
nik, zobozdravnik), trgovine osnovne preskrbe, trgovina s
kmetijskimi pripomočki in repromaterialom, odkupna posta-
ja za kmetijske pridelke, servis za poljedelske stroje, stori-
tvene obrti, kulturni dom s knjižnico, dvorano in klubi, špor-
tna igrišča, telovadnica, kopališče, gasilci, pošta, enota
banke, gostišče s sobami), dopolnjene z: več specializirani-
mi trgovinami na drobno, veleblagovnico, usmerjenim šol-
stvom z eno specializacijo, muzejem, galerijo, zdravstvenim
zavodom, sejmiščem, banko, menjalnico, zavarovalnico, tu-
ristično agencijo, specialnimi obrtmi, tehničnimi servisi, ho-
telom, bencinskim servisom.

V Vitanju bo poleg osnovne funkcije občinskega sredi-
šča še posebej poudarjen razvoj in usmeritev v krepitev
turističnih in s tem povezanih dejavnosti.

6.4.3.1.4. Razporeditev proizvodnih dejavnosti
6.4.3.1.4.1. Industrija – proizvodne dejavnosti
Družbeno uveljavljeno varstvo kmetijskih zemljišč in var-

stvo okolja nasploh, ter zahteva po racionalni rabi površin
postavljajo spremenjena in poostrena izhodišča ter pogoje
tudi za razmeščanje in nadaljno izgradnjo industrijskih ob-
jektov, skladišč in servisov. Pri tem pa je potrebno upošte-
vati cilje varstva in izboljšanja delovnega okolja.

Glede na funkcije naselij z vidika proizvodnih dejavno-
sti je (prejšnjimi planskimi akti) Vitanje opredeljeno kot nase-
lje z 2–3 industrijskimi obrati.

S temi spremembami prostorskih sestavin planskih ak-
tov pa Občina Vitanje opredeljuje obe območji, ki sta bili
dosedaj opredeljeni kot območji za proizvodne dejavnosti
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(Kovinar in LIP), v območja za obrtno proizvodne dejavnosti,
kar bo omogočilo prestrukturiranje območij in dejavnosti
proizvodnih dejavnosti in dejavnosti za družbene potrebe.

6.4.3.1.4.2. Drobno gospodarstvo – obrtno-proizvo-
dne dejavnosti

Z ustvarjanjem ugodnih pogojev za razvoj drobnega
gospodarstva bodo povečane možnosti razvoja v posamez-
nih manjših krajih. Občina Vitanje tako preoblikuje predlog
za obrtno proizvodno območje (ureditveno območje z evid.
št. 5) delno na lokaciji Unior, kjer je že bilo dano gradbeno
dovoljenje za proizvodne obrate, pa do realizacije ni prišlo.

Usmeritve za urejanje območja 5 / program – zasnova:
– namembnost in velikost ureditvenega območja: obrt-

no proizvodne dejavnosti na 2,35 ha
– promet:

– izvedba le enega priključka iz ureditvenega območja
na regionalno cesto II. reda R 431 Gornji Dolič – Stranice,

– varstevni pas do 15 m ob reg. cesti
– notranji promet poteka po internih dovoznih ce-

stah
– prometne površine do 15% površine u.o. = 0,35 ha

– objekti:
– zazidane površine 20–30% površine u.o. =

4.700–6.900 m2 / pri velikosti delavnic od 336 m2 do 660
m2 je število delavnic 7 do 13 oziroma 10 do 20.

– etažnost: (klet – pogojno) + pritličje + izkoriščeno
podstrešje

– predvidene površine za notranja dvorišča do 8–
9% površine u.o. = 1.880 m2–2.115 m2

– zelene površine – odprt prostor 45%–50% površi-
ne u.o. = 1,05 ha do 1,10 ha

– načrtovani urbanistični pokazatelji:
– zazidanost zemljišča (zazidane površine): površine

u.o.x100% = do 20%
– izkoristek zemljišča (FIZ – brutoetažna površina:

stavbno zemljišče) = 0,3 do 0,5
– prostornost [(zelenice oziroma odprt prostor – za-

zid. površina): brutoetažna površina] = okrog 3,0.
6.4.3.1.5. Infrastrukturno omrežje in povezave
Z zasnovo prometne, energetske in komunalne infra-

strukture zagotavljamo predvsem ustrezno povezanost in
čimbolj enakomerno oskrbo vseh naselij in proizvodnih ob-
močij v občini.

6.4.3.1.5.1. Zasnova prometnega omrežja
A) Cestno omrežje
Cestna infrastruktura občine sestoji iz obstoječe ce-

stne mreže, ki jo tvorijo regionalne in lokalne ceste ter javne
poti.

Regionalni cesti:
R 431 Gornji Dolič – Stranice
R 693 Nova cerkev – Socka – Vitanje

Lokalne ceste:
460010 Vitanje – Lošperg
460020 Trbuhinja – Kozjak
460030 Kavčič – Lepko
460040 Vitanje – Skomarje – Lukanja
460050 Stenica – Sv. Vid – Hudinja
460070 Sp. Zazjal – Bukova Gora
261060 Šentlenart – Papež – Zlodej – Večkov graben
485010 Loška gora – Prevalje
Vse druge ceste v občini so uvrščene v javne poti.
Temeljne naloge dolgoročne strategije razvoja cestne-

ga omrežja bo usposabljanje omrežja cest, ki bodo zma-
njšale ranljivost notranje občinske cestne mreže in omogo-
čale razvoj javnega prometa.

Kolesarske steze, peš poti in parkirne površine bodo
dograjevane vzporedno s cestnim omrežjem.

6.4.3.1.5.2. Zasnova omrežja zvez
B) Telefonsko omrežje
V obstoječem (podzemnem in nadzemnem) telefon-

skem omrežju niso predvidene večje spremembe; v prosto-
ru občine obstajata vozliščna telefonska centrala VATC in
končna telefonska centrala KATC v Vitanju ter RTV in GSM
pretvornik. Podzemni medkrajevni telefonski kabel v smeri
Vitanje – Stranice je že izveden.

C) Poštno prometno omrežje
Na območju Občine Vitanje deluje ena poštna enota,

ki je v središču Vitanja.
6.4.3.5.3. Zasnova energetskega omrežja
Č) Elektroprenosno omrežje
Na področju Občine Vitanje ni pomembnejših daljno-

vodov. Obstajajo le lokalni daljnovodi (20 KV) s potrebnimi
transformatorskimi postajami.

V vitanjski občini je bilo leta 1998 24 transformatorskih
postaj z močjo 20/0,4 kV ter ena mala hidroelektrarna
MHE 905 Hudinja.

Potencialni energetski vir predstavlja hudourniški po-
tok Hudinja. Morebitno gradnjo je potrebno predhodno us-
kladiti z drugimi vidiki varovanja prostora.

D) Toplovodno omrežje
Začetki toplovodnega centralnega ogrevanja so v Vita-

nju pri obstoječi blokovni pozidavi. Za Vitanje se predvideva
izgradnja kotlovnice na biomaso, kar naj bi zagotovilo ogre-
vanje za jedro naselja.

6.4.3.1.4. Zasnova komunalnega omrežja
E) Vodovodno omrežje
Na območju Občine Vitanje se nahajajo viri pitne vode

za oskrbo občin: Celje, Vojnik, Šentjur pri Celju in Štore.
Poleg teh virov so še manjši vodni viri, iz katerih se oskrbu-
jejo posamazne kmetije in zaselki. Za oskrbo s pitno vodo
občin Celje, Vojnik, Šentjur pri Celju in Štore se koristijo
naslednji vodni viri: Stenica z vrtino, Jelševa loka in potok
Hudinja, ki v normalnih razmerah prispevajo v oskrbni si-
stem 210 l/sek ali skoraj 50% celotne oskrbe.

Za zavarovanje zajetih in nezajetih virov pitne vode je
treba upoštevati izdelane strokovne osnove »Sanacijski pro-
gram površinskih voda in varstvenih pasov vodnih virov v
Občini Vitanje«, ki jih je izdelal NIVO d.o.o. Celje.

Na območju občine so speljani posamezni krajevni
vodovodi, katerih tehnični podatki niso definirani oziroma
znani, in iz katerih se oskrbujejo najbližja naselja. Ugotovlje-
no je, da vodovodno omrežje in znani ter rezervirani vodni
viri zagotavljajo zadostne količine vode prebivalstvu in indus-
triji. Obstoječa vodovodna omrežja bodo povezovana v enot-
ni sistem vodooskrbe za celotno občino, skladno z načrto-
vano porabo vode.

F) Kanalizacijsko omrežje
Odvajanje in čiščenje odpadnih in fekalnih voda pred-

stavlja enega večjih problemov v občini. Za odvajanje je
zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Vitanju, drugod pa je od-
tok vode usmerjen v greznice, ponikalnice ali neposredno v
potoke. Dolžina kanalizacijskega omrežja na območju obči-
ne je okrog 2 km.

V dolgoročnem obdobju bodo zgrajene čistilne napra-
ve, kanalizacijski zbiralniki in primarno kanalizacijsko omre-
žje predvsem za vsa pomembnejša ureditvena območja na-
selij v občini.

Izven ureditvenih območij naselij (območje razpršene
gradnje) je na predelih zgoščene obstoječe ali načrtovane
pozidave s stanovanjskimi in drugimi objekti, obvezno sku-
pno reševanje odvajanja odplak za več objektov (od 5 do 15
in več objektov).
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G) Čistilne naprave
Za naselje Vitanje je v gradnji čistilna naprava na loka-

ciji ob Hočni v ureditvenem območju Vitanja. Gradnja pre-
ostalih čistilnih naprav za komunalne odplake naselij je osta-
la nerealizirana in se prenaša v naslednje obdobje.

Odplake se morajo na komunalni čistilni napravi očistiti
do te mere, da parametri pred izpustom v površinski odvo-
dnik ustrezajo uredbi o emisijah snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 35/96).

Na območju razpršene gradnje je obvezno skupno re-
ševanje odplak. Obvezna je izgradnja skupnih, manjših, lo-
kalnih čistilnih naprav, za kar so zadolženi lastniki obstoječih
objektov ter investitorji novih objektov. Vrsta čistilne naprave
(mehanska, rastlinska in druge), lokacija ter rok izgradnje
morajo biti opredeljeni ob upoštevanju namembnosti objek-
tov, kjer nastajajo odplake, ter pogojev in omejitev, ki izhaja-
jo iz prostora, kjer so locirani obstoječi objekti oziroma bo-
do locirani načrtovani objekti. Obveznost izgradnje skupnih,
manjših, lokalnih čistilnih naprav mora biti opredeljena za
obstoječe objekte v postopku pridobivanja uporabnih dovo-
ljenj ali dovoljenj za posege na obstoječih objektih (adapta-
cije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave), za načrtovane
objekte pa v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo
(gradbeno dovoljenje).

H) Pokopališča
V občini je eno pokopališče v Vitanju, za katerega je

predvidena širitev, za kar so zagotovljene površine v okviru
obstoječih mej ureditvenega območja.

6.4.3.1.5. Vodnogospodarske ureditve, objekti in na-
prave

Občina Vitanje gravitira na povodje Savinje. Osnovni
odvodnik na tem območju je potok Hudinja s svojimi pritoki.

Na območju Občine Vitanje se nahajajo viri pitne vode
za oskrbo občin: Celje, Vojnik in Šentjur pri Celju. Tu se
nahajajo še manjši vodni viri, iz katerih se oskrbujejo posa-
mezne kmetije in zaselki. Za oskrbo s pitno vodo občin
Celje, Vojnik in Šentjur pri Celju se koristijo naslednji vodni
viri: Stenica z vrtino, Jelševa loka in pritok Hudinja, ki v
normalnih razmerah prispevajo v oskrbni sistem 210 l/sek
ali skoraj 50% celotne oskrbe.

Za poseganje v prostor veljajo iz vidika vodnega go-
spodarstva naslednje usmeritve:

– Varovati je treba količino in kakovost vode v vseh
pojavnih oblikah ter vodni in obvodni prostor, upoštevaje
naravne zakonitosti vodnega režima.

– V največji možni meri je treba ohraniti naravni videz
površinskih vodotokov in obvodnega prostora, zato regula-
cijski ukrepi niso dopustni. Možna je lokalna protierozijska
zaščita obstoječih objektov. Vzdrževanje in protierozijsko
zaščito strug potokov ter sanacijo poškodb je treba izvajati s
sonaravnimi materiali. Kmetijske površine ob vodotokih naj
bodo varovane le na 10-letno poplavno varnost. Za prepre-
čitev nastanka erozijskih žarišč na pribrežnih zemljiščih mo-
rajo biti vse kmetijske površine, ki se intenzivno izkoriščajo,
od zgornjega roba oddaljene vsaj 5 m. Pas ob vodotoku
mora biti travnat ali drugače utrjen.

– Površine, ki niso primerne za intenzivno kmetijstvo,
naj se namenijo za zadrževanje visokih vod (suhi zadrževal-
niki).

– Za zavarovanje zajetih in nezajetih virov pitne vode je
treba vključiti izdelane strokovne osnove »Sanacijski pro-
gram površinskih voda in varstvenih pasov vodnih virov v
Občini Vitanje«, NIVO, Vodno gospodarstvo, d.o.o., novem-
ber 1997.

– Novogradnje je treba usmerjati na poplavno varna
območja, tako da se z njimi ne bo posegalo na obvodne
retenzijske površine, ki so pomembne za vzdrževanje viso-

kovodnega režima vodotoka ter na obsežnejša erozijska ter
zaradi vode nestabilna območja.

– Gradnja objektov ter površinskih infrastrukturnih ob-
jektov ni dovoljena v pasu 5 m levo in desno od osnovne
struge vodotokov. Tak način rabe prostora bo omogočal
primerno vzdrževanje vodnega režima vodotokov ter ohrani-
tev rečnih in obrežnih ekosistemov ter obrežne krajine.

– Gradnja objektov na erozijskih in plazljivih območjih
načeloma ne bo možna. Izjemoma bo možna le ob predho-
dni sanaciji območja.

– Raba vode v druge namene (ribogojnice, male hidro-
elektrarne, namakanje kmetijskih površin) je dovoljena le
takrat, ko bodo količine večje od ekološko sprejemljivega
pretoka, pri čemer ima prednost raba vode za pitje in napa-
janje živine. Za rabo vode je treba pridobiti ustrezno sogla-
sje oziroma koncesijo.

– Za ohranitev kvalitete površinskih in izvirnih vod je
treba v Vitanju dograditi kanalizacijski sistem s čistilno na-
pravo.

– Odplake se morajo na komunalni čistilni napravi oči-
stiti do te mere, da parametri pred izpustom v površinski
odvodnik ustrezajo določilom uredbe o emisijah snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja (Ura-
dni list RS, št. 35/96).

– Odplake večjih gostinskih ter gospodarskih dejavno-
sti z območij, ki ne bodo priključene na centralni kanalizacij-
ski sistem, se bodo odvažale na čistilno napravo oziroma je
za tak objekt potrebno predvideti lastno čiščenje odpadnih
voda.

– Odplake kmetij ter bivalnih objektov razpršene grad-
nje izven varovalnih pasov vodnih virov se bodo odvajale
preko triprekatnih greznic v ponikalnice, kolikor ne bodo
presegale dopustnih vrednosti parametrov po uredbi o vno-
su snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

– Na kmetijah se bodo uredila gnojišča ter jame za
gnojnico v skladu s predpisi. Čas gnojenja in količine narav-
nih gnojil morajo biti v skladu z uredbo o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

– Na vplivnih območjih virov pitne vode je treba razvijati
tiste gospodarske in negospodarske dejavnosti, ki ne one-
snažujejo vode, tal, zraka ali kvarno vplivajo na vodni režim
ali obvodni prostor.

– Gospodarske dejavnosti, ki pri proizvodnji uporablja-
jo tehnološko vodo, je potrebno usmerjati v zaprte sisteme
– krogotoke.

6.4.3.2. Zasnova namenske rabe prostora
Na osnovi računalniške izmere skeniranih PKN5 iz kar-

tografske dokumentacije (stanje 1986) k planskim aktom
Občine Vitanje, ugotavljamo naslednjo delitev površin glede
na osnovno rabo:

Tabela 1: Osnovna raba prostora občine leta 1986:

površina občine 5.934 ha 67a 35 m2

gozd: 4.038 ha 09a 59 m2

kmetijska zemljišča: 1.854 ha 00a 18 m2

– najboljša kmetijska zemljišča
(1. območje) 898 ha 82a 53 m2

– druga kmetijska zemljišča
(2. območje) 955 ha 17a 65 m2

urbanizirano: 42 ha 57a 58 m2

(vir: Geofoto d.o.o. Slovenska Bistrica in Urbana d.n.o.
Velenje: skenirane in digitalizirane karte PKN5 z izračunom
površin – april 1998)

Ob upoštevanju evidentiranih sprememb v območjih
gozdov (od leta 1988 do leta 1997) – novo opredeljena
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kategorija zemljišč z evid. številkami od 6.1 do 6.341, ter
evidentiranih pomanjkljivosti pri vrisu stavbnih zemljišč (pred
13. 6. 1987), ki so opredeljena kot območja dodatno opre-
deljenih stavbnih zemljišč kot kategorija zemljišč z evid. št.
od 8.1–8.476, je bilanca osnovne rabe prostora v letu 1997
naslednja:

Tabela 2.1: Osnovna raba prostora občine leta 1997:

površina občine 5.934 ha 67a 35 m2

gozd: 4.033 ha 57a 97 m2

kmetijska zemljišča: 1.797 ha 41a 18 m2

– najboljša kmetijska zemljišča
(1. območje) 878 ha 78a 88 m2

– druga kmetijska zemljišča
(2. območje) 918 ha 62a 30 m2

urbanizirano: 103 ha 68a 20 m2

(vir: Geofoto d.o.o.Slovenska Bistrica in Urbana d.n.o.
Velenje: skenirane in digitalizirane karte PKN5 z izračunom
površin – april 1998)

Prikaz velikosti evidentiranih sprememb v območjih goz-
dov (341 sprememb) ter novih vrisov (476 vrisov) stavbnih
zemljišč je razviden iz naslednje tabele:

Tabela 2.2: Osnovna raba prostora občine leta 1997 s
prikazom površin sprememb:

Gozd Najboljša kmet. zemljišča Druga kmet. zemljišča Stavbišča Skupaj
/ha,% /ha,% /ha,% /ha,% /ha,%

(1) STANJE pred 1987 (1986) ha 4.038,0959 898,8253 955,1765 42,5758 5.934,6735
% 68,1 15,1 16,1 0,7 100,0

(2) SPREMEMBE V GOZDOVIH:
(kategorija 6.) število 341
povečanje (+) –150,0670 +47,2601 + 95,3711 +7,4358
zmanjšanje (-) +145,5508 –45,8974 – 99,0636 –0,5898
razlika –4,5162 +1,3627 – 3,6925 +6,8460
(3) ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI
PRI VRISU STAVBNIH ZEMLJ.
V LETU 1986: (kategorija 8.) št. 475

ha +0,5898 –21,3992 – 32,8610 +61,1062
–7,4358

(4) SKUPAJ (2)+(3) –20,0365 –36,5535
stanje 1997 ha 4.033,5797 878,7888 918,6230 103,6820 5.934,6735

% 67,9 14,9 15,5 1,7 100,0

Ob upoštevanju planiranih razširitev ureditvenih območij ter novo opredeljenih stavbnih zemljišč je bilanca planirane osnovne
rabe prostora občine Vitanje v letu 1998 naslednja:

Tabela 3: Planirana osnovna raba prostora občine l. 1998:

Gozd Najboljša kmet. zemljišča Druga kmet. zemljišča Stavbišča Skupaj
/ha,% /ha,% /ha,% /ha,% /ha,%

(1) STANJE 1997 ha 4.033,5797 878,7888 918,6230 103,6820 5.934,6735
% 67,9 14,9 15,5 1,7 100,0

(2) IZJEMNI POSEGI:
število predlogov 7 7 11 – 25
predl. površ. za sprem. v u 2,1900 2,7785 2,9365 –
(3) PREDLAGANE
SPREMEMBE v ha: –2,1900 –2,7785 –2,9365 +7,9050
stanje 1998 ha 4.031,3897 876,0103 915,6865 111,5870 5.934,6735

% 67,9 14,8 15,4 1,9 100,0

6.4.3.2.1. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
V letu 1986 je evidentiranih v Občini Vitanje od celotnih 5.934,6735 ha površine občine 1.854,0018 ha kmetijskih

zemljišč ali 31,2% celotnega območja občine. Od tega je bilo 898,82 ha najboljših kmetijskih zemljišč – prvih (1.)
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zavarovanih območij kmetijskih zemljišč – in 955,17 ha dru-
gih (2.) kmetijskih zemljišč (tabela 1).

S spremembami in dopolnitvami planskih aktov so opre-
deljene spremembe kmetijskih zemljišč na osnovi (tabeli 2.1
in 2.2):

– ugotovljenih sprememb v območjih gozdov (kategori-
ja 6.) je opredeljeno zmanjšanje vseh kmetijskih zemljišč za
2,32 ha; za najboljša kmetijska zemljišča je opredeljeno
povečanje za 1,36 ha, za druga območja kmetijskih zem-
ljišč pa je opredeljeno zmanjšanje za 3,69 ha;

– zaradi novih vrisov stavbnih zemljišč (kategorija 8)
je opredeljeno zmanjšanje vseh kmetijskih zemljišč za
54,26 ha; za najboljša kmetijska zemljišča je opredelje-
no zmanjšanje za 21,39 ha, za druga kmetijska zemljišča
pa za 32,86 ha.

S spremembami in dopolnitvami planskih aktov je pre-
dlagan izvzem iz varovanja za najboljša kmetijska zemljišča
(1. območja kmetijskih zemljišč) v velikosti 2,78 ha za opre-
delitev v stavbna zemljišča; predlog za spremembo rabe iz
2. območja kmetijskih zemljišč je v urbanizirana – stavbna
zemljišča opredeljenih 2,94 ha zemljišč (tabela 3). Utemelji-
tve sprememb rabe na kmetijskih zemljiščih so podane v
strokovnem gradivu Izjemni posegi, ki je sestavni del teh
sprememb in dopolnitev prostoskih sestavin planskih aktov
Občine Vitanje.

Raba najboljših kmetijskih zemljišč je spremenjena le
za posege, za katere je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, v postopku prido-
bivanja sklepa Vlade RS o usklajenosti teh sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjen 1993 in 1994 in prostorskih sestavin srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen leta 1994, za
območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998.

Območja kmetijskih zemljišč se urejajo z določili zako-
na o kmetijskih zemljiščih, praviloma na podlagi agrokarte,
pri tem pa je na opredeljenih območjih naravne in kulturne
dediščine potrebno čimbolj ohraniti obstoječo rabo kmetij-
skih površin. Območja obstoječih in predvidenih trajnih na-
sadov je potrebno varovati za nadaljno uporabo v te name-
ne. Morebitne agrooperacije je dovoljeno izvajati le na
podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag. Pri bodo-
čem izkoriščanju kmetijskih površin je potrebno zagotoviti
takšen način obdelave, da bo ohranjena in zagotovljena
pestrost krajine. Prepovedana je sečnja posameznih dreves
in omejkov.

6.4.3.2.2. Območja gozdov
A) Stanje gozdov
Splošni opis
Prostor Občine Vitanje se razprostira od Volovice, Kra-

guljišča na severu, preko Ovčarjevega vrha, Hudinje, Lju-
bnice, Vitanja, deloma tudi Spodnjega Doliča v osrednjem
delu do dela Paškega Kozjaka, Brezna in Stenice na jugu.
Gre za območje z močneje razgibanim terenom, globokimi
jarki in zaobljenimi grebeni. Ekspozicije terena so najrazlič-
nejše, v glavnem pa poteka os občine v smeri sever–jug.

Klimatsko spada področje k subalpskem podnebju. V
posameznih dolinicah se pojavljajo značilni vdori zračnih
mas iz slovenjgraške kotline, na posameznih grebenih pa je
temperatura nekoliko nižja zaradi nadmorske višine. V zim-
skih mesecih so pogoste temperaturne inverzije. Količina
padavin je velika (letno od 1.300 mm padavin v južnem delu
občine ter do 1.600 mm padavin na severnem predelu v
okolici Kraguljišča). Večina vodotokov je manjših, združujejo
se v glavni vodotok Hudinjo. S področja Ljubnice del voda
odteka tudi v Dravinjo.

Geološka podlaga v občini je razdeljena na dva dela.
Ločnica poteka približno v osrednjem delu občine, tako da
severni del pripada geološkim podlagam iz silikatnih kame-
nin, ki so prisotne na Pohorju, južni del pa geološkim podla-
gam iz karbonatnih kamenin, katere se pojavljajo v Vitanj-
skem nizu kot vzhodnem podaljšku Karavank.

Gozdovi
Gospodarjenje z gozdovi je po določilih zakona o goz-

dovih urejeno tako, da se z varstvom, gojenjem, izkorišča-
njem in rabo gozdov zagotavlja sonaravno in večnamensko
gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in naravnih
vrednot. Zagotovljeno mora biti trajno in optimalno delova-
nje gozdov kot ekosistemov ter uresničevanje njihovih fun-
kcij. Poleg površin, poraslih z gozdom, gospodarjenje z
gozdovi zajema tudi gospodarjenje z gozdnim prostorom ter
posamičnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj
ureditvenih področij naselij. Gozdni prostor je poleg gozda
še negozdno zemljišče, ki je ekološko oziroma funkcionalno
povezano z gozdom in skupaj z njim zagotavlja uresničeva-
nje funkcij gozda.

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje je
površina gozdov v območju Občine Vitanje 3989,77 ha ali
67,2%. Po kartografski dokumentaciji teh sprememb in do-
polnitev planskih aktov pa je površina gozdov izmerjena v
velikosti 4.033,58 ha ali 67,9%.

Po določilih pravilnika o gozdnogospodarskih in goz-
dnogojitvenih načrtih spada krajina s 67,2% pokritostjo z
gozdom med gozdnate krajine. Dejansko pa so severni deli
v tipični gozdni krajini, kjer gozd popolnoma prevladuje. V
tem predelu se pojavljajo samo posamezne kmetije – celki,
katerih kmetijske površine med seboj niso povezane.

Gozdove zaradi lažjega usmerjanja in spremljanja raz-
voja razvrščamo v večje, vsebinsko enovite celote, imenova-
ne kategorije gozdov in gospodarske razrede. V Občini Vita-
nje se srečujemo z:

– večnamenskimi gozdovi, kjer ni posebnih omejitev
pri gospodarjenju, razprostirajo se na površini 3842,08 ha;

– gozdnim rezervatom kot gozdom s posebnim name-
nom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni
oziroma so dovoljeni le izjemoma, le ti se razprostirajo na
površini 13,33 ha;

– varovalnimi gozdovi, kjer so dovoljeni le ukrepi za krepi-
tev varovalne funkcije, le-te najdemo na površini 134,36 ha.

Gozdni fondi so prav tako porazdeljeni po posameznih
kategorijah gospodarjenja. V območju Občine Vitanje so
opredeljeni naslednji gospodarski razredi:

– submontanski bukovi gozdovi;
– montanska in altimontanska bukovja in jelovo bukovje;
– zasmrečeni bukovi gozdovi;
– termofilni bukovi gozdovi;
– spremenjeni – zasmrečeni gozdovi;
– acidofilna borovja;
– gozdovi s posebnim namenom;
– varovalni gozdovi.
B) Funkcije gozdov
Gozdovi poleg proizvodnje lesa opravljajo še številne

druge funkcije. Poleg delitve na posamezne funkcije se
pojavlja še delitev po stopnji poudarjenosti, kjer ločimo:

– 1. stopnjo poudarjenosti, kjer funkcija določa način
gospodarjenja z gozdom;

– 2. stopnjo poudarjenosti, kjer funkcija pomembno
vpliva na način gospodarjenja z gozdom;

– 3. stopnjo poudarjenosti, kjer funkcija le deloma vpli-
va na način gospodarjenja z gozdom.

Funkcije gozdov delimo na:
– ekološke funkcije: varovalna (varovanje gozdnih zem-

ljišč in sestojev), hidrološka biotopska in klimatska funkcija;
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– socialne funkcije: zaščitna funkcija – varovanje ob-
jektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higi-
ensko–zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravne in
kulturne dediščine in drugih vrednot okolja, obrambna in
estetska funkcija;

– proizvodne funkcije: lesnoproizvodna funkcija, pri-
dobivanje drugih gozdnih dobrin in lovnogospodarska fun-
kcija.

V področju Občine Vitanje se srečamo z naslednjimi
funkcijami: varovalna, hidrološka, biotopska in klimatska,
zaščitna, rekreacijska, turistična, funkcija varovanja naravne
in kulturne dediščine, poučna, raziskovalna, estetska, le-
snoproizvodna, funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin
in lovnogospodarska funkcija.

Ekološke funkcije
Varovalna funkcija:
V prvi stopnji poudarjenosti so gozdovi v južnem delu

Občine Vitanje na pobočjih Stenice in Paškega Kozjaka.
Področja, kjer se pojavlja povečana poudarjenost, so skal-
nata, strma in sušna, na njih vladajo ekstremne rastiščne
razmere. Primarna vloga je trajna zaščita pred plazovi, odpi-
hovanjem prsti in delovanjem vode. Druga stopnja poudarje-
nosti pa je določena povsod tam, kjer se pojavljajo labilne
gozdne združbe, na pobočjih z večjim nagibom, na sušnih
legah ter plitvih in skalovitih tleh. Tretjo stopnjo poudarjeno-
sti varovalne funkcije imajo vsi ostali gozdovi.

V varovalnih gozdovih je gospodarjenje podrejeno traj-
no varovalni funkciji, kar pomeni, da je nujno potrebno upoš-
tevati omejitve, ki jih nalagajo biološke in ekološke okolišči-
ne gozda. V teh gozdovih so dovoljeni samo ukrepi, ki
omogočajo stabilnost, vrstno raznolikost, heterogenost in
reprodukcijsko sposobnost gozda. Možni posek ni predvi-
den, predvidevajo in izvajajo pa se lahko ukrepi za krepitev
in vzdrževanje varovalne funkcije (sanitarne sečnje, sečnje
visečih in težkih dreves na polzečem terenu, utrjevalna dela
pri vidni površinski eroziji). Pri teh posegih se lahko drevje
samo poseka in pusti v gozdu, lahko pa sortimente, če
stroški niso preveliki, tudi spravimo iz gozda. Podobno kot
za gojitvene ukrepe je predvideno tudi za vse druge ukrepe,
ki se izvajajo v varovalnih gozdovih (izgradnja vlak, trasiranje
žičnic…). Gospodarjenje mora biti sonaravno brez vnašanja
rastiščem tujih drevesnih vrst in brez golosekov. Poleg tega
je pomembno tudi, da so ukrepi, če je le mogoče, malopo-
vršinski.

Hidrološka funkcija:
Pohorsko z vodo bogato področje je pravo nasprotje

Vitanjskega masiva, ki je z vodo revno. Prvo stopnjo poudar-
jenosti opravlja hidrološka funkcija na področju prve in dru-
ge vodovarstvene cone po odloku o zaščiti vodnih virov
(Uradni list SRS, št. 7/79). Pri najpomembnejši zajetjih so
izdelani še posebni projekti za zaščito pitne vode. Ta zajetja
so Hudinja, Jelševa loka in Stenica. Za zajetje, ki je glavni
vir vode za naselje Vitanje, je pripravljen poseben odlok o
oskrbi s pitno vodo v Občini Vitanje. Prav tako so pomem-
bna tudi posamezna področja okrog lokalnih zajetij, iz kate-
rih se oskrbujejo posamezne kmetije ali manjši zaselki.
Le-teh je bilo najdenih kar 61. Drugo stopnjo poudarjenosti
imajo gozdovi na širšem vodovarstvenem področju, na po-
tencialnih vodovarstvenih območih in ob vodotokih v širini
ene do dveh drevesnih višin. Tretjo stopnjo poudarjenosti
imajo vsi drugi gozdovi.

V gozdovih s poudarjeno hidrološko funkcijo je potre-
bno zagotavljati stalno zastrtost talne površine v področju
vodovarstvene cone prve in druge stopnje, prepovedati ka-
kršnokoli uporabo strupov in biocidov, prav tako tudi odla-
ganje odpadkov. V vodovarstvenih conah je smiselno krepiti
starejše razvojne faze zaradi povečane zmožnosti zadrževa-

nja vode. V ožjih območjih vodnih virov naj se ne gradijo
gozdne prometnice.

Klimatska funkcija:
V Občini Vitanje imajo drugo stopnjo poudarjenosti vsi

gozdovi na grebenu Stenice, pa tudi gozdovi v področju
Kraguljišča, saj kot naravna pregrada vplivajo na makrokli-
mo področja. Tretjo stopnjo poudarjenosti pa opravljajo za-
radi blagodejnega vpliva na klimo vsi gozdovi v Občini Vita-
nje.

Biotopska funkcija:
V Občini Vitanje imajo prvo stopnjo poudarjenosti goz-

dovi na severnem pobočju Stenice (rastišča tise) ter v po-
dročju Volovice in Kraguljišča, kjer bivajo redke ali ogrožene
živalske vrste (planinski zajec, divji petelin). Drugo stopnjo
poudarjenosti imajo posamezni gozdovi, pomembni za ob-
stoj in ohranitev populacij prostoživečih živali (zimovališče
gamsov v okolici Rakovca). Tretjo stopnjo poudarjenosti
opravljajo vsi ostali gozdovi.

Socialne funkcije
Zaščitna funkcija:
Funkcijo opravljajo gozdovi na strmih pobočjih nad na-

selji, posameznimi objekti in javnimi kategoriziranimi cesta-
mi. Ščitijo jih pred naravnimi pojavi, ki bi lahko ogrozili njihov
obstoj ali delovanje, pred padajočim kamenjem in stabilizira-
jo snežne usade. Prvo stopnjo poudarjenosti zaščitne fun-
kcije opravljajo gozdovi na pobočjih Javorja in Stenice v
strmi soteski Hudinje. Zaščitne funkcije druge stopnje po-
udarjenosti v območju Občine Vitanje ne zasledimo, tretje
stopnje poudarjenosti pa ne določamo.

Usmeritve in ukrepi so podobni, kot pri varovalni fun-
kciji. Glavni ukrep je pospeševanje drevesnih vrst z globo-
kim koreninskim sistemom.

Higiensko–zdravstvena funkcija:
Prečiščevanje zraka z zadrževanjem trdih zračnih del-

cev in absorbcijo škodljivih plinov je pomembna naloga goz-
dov. Prav tako gozdovi zmanjšujejo negativne posledice hru-
pa, obenem pa zrak bogate s kisikom in vlago. V področju
občine Vitanje opravljajo gozdovi higiensko–zdravstveno fun-
kcijo samo na tretji stopnji poudarjenosti.

Rekreacijska funkcija:
Zaradi redke poseljenosti in velike gozdnatosti podro-

čja občine se pojavlja manj uporabljanih gozdnih površin za
zadovoljitev rekreacijskih potreb prebivalstva. Na prvi sto-
pnji poudarjenosti je funkcija v neposredni bližini Vitanja ob
razvalinah Goleževega in Krajnikovega gradu. Na drugi sto-
pnji poudarjenosti pa je funkcija na najvišjem vrhu Stenice,
na najvišji točki Paškega Kozjaka (na Basališču), kjer so
speljane priljubljene označene izletniške poti in kjer se lju-
dje ob obisku nekaj časa tudi zadržujejo. V rakovških goz-
dovih se tudi pojavlja rekreacijska funkcija druge stopnje
poudarjenosti in sicer v jesenskem času (nabiralci gob).

Podiranje drevja, gojitvena in varstvena dela je potre-
bno planirati, ko je frekvenca obiska najmanjša, obenem pa
je potrebno strogo vzdrževanje gozdnega reda.

Turistična funkcija:
V področju občine se pojavljajo zlasti težnje po lov-

skem turizmu v okolici vasice Rakovec. Tako je tu izražena
druga stopnja poudarjenosti funkcije.

Poti in steze, po katerih se gibljejo turisti, morajo pote-
kati po področjih, ki so oddaljena od gozdnega rezervata.
Oznake poti morajo biti nedvoumne in dovolj pogoste.

Funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in
drugih vrednot okolja:

Prva stopnja poudarjenosti je izražena v gozdnem re-
zervatu Rakovec, kot hidrološka naravna dediščina so vklju-
čeni tudi obrežni pasovi potokov. Drugo stopnjo poudarje-
nosti pa zasledimo v sklopu naravnega spomenika Socka, v
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področju predlaganega krajinskega parka Zahodno Pohor-
je, v področju predvidenega krajinskega parka Huda Luknja
– Paški Kozjak ter v gozdu ob cerkvi sv. Vida v Šentvidu.
Gozdovi druge stopnje poudarjenosti so tudi povsod, kjer je
katerakoli od ekoloških funkcij na 1. stopnji poudarjenosti.

V področjih s poudarjeno funkcijo je potrebno ustvarja-
ti pestre gozdne robove, kjer pa pri haja do izraza arheolo-
ška dediščina, pa tudi pozorno načrtovati vse zemeljske
posege pri gradnjah.

Poučna funkcija:
Posebnih učnih objektov v področju Občine Vitanje ni.

Tako opravljajo le posamezni gozdovi na Stenici poučno
funkcijo, saj se vanje v okviru naravoslovnih dni občasno
vodi šoloobvezno mladino. V ta namen gozdovi niso pose-
bej opremljeni.

Raziskovalna funkcija:
Gozdni rezervat Rakovec je izločen z namenom pre-

učevanja razvoja smrekovih monokultur na bukovih rasti-
ščih. Tako je v okolici Rakovca raziskovalna funkcija na prvi
stopnji poudarjenosti. Druge in tretje stopnje poudarjenosti
pa ne določamo.

Estetska funkcija:
Gozdovi s poudarjeno estetsko funkcijo na drugi sto-

pnji poudarjenosti se pojavljajo v vseh predelih z visokim
obiskom. Tako jih najdemo v okolici obeh vitanjskih gradov,
v okolici vasi Rakovec, na področju Paškega Kozjaka in na
grebenu Stenice. Prav tako opravljajo estetsko funkcijo tudi
posamezna izstopajoča drevesa v negozdni krajini, saj s
pojavnostjo največ prispevajo k lepoti krajinske podobe.

Proizvodne funkcije
Lesnoproizvodna funkcija:
Glede na stanje gozdov in pomen, ki ga ima gozdna

proizvodnja za samo Občino Vitanje, je tudi lesnoproizvo-
dna funkcija najpomembnejša. Vezana je na rodovitne goz-
dove, v katerih je možna tudi proizvodnja večjih količin kako-
vostnega lesa. V prvi stopnji poudarjenosti so gozdovi, kjer
je glede na rastiščne razmere dolgoročno sekati več kot
5 m3/ha. Takšnem pogoju v Občini Vitanje ustreza le del
gozdnih združb, vendar je dejansko stanje sestojev tako
spremenjeno, da praktično ni gozdov, ki bi izpolnjevali krite-
rije za 1. stopnjo poudarjenosti. Tako spada večina gozdov
med gozdove z drugo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvo-
dne funkcije, kjer je možno dolgoročno sekati od 2 do 5
m3/ha. V tretji stopnji poudarjenosti, kjer je možno sekati
pod 2 m3/ha, pa so termofilni bukovi gozdovi na slabših
rastiščih v pobočjih Stenice. V varovalnih gozdovih in goz-
dnih rezervatih, kjer pridobivanje lesa ni načrtovano, te fun-
kcije ne določamo.

Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin:
V prvi stopnji poudarjenosti sta dva semenska sestoja v

osrednjem delu občine, prav tako tudi neposredno v okolici
izkopov pohorskega škrilja. Druge in tretje stopnje poudar-
jenosti te funkcije ne določamo.

Lovnogospodarska funkcija:
Zaradi tesne povezanosti gozdov z lovom ter njihovo

prevlado v prostoru, je jasno, da je lovnogospodarska fun-
kcija v obravnavanem področju precej pomembna. V obmo-
čju občine z divjadjo gospodari lovska družina Vitanje, v
severnem delu pa se pojavlja gojitveno lovišče Pohorje. V
prvi stopnji poudarjenosti so predvsem za izboljšanje pre-
hranskih razmer divjadi intenzivno vzdrževane gozdne jase
in grmišča v gozdnem prostoru. Druge in tretje stopnje fun-
kcije pa ne določamo.

Posegi v gozdni prostor
Za usmerjanje razvoja gozdov in gozdnega prostora, ki

temelji na načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti,
je potrebno skrbno načrtovanje. Tako je potrebna kakovo-

stna analiza stanja gozdov, funkcij gozdov ter potreb goz-
dnih posestnikov, načrtovati pa je potrebno na celostnem in
naravi gozda prilagojenem ter prostorsko predstavljivem in-
formacijskem sistemu. Posebno pozornost je potrebno na-
kloniti posegom v gozd in gozdni prostor. Med posege v
gozd in gozdni prostor se poleg posegov, določenih s pred-
pisi o urejanju prostora, štejejo tudi krčitve gozdov in izkori-
ščanje, ki ima za posledico spremembo gozda v pašnik,
porastel z gozdnim drevjem, ali v oboro za rejo divjadi.
Priprava vlak za spravilo lesa ni poseg v gozd, če je tako
opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu.

Pogosta posledica posegov v gozd je razvrednotenje
gozdov. V Občini Vitanje so zlasti pereči posegi, katerih
posledica je razvrednotenje gozdov, naslednji:

– ogolitev gozdne površine tako, da se pojavijo erozij-
ski procesi, ki jih ni mogoče učinkovito preprečiti oziroma bi
stroški za njih preprečitev presegli 30% investicijskih stro-
škov;

– s posegom se povzroči zelo velika ali velika požarna
ogroženost gozdov;

– posegi, s katerimi se gozdove razkosa na več delov
tako, da posamezni deli ne morejo več zagotavljati funkcij
gozdov, ki so v prostoru nujno potrebne;

– posegi, s katerimi se presekajo migracijske poti pro-
stoživečih živali, katerih poti ni mogoče nadomestiti;

– posegi, s katerimi se odprejo poti vetru, ki lahko
destabilizira gozd;

– posegi, za katere je utemeljeno pričakovati, da bodo
po izvršitvi povzročili plazenje gozdnega zemljišča, katerega
s tehničnimi ukrepi ni mogoče preprečiti;

– posegi, s katerimi se uniči specifični življenjski pro-
stor prostoživečih živali, rastlin ali gliv;

– krčitve gozdov z namenom novogradenj stanovanj-
skih objektov ali vikendov;

– krčitve gozdov zaradi širitev kamnolomov (tako pe-
skokopov, kot tudi kamnolomov okrasnega kamenja);

– krčitve gozdov zaradi novogradenj cest.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor daje javna

gozdarska služba pisno soglasje, v katerem se po potrebi
navedejo tudi ukrepi, s katerih izvedbo bodo negativne po-
sledice posega zmanjšane ali celo povsem odpravljene.

C) Usmeritve za gospodarjenje z gozdovi
Gozd predstavlja nenehno razvijajoče se okolje. Nave-

zanost ljudi na gozd je sicer iz leta v leto manjša, a za
področje Občine Vitanje kljub temu še vedno izredno po-
membna. Ob sonaravnem gospodarjenju, ki pomeni način
ravnanja z gozdom, temelječ na negi gozda in zagotovitvi
ohranitve oziroma povečevanju pestrosti avtohtonih rastlin-
skih in živalskih vrst ter vzpostavitvi biološkega ravnotežja, je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno socialno varnost gozdne-
ga posestnika, ki je eksistenčno vezan na gozd. Hkrati je
potrebno gospodariti tako, da so zagotovljene vse funkcije
gozdov. Pri tem gospodarjenju nam pogosto pomagajo po-
samezne usmeritve.

Glede na razvoj krajine bo potrebno:
– izdelati načrte varovanja narave in trajnostnega raz-

voja krajine skupaj z vsemi souporabniki prostora;
– izdelati podrobnejša merila za krčitev zaraščenih po-

vršin v kmetijske in druge namene;
– izdelati usmeritve za gospodarjenje s posamičnim

drevjem, s skupinami drevja v izvengozdnem prostoru;
– pridobivanje gozdnih dobrin, ki sicer pomeni motnjo

v razvoju gozdnega ekosistema, izvajati na čimmanj razdira-
len način, usklajeno z regeneracijsko močjo gozda ter prila-
gojeno stopnji trajne obnovljivosti dobrin;

– opraviti dela v gozdnem ekosistemu na način, ki je
prilagojen ekološki občutljivosti gozdnih ekosistemov, eko-
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loškim in socialnim funkcijam gozdov, zdravstvenemu stanju
gozdov, biološkemu ritmu gozda, pomenu gozda kot živ-
ljenjskega prostora prostoživečih živali, strukturi gozdne po-
sesti, zmožnostim lastnikov, humanosti ter varnosti dela v
gozdu.

Zaradi gospodarskega pomena gozdov za prebivalstvo
bo v bodoče potrebno:

– na kmetijah pospeševati razvoj dopolnilnih proizvo-
dnih dejavnosti (razrez lesa, predelava lesa) ter razvoj stori-
tvenih dejavnosti, povezanih z gozdnim prostorom (ekološki
turizem, turizem na kmetiji);

– z gospodarjenjem drevesno sestavo vse bolj približe-
vati naravni sestavi, kar bo posebej pomembno v zasmreče-
nih gozdovih;

– ustrezno obravnavati prostoživeče živali skupaj z nji-
hovim okoljem;

– v načrtovanje gospodarjenja z gozdovi vključiti tvor-
no tudi lastnike gozdov in določiti dolgoročne cilje in usme-
ritve za gospodarjenje z gozdovi;

– urediti režime nabiranja gozdnega rastlinja, plodov
gozdnega rastlinja ali živali v večjih količinah;

– vožnjo z motornimi vozili in motornimi sanmi je potre-
bno urediti v skladu z določili uredbe o prepovedi vožnje z
motornimi vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95
in 28/95), rabo gozdnih cest pa v skladu z določili pravilni-
ka o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih pro-
metnic (Uradni list RS, št. 7/00). Poti in območja, kjer se
bodo izvajale te dejavnosti v gozdnem prostoru, morajo biti
jasno in nedvoumno označene;

– v programe usposabljanja za delo v gozdu vključiti
več lastnikov gozdov, hkrati izdelati primeren sistem sveto-
vanja – lastniki naj čimveč dela opravijo sami;

– pašo v gozdu, ki je pereč problem predvsem v sever-
nem delu občine, je potrebno urediti v skladu z določili
pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 95/00). V
skladu s pravilnikom je paša dovoljena v gozdovih, kjer
stopnja poudarjenosti ekoloških funkcij ne dosega 1. ali 2.
stopnje poudarjenosti, gre pa za:

a) nizkoproduktiven gozd, ki predstavlja celoto z obsto-
ječo pašno površino;

b) zaraščajočo se negozdno površino, poraslo z goz-
dnim drevjem in grmovjem, ki je v gozdnogospodarskem
načrtu določena kot gozd in predstavlja funkcionalno nada-
ljevanje pašnikov ali se vklaplja v celoto pašnih planin;

c) gozd v razvojni fazi debeljaka, ki obdaja pašno povr-
šino in v njem ni predvideno izvajanje ukrepov za pomlajeva-
nje za obdobje najmanj naslednjih 10 let.

Pri tem izločanje gozdov za pašo ni dovoljeno na ne-
erodibilnih podlagah z nakloni večjimi od 30° ter na erodibil-
nih podlagah z nakloni večjimi od 15°. Prav tako ni dovolje-
no izločanje pašnih površin gozdov v vplivnem pasu
vodotokov. Za pašo izločen gozd mora biti ločen od ostale-
ga gozda tako, da je onemogočeno prehajanje živine v gozd,
kjer paša ni dovoljena.

Gospodarjenje z gozdovi mora zagotoviti tudi večna-
menskost gozdov. V ta namen je potrebno:

– izdelati merila in izhodišča za ohranjevanje ekološko
nepogrešljivih gozdnih ostankov, posameznega drevja ter
obvodne drevnine, hkrati pa zaradi številnih splošno kori-
stnih funkcij preprečiti drobljenje teh ostankov;

– preprečiti kakršnokoli rabo gozdov, ki bi trajno ogro-
zila trajnostni razvoj gozdov in njihovih funkcij;

– podrobno določiti varovalne gozdove in gozdove s
posebnim namenom, po potrebi tudi razširiti sedanji obseg
izločenih gozdov;

– določitev posebej vredne habitate za živali oziroma
predele, ki so posebej pomembni za ohranitev biološke

pestrosti v gozdu in krajini ter prilagoditi gospodarjenje z
gozdom njihovi vlogi;

– prepuščanje ekološko zelo ranljivih sestojev na ek-
stremnih rastiščih naravnemu razvoju (razen nujnih sonarav-
nih sanacij);

– določitev varstvenih režimov za izjemno poudarjeno
funkcijo varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih
vrednot okolja;

– v območju s poudarjeno hidrološko funkcijo gozda je
treba omejiti in nadzirati dejavnost vseh, ki posegajo v gozd
in gozdni prostor;

– ohranjevanje obvodne vegetacije tako v gozdnem,
kot tudi v zunajgozdnem prostoru;

– zagotovitev popolnega varstva gozdnega rezervata,
po potrebi tudi s preusmeritvijo ljudi v druge gozdove (jesen-
sko nabiranje plodov).

Č) Evidentirane spremembe v gozdovih
V letih od 1986 do 1993 so evidentirane spremembe v

osnovni rabi na območju gozdov – kategorija 6. (tabela
2.2). Skupna površina evidentiranih sprememb v gozdovih
je 295,6178 ha, pri čemer gre v večji meri za odpravo
nepravilnega vrisa območje gozdov oziroma za uskladitev
meje gozdenega roba (ta uskladitev pri izdelavi kartografske
dokumentacije v letu 1986 ni bila opravljena), v manjši meri
pa za zaraščanja oziroma krčitve, ki so se dogodile v prete-
klih letih.

Površina gozdov se je tako zmanjšala za 4,5162 ha,
kar predstavlja razliko med površinami na račun zmanjšanja
obsega gozdov v velikosti 150,0670 ha na eni strani, oziro-
ma povečanja obsega gozdov v velikosti 145,5508 ha na
drugi.

S spremembami in dopolnitvami planskih aktov je opre-
deljena sprememba na območju gozdnih površin tudi na
račun dodatno opredeljenih stavbnih zemljišč (na osnovi
določene kategorije 8.) v velikosti 6,846 ha.

Vse predlagane spremembe (kategorija 6. skupaj 341
sprememb ter kategorija 8. skupaj 475 sprememb) so vne-
šene v kartografsko dokumentacijo na podlagi strokovnega
gradiva spremembe v območju gozdov z datumom februar
2000 in strokovnega gradiva za območja dodatno oprede-
ljenih stavbnih zemljišč – evidentirane pomanjkljivosti pri
vrisu stavbnih zemljišč – z datumom februar 2000. Nova
raba na območju sprememb je določena na osnovi predlo-
gov za novo rabo in utemeljitev teh predlogov iz prej navede-
nega strokovnega gradiva.

D) Predlagani posegi na območja gozdov
Zmanjšanje površin gozdov zaradi urbanizacije je pred-

videno v obsegu 2,1900 ha (tabela 3). Krčitve gozdov mora-
jo biti podrobneje opredeljene v programskih izhodiščih za
pripravo prostorskih izvedbenih aktov za posamezna obmo-
čja

6.4.3.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje ru-
dnin

A) Pridobivalni prostori za površinsko pridobivanje ru-
dnin – območja kamnolomov

Na območju Občine Vitanje ni večjih kamnolomov.
Občina Vitanje predlaga za sanacijo štiri kamnolome

(površinske kope):
– opuščeni kamnolom v ležišču Socka–Fužine
– opuščena kamnoloma v ležišču Socka–Vitanje
– občasno aktivni kamnolom v ležišču Hudinja–Rako-

vec.
V kartografski dokumentaciji k planu so na podlagi

dovoljenj vrisana območja treh manjših kamnolomov (pod 1
ha), kjer lomijo okrasni kamen – škrilj.

Za območja vseh delujočih kamnolomov morajo lastni-
ki zemljišča kamnoloma pridobiti za izkoriščanje vsa predpi-
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sana dovoljenja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. V
dokumentaciji za pridobitev dovoljenj morajo biti opredeljeni
predvsem način ter trajanje pridobivanja mineralnih rudnin z
obveznostjo sprotne in rokom končne sanacije pridobival-
nega oziroma celotnega prostora, ki je bil degradiran zaradi
delovanja kamnoloma.

Na območjih opuščenih kamnolomov mora lastnik zem-
ljišča izvesti ustrezno sanacijo opuščenega kamnoloma, kar
naj zagotovi varnost tega prostora za ljudi in živali ter vzpo-
stavitev krajinskih kvalitet prostora.

B) Možni pridobivalni prostori
Na podlagi strokovnega mnenja Geološkega zavoda

Slovenije (za pripravo teh sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje, datum
21. 9. 1999) so opredeljeni kot površinski kopi oziroma
potencialno zanimiva ležišča posameznih vrst mineralnih
surovin:

Lokacija Vrsta rudnine Površine Ocenjene
v ha zaloge

1. Paški Kozjak (Verzelak) pobočni grušč – –
2.Paški Kozjak (Verzelak–zahod) dolomit 3,0 1.000.000 m3

3.Rakovec skrilavi gnajs 1,0 34.000 m3

Skupaj 4,0 1.034.000 m3

Če se z raziskavami odkrije novo okoljevarstveno spre-
jemljivo ter ekonomsko upravičljivo območje za pridobiva-
nje mineralnih surovin, ga bo možno izkoriščati skladno s
predpisanimi pogoji.

6.4.3.2.4. Območja voda, varovanje in izkoriščanje
vodnih virov

Najpomembnejše vode so potok Hudinja s pritoki Pa-
ška voda, Jesenica in Hočna.

V občini je evidentiranih kot virov pitne vode 17 izvi-
rov, od tega je en pomembnejši izvir (Vitanje) tudi obvezno
izhodišče republiškega prostorskega plana.

Problematika oskrbe z vodo je kompleksna – zajema
oskrbo s pitno vodo, tehnološko za potrebe kmetijstva,
kanalizacijo oziroma čistilne naprave. Na območju vodnih
virov in podtalnice niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjšali
izdatnost ali ogrožali neoporečnost vode. Na teh območjih
ima varstvo voda prednost pred kmetijstvom, ki bo moralo
prilagoditi tehnologijo kmetijske proizvodnje.

Za vse vire pitne vode bodo na osnovi odlokov izvaja-
ni varstveni in zaščitni ukrepi varovanja njihove kvalitete.
Naloga varstvenih območij in varstvenih pasov je zaščita
kakovosti in zmogljivosti določenega vodnega vira ali ob-
močja. Zaščita bo izpeljana z omejitvijo posameznih dejav-
nosti in določitvijo varstvenih ukrepov.

Poleg glavnega potoka bodo na območju občine šči-
teni predvsem izviri in podzemne vode v kamninah z delno
kraško poroznostjo, v katerih so najpomembnejši viri pod-
zemne vode. Sorazmerno dobre so zaloge talne vode.

V občini je potrebno izdelati celovito raziskavo voda o
njihovi porabi ter potrebnih ukrepih za pridobivanje in var-
stvo.

Varstveni pasovi na območjih podtalne vode, nad izvi-
ri in površinskimi vodami pomenijo enega izmed pomem-
bnih ukrepov za zagotovitev kakovosti in količine pitne vo-
de in varovanja človekovega okolja. Potrebna je izdelava
novega katastra vodnih virov, da se pridobi natančen pre-
gled nad lokacijo in zmogljivostjo vodnih virov, pregled
razprostranjenosti in dinamičnih pretokov podtalnih voda,
nad kraškimi podzemnimi vodami, kakovostjo voda, načini
obnavljanja vodnih virov, možnostmi onesnaževanja.

Območja in pogoji varstva vodnih virov so opredelje-
na v poglavjih 6.4.3.1.4. – I. Vodovodno omrežje in

6.4.3.1.5. Vodnogospodarske ureditve, objekti in napra-
ve.

6.4.3.2.5. Varstvo naravnih vrednot in kulturne dedi-
ščine

6.4.3.2.5.1. Obvezna izhodišča državnega prostor-
skega plana

Obvezna izhodišča republiškega prostorskega plana
za varovanje naravnih vrednot so naslednja:

– območje regijskega parka Pohorje (RP-222 oziro-
ma RP 1), ki pokriva severni del občine

– območje krajinskega parka Paški Kozjak (KP-83
oziroma KP 2), ki s svojim vzhodnim delom delno sega tudi
v prostor Občine Vitanje,

– območje naravnega rezervata Rakovec (NR 4),
– območje naravnega spomenika Socka (NS 3), ki s

svojim severnim delom pokriva južni predel občine ob so-
teski Hudinja.

Obvezna izhodišča republiškega prostorskega plana
za varovanje kulturne dediščine so naslednja:

– pomembnejša enota kulturne dediščine – Vitanje –
staro trško jedro (827),

– pomembnejši območji kulturne dediščine Vojnik –
Dobrna – Vitanje (51) in Južno pohorje (60).

Naštete enote dediščine so kulturni spomeniki, ki ima-
jo velik in izjemen pomen za Republiko Slovenijo, zato jih
država posebej varuje ter za njihovo ohranitev in razvoj
izkazuje poseben interes

Na področju urejanja prostora država izraža ta interes
z nadzorom načina njihivega upoštevanja v občinskih pro-
storskih aktih ter s pripravo prostorskih in razvojnih načrtov
za njihovo obnovo in funkcioniranje. Poleg tega, da se ti
kulturni spomeniki varujejo po splošnih režimih za stavbno
dediščino, se pri njih postavlja zahteva, da mora biti dejav-
nost v objektu v skladu s spomeniškim značajem posa-
meznega kulturnega spomenika, kar pri nekaterih lahko
pomeni tudi, da dejavnost služi le potrebam varstva in po
potrebi konserviranju in restavriranju.

6.4.3.2.5.2. Zasnova varstva naravnih vrednot
Sestavni del teh prostorskih sestavin planskih aktov

Občine Vitanje – dopolnjenih v letu 1998 – so naravovar-
stvene smernice za spremembe in dopolnitve dolgoročne-
ga plana Občine Vitanje (izdelal Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Celje, št. NC 568/01 z datumom
februar 2001).

V naravovarstvenih smernicah so podrobneje oprede-
ljene usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Naravovarstve-
ne smernice je potrebno upoštevati pri urejanju prostora,
pri rabah naravnih dobrin ter pri varstvu nepremične kultur-
ne dediščine v Občini Vitanje.

Naravna vrednota v Občini Vitanje, ki je že zavarovana
z odlokom je gozdni rezervat Rakovec (Uradni list SRS, št.
32/83).

Naravne vrednote, ki se varujejo s planskimi doku-
menti so naslednje:

– regijski park Pohorje (RP 1),
– krajinski park Paški Kozjak (KP 2),
– gozdni rezervat Rakovec (NR 4)
– naravni spomeniki: Socka (NS 3), Paka s pritoki

(NS 5), Paška voda s pritoki (NS 6), Hudinja s pritoki (NS
7), potok Ljubnica s pritoki (NS 8), Dravinja s pritoki (NS
9),

– naravne vrednote: Hudinjski slap (NV 10), Dantejev
pekel (NV 11), leče marmorja južno od Svetega Vida
(NV 12), rudnik črnega premoga (NV 13),

– hrast nad cerkvijo Sv. Margarete (NV 14),
– cerkvena lipa v Vitanju (NV 15),
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– Kolarjevi lipi (NV 16).
Kljub temu, da še ni ustreznih predpisov, ki bi vzpo-

stavili ekološko pomembna območja, sta v Občini Vitanje
dve območji, ki sta predlagani za opredelitev v ekološko
pomembni območji: Paški Kozjak – Stenica – Konjiška
gora in Pohorje.

Prostor Občine Vitanje je dokaj slabo raziskan, zato
se pričakuje odkritje naravnih vrednot na celotnem občin-
skem območju. V primeru odkritja naravne vrednote je
potrebno o tem obvestiti pristojno naravovarstveno službo,
hkrati pa zaustaviti vse dejavnosti, ki bi morebiti ogrozile
naravno vrednoto.

6.4.3.2.5.3. Zasnova varstva kulturne dediščine
Sestavni del teh prostorskih sestavin planskih aktov

Občine Vitanje – dopolnjenih v letu 1998 – so strokovne
podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Obči-
ne Vitanje (izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Celje, z datumom maj 2001). Strokovne podla-
ge je potrebno upoštevati v upravnih postopkih za posege
v prostor ne glede na določila sedaj veljavnih prostorskih
izvedbenih aktov.

Cilji varstva kulturne dediščine so naslednji:
– vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter prepreče-

vanje njene ogroženosti;
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za ure-

sničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno
namembnost;

– zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omo-
gočanje njenega proučevanja in raziskovanja;

– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile
spremeniti lastnosti vsebina oblike in s tem vrednost dedi-
ščine.

V strokovnih podlagah so podrobneje opredeljene
smernice za varovanje posameznih zvrsti kulturne dedišči-
ne ter njihovi varstveni režimi, ki veljajo za objekte kulturne
dediščine, njihovo neposredno okolico ter za njihovo vpliv-
no območje.

Občina Vitanje je s področja varstva kulturne dedišči-
ne dosedaj sprejela odlokom o razglasitvi kulturnih in zgo-
dovinskih spomenikov v Občini Vitanje (Uradni list RS, št.
8/99).

Posamezne zvrsti dediščine na območju Občine Vita-
nje ter njihovi varstveni režimi

a) Naselbinska dediščina
Na območju občine sta evidentirani dve enoti nasel-

binske dediščine, in sicer trško jedro Vitanje, ki je republi-
ško izhodišče ter zaselek Rakovec, ki je valoriziran kot
naselbinska dediščina.

Prenova in razvoj varovanega naselja mora upoštevati
obstoječo grajeno strukturo in kontinuiteto načina pozida-
ve. V okviru grajene strukture so možne adaptacije in pre-
nove posameznih objektov dediščine kot tudi objektov, ki
predstavljajo samo elemente v urbanističnem tkivu naselja.
Sprejemljive so nadomestne gradnje gradbeno ogroženih
in oblikovno neustreznih objektov. Novogradnje so izjemo-
ma mogoče kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječe
strukture naselja, vendar tako, da se naselje ne širi neor-
ganizirano v prostor, same gradnje pa naj upoštevajo meri-
la zavarovanega prostora.

Za vse posege na zavarovanem območju naselbinske
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstvena soglasje, kot je določeno pri varova-
nju stavbne dediščine.

b) Arheološka dediščina
Arheološka dediščina se varuje na osnovi naslednjih

načel:

– ohranitev in zagotovitev znanstvenega pomena na
osnovi nadzora arheoloških raziskav in dajanja prednosti
nedestruktivnim metodam;

– rezervatno varstvo lokalitet in njihove prostorske in-
tegritete;

– integralno varstvo s sistematičnim vključevanjem v
prostorsko načrtovanje na vseh ravneh.

Na zavarovanih območjih arheološke dediščine mora
biti raba tal takšna, da se ohranjajo podzemne ostaline
nepoškodovane. To velja za gradnje kot za ostale posege v
zemeljske plasti (kmetijstvo, infrastrukturni posegi in podo-
bno). Pred vsakim načrtovanim posegom je potrebno pri-
dobiti kulturnovarstvene pogoje, ki bodo opredelili nada-
ljne ukrepe, potrebne za ohranitev zavarovanega območja.

c) Stavbna dediščina
Stavbno dediščino predstavljajo profani, sakralni in

sakralno profani objekti. V profano dediščino sodi tudi
etnološka dediščina.

Ob samem objektu se varuje njegovo funkcionalno
zemljišče ter širši vizualni prostor, ki zagotavlja funkcional-
no integriteto varovane stavbne dediščine v prostoru. Pri
posameznih objektih profane dediščine (dvorci, vile ipd.)
se varujejo tudi parkovni in vrtni kompleksi, ki predstavljajo
historično funkcionalno celoto posamezne enote dedišči-
ne, ta vrtnoarhitekturna dediščina pa se varuje po splošnih
načelih varovanja stavbne dediščine.

Med stavbno dediščino se uvrščajo tudi objekti, ki
imajo vrednost kulturnega spomenika, in sicer: umetno-
stno-arhitekturni spomeniki, etnološki spomeniki in tehni-
ški spomeniki. Za njih, poleg splošnega varstvenega reži-
ma za stavbno dediščino, velja tudi, da se načeloma
varujejo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti, ter da se poleg
naštetih splošnih določb lahko predpišejo tudi posebni
varstveni pogoji za posamezni spomenik.

Za vse posege, ki po zakonu štejejo za gradnjo in
rekonstrukcijo in za druge posege, kjer je potrebno dovo-
ljenje za priglasitev del, se izdajajo kulturnovarstveni akti
po zakonu o varstvu kulturne dediščine. S kulturnovarstev-
nimi pogoji se določijo zahteve, ki jih mora izpolnjevati
projektna dokumentacija za graditev in rekonstrukcijo, ozi-
roma dokumentacija za druge posege v prostor. Pred izda-
jo dovoljenja za gradnjo ali za priglasitev del je potrebno
pridobiti kulturnovarstveno soglasje o izpolnjevanju kultur-
novarstvenih pogojih. Te akte izdaja v upravnem postopku
pristojni zavod za varstvo nepremične kulturne dediščine,
ki v kulturnovarstvenih pogojih lahko določi, glede na nara-
vo in obseg posega, izdelavo konservatorskih smernic,
konservatorskih programov in konservatorskih projektov
prenove.

Vsi objekti in območja stavbne dediščine naj se fun-
kcionalno vključijo v njihov življenjski prostor, s tem da se
ohrani in revitalizira njihova pričevalna vloga in njihove av-
tentične stavbnofunkcionalne sestavine.

Glede na dejstvo, da celotna nepremična kulturna
dediščina na območju občine še ni evidentirana večja za
vse kapelice in znamenja splošen varstveni režim za stav-
bno dediščino, kar pomeni, da je potrebno za vse posege
na teh objektih pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kultur-
novarstveno soglasje.

Pregled nepremične kulturne dediščine
Kompleksna območja kulturne dediščine:

51 Vojnik – Dobrna – Vitanje
60 Južno Pohorje
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Enote kulturne dediščine:
1 2 3 4 5 6

Naselbinska dediščina
K1.01 Rakovec – Zaselek 466/01 KD Sl. Bistrica 1
K1.02 Vitanje – Trško jedro 827 PKD 6 Sl. Bistrica 21

Arheološka dediščina
K2.01 Hudinja – Arheološko najdišče Šentvid 318/01 KS 3 Sl. Bistrica 12

Sakralna stavbna dediščina
K3.01 Brezen – Cerkev sv. Antona 3495 KS 5 Sl. Bistrica 21
K3.02 Brezen – Matevževa kapela 285/01 KS 5 Šoštanj 30
K3.03 Hudinja – Cerkev sv. Vida 3497 KS 5 Sl. Bistrica 12
K3.04 Paka – Kapela Paka 20 9282 KS 5 Sl. Bistrica 11
K3.05 Paka – Večkova kapelica 286/01 KS 5 Šoštanj 20
K3.06 Skomarje – Kapela Skomarje 58 9281 KS 5 Sl. Bistrica 22
K3.07 Spodnji Dolič – Cerkev sv. Marjete 3494 KS 5 Šoštanj 19
K3.08 Vitanje – Cerkev Matere Božje 3494 KS 5 Sl. Bistrica 21
K3.09 Vitanje – Cerkev sv. Petra in Pavla 3493 KS 5 Sl. Bistrica 21

Profana stavbna dediščina
K4.01 Vitanje – Hiša Grajski trg 38 319/01 KS 5 Sl. Bistrica 21
K4.02 Vitanje – Hiša Na vasi 17 320/01 KS 5 Sl. Bistrica 21
K4.03 Vitanje – Hiša Tičnica 2 321/01 KS 5 Sl. Bistrica 21
K4.04 Vitanje – Novi grad 170/98 KS 5 Sl. Bistrica 21
K4.05 Vitanje – Stari grad 169/98 KS 5 Sl. Bistrica 21
K4.06 Vitanje – trški dvorec 10195 KS 5 Sl. Bistrica 21
K4.07 Vitanje – Župnišče 322/01 KS 5 Sl. Bistrica 21

Profana stavbna dediščina – etnološka dediščina
K5.01 Brezen – Domačija Brezen 48 353/01 KD Šoštanj 30
K5.02 Brezen – Hiša Brezen 20 348/01 KD Šoštanj 30
K5.03 Brezen – Hiša Brezen 23 349/01 KD Šoštanj 30
K5.04 Brezen – Hiša Brezen 24 350/01 KS – Šoštanj 30
K5.05 Brezen – Kašča na domačiji Brezen 24 351/01 KS – Šoštanj 30
K5.06 Brezen – Hiša Brezen 28 352/01 KD Šoštanj 30
K5.07 Hudinja – Brezovška žaga 354/01 KD Sl. Bistrica 11
K5.08 Hudinja – Domačija Hudinja 17 404/00 KD Sl. Bistrica 12
K5.09 Hudinja – Domačija Hudinja 21 403/00 KD Sl. Bistrica 12
K5.10 Hudinja – Domačija Hudinja 39 360/01 KD Sl. Bistrica 11
K5.11 Hudinja –Domačija Hudinja 51 362/01 KD Sl. Bistrica 11
K5.12 Hudinja – Domačija Hudinja 55 363/01 KD Sl. Bistrica 12
K5.13 Hudinja – Gosp. posl. Pri Hausu v Rakovcu 371/01 KD Sl. Bistrica 1
K5.14 Hudinja – Gosp. posl. na domačiji Hudinja 33 358/01 KD Sl. Bistrica 11
K5.15 Hudinja – Gosp. posl. na domačiji Hudinja 57 365/01 KD Sl. Bistrica 12
K5.16 Hudinja – Gosp. posl. na domačiji Hudinja 67 366/01 KD Sl. Bistrica 12
K5.17 Hudinja – Haus v Rakovcu 370/01 KD

– Sl. Bistrica 1
K5.18 Hudinja – Hiša Hudinja 17 355/01 KS – Sl. Bistrica 12
K5.19 Hudinja – Hiša Hudinja 18 402/00 KS Sl. Bistrica 12
K5.20 Hudinja – Hiša Hudinja 37 359/01 KD Sl. Bistrica 11
K5.21 Hudinja – Hiša Hudinja 39 360/01 KD – Sl. Bistrica 11
K5.22 Hudinja – Hiša Hudinja 55 364/01 KS Sl. Bistrica 12
K5.70 Hudinja – Hiša Hudinja 77 401/00 KS Sl. Bistrica 11
K5.23 Hudinja – Hiša Hudinja 81 400/00 KD 7 Sl. Bistrica 11
K5.24 Hudinja – Hiša Hudinja 84 367/01 KS Sl. Bistrica 1
K5.25 Hudinja – Hiša Hudinja 85 368/01 KD Sl. Bistrica 1
K5.26 Hudinja – Hiša Hudinja 89 369/01 KD – Sl. Bistrica 1
K5.27 Hudinja – Kašča na domačiji Hudinja 17 317/01 KS 7 Sl. Bistrica 12
K5.28 Hudinja – Kašča na domačiji Hudinja 21 357/01 KS – Sl. Bistrica 12
K5.29 Hudinja – Po harnikov mlin 373/01 KS – Sl. Bistrica 11
K5.30 Hudinja – Šola Hudinja 372/01 KS Sl. Bistrica 1
K5.31 Hudinja – Završka žaga 374/01 KD Sl. Bistrica 11
K5.32 Hudinja – Žaga v Rakovcu 376/01 KD Sl. Bistrica 1
K5.33 Ljubnica – Domačija Ljubnica 1 384/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.34 Ljubnica – Gosp. posl. na domačiji Ljubnica 45 385/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.35 Ljubnica – Gosp. posl. na domačiji Ljubnica 49 388/01 KD Sl. Bistrica 22
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Enote kulturne dediščine v zavarovanem trškem jedru
Vitanje

2 3 4

Vitanje – Hiša Cesta na Roglo 2 421/01 KD
Vitanje – Hiša Doliška cesta 1 422/01 KD
Vitanje – Hiša Doliška cesta 7 423/01 KD
Vitanje – Gosp. posl. na domačiji Doliška 7 424/01 KD
Vitanje – Hiša Doliška cesta 8 425/01 KD
Vitanje – Hiša Doliška cesta 14 426/01 KD
Vitanje – Hiša Doliška cesta 16 427/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 3 428/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 4 429/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 5 430/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 6 431/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 7 432/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 8 433/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 9 434/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 10 435/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 11 436/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 12 437/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 13 438/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 24 439/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 25 440/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 26 441/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 27 442/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 29 443/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 30 444/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 31 445/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 32 446/01 KD

1 2 3 4 5 6

K5.36 Ljubnica – Hiša Ljubnica 1 377/01 KD Sl. Bistrica 21
K5.37 Ljubnica – Hiša Ljubnica 1 378/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.38 Ljubnica – Hiša Ljubnica 1 379/01 KS – Sl. Bistrica 22
K5.39 Ljubnica – Hiša Ljubnica 1 380/01 KD Sl. Bistrica 12
K5.40 Ljubnica – Hiša Ljubnica 1 381/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.41 Ljubnica – Hiša Ljubnica 1 382/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.42 Ljubnica – Hiša Ljubnica 1 383/01 KS – Sl. Bistrica 22
K5.43 Ljubnica – Hiša Ljubnica 1 386/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.44 Ljubnica – Svinjaki na domačiji Ljubnica 46 387/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.45 Paka – Hiša 4 389/01 KD Sl. Bistrica 21
K5.46 Paka – Hiša 44 390/01 KD Šoštanj 10
K5.47 Paka – Hiša 59 391/01 KD Šoštanj 10
K5.48 Paka – Krenkerjeva žaga 394/01 KS – Sl. Bistrica 21
K5.49 Paka – Mlin na domačiji Paka 59 392/01 KD Šoštanj 10
K5.50 Paka – Žaga na domačiji Paka 59 393/01 KD Šoštanj 10
K5.51 Spodnji Dolič – Domačija Spodnji Dolič 37 399/01 KD Šoštanj 20
K5.52 Spodnji Dolič– Domačija Spodnji Dolič 60 400/01 KD Sl. Bistrica 11
K5.53 Spodnji Dolič – Gosp. p. na Domačiji Sp. Dolič 60 336/01 KS 7 Šoštanj 19
K5.54 Spodnji Dolič – Hiša Spodnji Dolič 29 395/01 KS 7 Šoštanj 19
K5.55 Spodnji Dolič – Hiša Spodnji Dolič 34 396/01 KD Šoštanj 19, 20
K5.56 Spodnji Dolič – Hiša Spodnji Dolič 35 398/01 KS – Šoštanj 20
K5.57 Spodnji Dolič – Hiša Spodnji Dolič 60 401/01 KS – Sl. Bistrica 11
K5.58 Spodnji Dolič – Koča na domačiji Sp. Dolič 60 402/01 KS – Sl. Bistrica 11
K5.59 Spodnji Dolič – Svinjaki na domačiji Sp. Dolič 34 397/01 KD Šoštanj 19
K5.60 Stenica – Domačija Stenica 1 403/01 KD Šoštanj 30
K5.61 Stenica – Domačija Stenica 5 404/01 KD Sl. Bistrica 21
K5.62 Stenica – Domačija Stenica 34 406/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.63 Stenica – Hiša Stenica 24 405/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.64 Vitanjsko Skomarje – Domačija Vit.Skomarje 8 408/01 KD Sl. Bistrica 22
K5.65 Vitanjsko Skomarje – Gosp.p. na dom. Vit.sk. 6 407/01 KS Sl. Bistrica 12
K5.66 Vitanjsko Skomarje – Hiša Vit. Skomarje 9 409/01 KD Sl. Bistrica 12
K5.67 Vitanje – Hiša Kovaška 15 410/01 KD Sl. Bistrica 21
K5.68 Vitanje – Hiša Kovaška 16 411/01 KD Sl. Bistrica 21
K5.69 Vitanje – Kuzmanova Žaga 412/01 KS – Sl. Bistrica 21

2 3 4

Vitanje – Hiša Grajski trg 33 447/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 34 448/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 35 449/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 40 450/01 KD
Vitanje – Hiša Grajski trg 48 451/01 KD
Vitanje – Hiša Konjiška cesta 1 452/01 KD
Vitanje – Hiša Na gmajni 3 453/01 KD
Vitanje – Hiša Na vasi 1 454/01 KD
Vitanje – Hiša Na vasi 6 455/01 KD
Vitanje – Hiša Na vasi 8 456/01 KD
Vitanje – Hiša Na vasi 11 457/01 KD
Vitanje – Hiša Na vasi 14 458/01 KD
Vitanje – Hiša Na vasi 20 459/01 KD
Vitanje – Hiša Na vasi 22 460/01 KD
Vitanje – Hiša Na vasi 24 461/01 KD
Vitanje – Hiša Pod Hriberco 1 462/01 KD
Vitanje – Hiša Pod Hriberco 2 463/01 KD
Vitanje – Hiša Pod Hriberco 17 464/01 KD
Vitanje – Hiša Tičnica 1 465/01 KD

Pojasnilo k tabeli:
1. Stolpci: oznaka enote dediščine, ki sestoji iz zavo-

dove interne šifre vrste dediščine in tekoče številke: interne
šifre se nanašajo na naslednje zvrsti dediščine:

K0: območja kulturne dediščine
K1: naselbinska dediščina
K2: arheološka dediščina
K3: sakralna stavbna dediščina
K4: profana stavbna dediščina, razen etnološke dedi-

ščine
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6.4.3.2.6. Ureditvena območja naselij
Za dosedanjo poselitev v Občini Vitanje je značilna

manjša usmerjenost v ureditveno območje občinskega sre-
dišča Vitanje ter izhajajoč iz značilne poselitve večine ob-
činskega prostora, ki ga predstavljajo hribovski predeli,
večja usmerjenost v razložena hribovska naselja z značilno
razpršeno poselitvijo in brez izrazitejših vaških središč.

Prihodnja poselitev bo potekala enakomerno usmer-
jeno v občinsko središče Vitanje ob tem pa tudi v precej-
šnjem obsegu v hribovit prostor občine, da bi se tam ohra-
njala poseljenost in preprečevalo opuščanje kmetovanja
na odročnejših predelih občinskega prostora.

V Občini Vitanje je bilo po veljavnem PSPA 1993 in
1994 določenih 7 ureditvenih območij naselij. S spre-
membami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih ak-
tov Občine Vitanje v letu 1998 je za 4 obstoječa u.o.
predvidena širitev (Zgornji Brezen, Vitanje v sklopu UZ
naselja Vitanje, Rakovec v sklopu programskih zasnov za
UN), oziroma preoblikovanje (Vitanje – Dolič na osnovi
strokovnih podlag). Dodatno sta predlagani za opredelitev
v ureditvena območja še 2 območji v skupni velikosti 1,16
ha (Kraguljišče in Hudinja – Ovčar); obe novi območji sta
opredeljeni za počitniške objekte.

Velikost vseh 9 ureditvenih območij (stanje 1998 in
planirana širitev) je 103,15 ha, od tega zavzema pretežni
del (53% površin vseh ureditvenih območij v občini) uredi-
tveno območje naselja Vitanje z 54,88 ha, drugo največje
ureditveno območje pa je z 33,53 ha zaselek Rakovec.

Od vseh 9 ureditvenih območij naselij so štiri uredi-
tvena območja namenjena gradnji počitniških objektov, tri
pa so območja za obrtno storitvene dejavnosti. Ureditveno
območje naselja Vitanje se ureja na osnovi urbanističnih
zasnov. Kot edino izrazitejše območje poselitve, ki ima
značaj manjšega strnjenega jedra se opredeljuje naselje
Zg. Brezen.

Ureditvena območja obsegajo obstoječa stavbna zem-
ljišča -u- ter ponekod (v zanemarljivem obsegu) tudi dose-
daj opredeljena druga območja kmetijskih zemljišč, ki se
jih s temi spremembami planskih aktov opredeli kot nezazi-
dana stvabna zemljišča znotraj ureditvenih območij naselij.

Razpršena gradnja ni vključena v ureditvena območja
naselij, temveč bo na osnovi ugotovljenih stavbnih zemljišč
(funkconalna zemljišča) dovoljeno širjenje v skladu z usme-
ritvami teh prostorskih sestavin planskih aktov občine Vita-
nje.

Pogoji za namembnost in obseg posegov v prostor,
za lociranje, način gradnje in oblikovanje objektov, za pro-
metno in komunalno urejanje ter pogoji za varstvo okolja,
naravne in kulturne dediščine, bodo za posemezna uredi-
tvena območja naselij kot tudi za območje izven ureditve-
nih območij naselij (odprt prostor občine) opredeljeni v
prostorskih izvedbenih aktih.

Tabela 4. Pregled ureditvenih območij naselij:
Evid. Ime Pretežna Površina v ha
št. namembnost obst. širitev skupaj

1 Paka – Cenc P 2,91 – 2,91
2 Skomarje – Kotnik P 2,11 – 2,11
3 Zgornji Brezen S 2,28 0,24 2,52
4 Vitanje M 49,35 5,53 54,88
5 Vitanje – Dolič I 0,54 1,81 2,35
6.1 Vitanje – Socka – Unior 1 I 1,85 – 1,85
6.2 Vitanje – Socka – Unior 2 I 1,84 – 1,84
7 Rakovec T 6,10 27,43 33,53
8 Kraguljišče P – 0,82 0,82
9 Hudinja – Ovčar P – 0,34 0,34

skupaj 66,98 36,17 103,15

K5: etnološka stavbna dediščina
K6: memorialna dediščina
K7: vrtnoarhitekturna dediščina
K8: ostalo.
2. Ime enote iz zbirnega registra dediščine: je povzeto

po ZRD. Ime enote sestavlja najprej krajevna oznaka, po-
mišljaj in zatem ime enote.

3. Evidenčna številka dediščine (EŠD): oziroma števil-
ka predloga za vpis v ZRD, predstavlja identifikacijsko števil-
ko enote kulturne dediščine, ki je vpisana v zbirni register
dediščine (ZRD), ki ga vodi Ministrstvo RS za kulturo, Upra-
va RS za kulturno dediščino.

4. Valorizacija dediščine: določa osnovno valorizacijo
dediščine, in sicer:

KD nepremična kulturna dediščina
KS enota dediščine ima lastnosti kulturnega spomeni-

ka
PKD enota dediščine je v seznamu pomembnejše kul-

turne dediščine, oziroma ima lastnost spomenika državne-
ga pomena.

5. Status enote in šifra varstvene skupine: je določena
le za enote, ki imajo status kulturnega spomenika. Šifre
varstvenih skupin:

0 neznano
1 kulturnozgodovinski spomenik in naravna znameni-

tost
3 arheološki spomenik
4 zgodovinski spomenik
5 umetnostni arhitekturni spomenik
6 urbanistični spomenik
7 etnološki spomenik
8 tehniški spomenik
9 naravna znamenitost
10 narodni park
11 regijski park
12 krajinski park
15 spomenik oblikovane narave.
Kolikor enota dediščine, ki ima lastnost kulturnega spo-

menika, še nima statusa, torej še ni razglašena z odlokom,
je v tem stolpcu oznaka “- “.

6. Lega na karti TTN 5.
6.4.3.2.5.4. Zasnova varstva s planskimi usmeritvami
Naravne vrednote:
Obvezno izhodišče Republiškega prostorskega plana

ostaja nespremenjeno (Regijski park Pohorje, Krajinski
park Paški Kozjak in Naravni spomenik Socka), enaka
ostajajo obvezna izhodišča občinskega plana. Za objekte
in območja krajinskega parka, naravnih rezervatov in spo-
menikov veljajo varstveni režimi za posamezne zvrsti. V
upravnih postopkih ZVNKD sodeluje s soglasjem za pose-
ge v vseh zavarovanih območjih naravnih vrednot ter pri
tistih posegih, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost v
prostoru. V posebni študiji so ovrednoteni naravno ohra-
njeni hudourniški potoki na območju občine, ki imajo zara-
di vsestranske naravoslovne kvalitete vrednost hidroloških
spomenikov.

Kulturna dediščina:
Objekti in območja kulturnih spomenikov se urejajo po

varstvenih režimih iz razglasitvenega gradiva. Posegi in spre-
membe na objektih in območjih kulturnih spomenikov potre-
bujejo predhodne smernice spomeniške službe, zahtevnej-
ši in celovitejši posegi pa podrobnejša spomeniškovarstvena
izhodišča prenove s programom izrabe in projektnimi ele-
menti. Na območju kompleksnega varstva ZVNKD sodeluje
v upravnih postopkih s soglasjem, kadar gre za posege v
objekte in območja kulturnih spomenikov in dediščine, z
mnenjem pa v ostalem prostoru.
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Pojasnila kratic iz tabele 4:
kratica: pretežna namembnost v ureditvenem območju:
N naselje – stanovanjsko-bivalna funkcija I proizvo-

dno-industrijsko območje
T turistično območje P območje počitniških hiš
kratica: pretežna namebnost v ureditvenem območju:
I proizvodno-industrijsko omobčje
P območje počitniških hiš

6.4.3.2.7. druge poselitvene površine znotraj predvi-
denih območij naselij

6.4.3.2.7.1 Območja počitniških hiš
S temi spremembami in dopolnitvami prostorskih se-

stavin planskih aktov Občine Vitanje sta poleg dveh sedaj
opredeljenih območij za počitniške hiše (1. Paka – Cenc
in 2. Skomarje – Kotnik, ki sega delno tudi v prostor
Občine Zreče) opredeljeni še dve novi območji za gradnjo
počitniških hiš: Kraguljišče (8.) in manjše območje Hudi-
nja – Ovčar (9.), ki obe ležita na severnem delu občine, v
višinskih predelih Pohorja.

6.4.3.2.8. Območja za turizem in rekreacijo v narav-
nem okolju

Prostor Občine Vitanje odlikuje predvsem bogata kra-
jinska podoba, kjer se prepletajo površine obsežnih po-
horskih gozdov z značilnimi odprtimi prostori kmetijskih
zemljišč (celki). Pestrost prostora povečujejo dolinski deli
ob potokih, predvsem ob Hudinji, ki zapušča občinski pro-
stor skozi slikovito sotesko. Občinsko središče Vitanje mo-
ra ponovno prevzeti vodilno funkcijo kot izhodiščna točka
za dostop do odprtih prostorov za rekreacijo in turizem v
občini.

Za razvoj turizma je pomembna sorazmerna bližina
klimatsko turističnega centra (KTC) Unior–Rogla, ki pose-
ga tudi v prostor Občine Vitanje ter lahko s povezovanjem
domače ponudbe postaja generator razvoja turističnih in
rekreacijskih dejavnosti tudi v Občini Vitanje.

Na tej osnovi ter ob nastavkih nekaterih programov za
razvoj turizma in rekreacije, bo mogoče realizirati eno naj-
pomembnejših razvojnih usmeritev Občine Vitanje. Kot naj-
pomembnejše območje za razvoj turizma je opredeljeno
ureditveno območje zaselka Rakovec (7.). Programske za-
snove za ureditveni načrt, ki so sestavni del teh sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, pred-
stavljajo osnovo za nadaljnje urejanje tega območja.

Pri urejanju prostora za razvoj turizma in rekreacije
bodo upoštevana naslednja izhodišča:

– Elemente odprtega prostora kot proste površine, ze-
lena obrežna območja, površine za organizirano rekreacijo
in fizično kulturo ter hribovska območja bodo urejana za
potrebe aktivne in pasivne rekreacije. Za rekreacijo in obli-
kovalsko funkcijo teh elementov bodo mejna območja odpr-
tega prostora, kot so gozdni robovi, obrežja vodnih površin,
značilnosti reliefa, objekti kulturno zgodovinskih in naravnih
značilnosti z značilnim rastlinjem in živalstvom, geološke
posebnosti in podobno, urejevana s posebno skrbjo.

– Nasprotje med turistično-rekreacijsko in gozdno ter
kmetijsko rabo je potrebno reševati selektivno glede na
gospodarski učinek, prvobitnosti krajine in ekološko zmo-
gljivost okolja. Območja za rekreacijo bodo v predelih, kjer
je potrebnih najmanj novih posegov v pokrajino, kjer ob-
stajajo naravni in zgodovinski potenciali in je omogočena
dostopnost z že obstoječo infrastrukturo.

– Območja počitniških naselij bodo v zaključenih pro-
storskih celotah, ki upoštevajo pokrajinske značilnosti oko-
lja. Detajlno bodo območja in režim gradnje v teh določe-
na s prostorskimi ureditvenimi pogoji na osnovi strokovnih
gradiv.

6.4.3.2.9. Območja odlagališč odpadkov
V Občini Vitanje ni deponije komunalnih odpadkov;

organiziran je odvoz odpadkov na deponijo v Občini Sloven-
ske Konjice.

V občini je potrebno zagotoviti varno ravnanje z odpad-
ki vseh vrst in preprečevati njihovo nekontrolirano odlaganje
v prostoru, dosledno ohranjati in dograjevati sistem odlaga-
nja pogojno neuporabnih industrijskih odpadkov, regijsko
urediti problematiko ravnanja z nevarnimi odpadki, prepreči-
ti vsakršno divje odlaganje odpadkov v prostoru ter prostor
ustrezno sanirati.

Na nivoju regije je potrebno rešiti problem posebnih
odpadkov, v občini pa zagotoviti prostor za zbirališče pose-
bnih industrijskih odpadkov in morebitno začetno obdelavo.

Vzpostaviti je potrebno nadzor nad nevarnimi snovmi –
surovinami in proizvodi v proizvodnji, transportu, hranjenju,
uporabi, predelavi ter odlaganju.

6.4.3.2.10. Območja za obrambo in zaščito
Vsa območja za obrambo in zaščito (zaščita in reševa-

nje) so opredeljena v občinskem načrtu obrambe in zaščite.
6.4.4. Obvezna izhodišča za pripravo prostorskih se-

stavin planskih dokumentov občine
6.4.4.1. Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Re-

publike Slovenije za pripravo prostorskih sestavin planskih
aktov občine.

Iz dolgoročnega plana Republike Slovenije 1986–
2000 /odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) so v spre-
membe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Vitanje – v letu 1998, privzeta naslednja obvezna
izhodišča:

Tabela 9: Pregled obveznih izhodišč državnega pro-
storskega plana za spremembe in dopolnitve planskih aktov
Občine Vitanje – dopolnjen v letu 1998:

Zap. Šifra Obvezno izhodišče stanje Zasnova 2000
št. dejavnosti 1988 1. etapa 2. etapa

1. 01 1. območje kmetijskih zemljišč *
2. 05 Varovalni gozdovi *
3. 05 Gozdovi s posebnim pomenom –

rezervat Rakovec *
4. 10 Pomembnejši izvir Vitanje *
5. 20 Regijski park Pohorje (RP-222) *
6. 20 Krajinski park Paški Kozjak

(KP 83 oziroma KP2) *
7. 20 Naravni rezervat Rakovec (NR4) *
8. 20 Naravni spomenik Socka

(1244 oziroma NS3) *
9. 25 Pomembnejša enota kulturne dediščine:

Vitanje – staro trško jedro (827) *
10. 25 Pomembnejši območji kulturne dediščine:

Vojnik – Dobrna – Vitanje (51) *
11. 25 Južno Pohorje (60) *
12. Poselitev *
13. 40 Regionalna cesta: R 431

Gornji Dolič – Stranice (II. red) *
14. 40 Regionalna cesta: R 693

Strmec – Socka – Vitanje (III. red) *

6.4.4.2. Obvezna izhodišča prostorskih sestavin plan-
skih aktov Občine Vitanje – v letu 1998

Dolgoročni plan opredeljuje nekatere sestavine kot ob-
vezno izhodišče za pripravo in oblikovanje strokovnih pod-
lag za posege v prostor. Obvezne so tiste sestavine, ki po
svoji naravi zahtevajo trdnejšo dolgoročno opredelitev, ker
bi v nasprotnem primeru lahko bilo onemogočeno ali vsaj
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močno oteženo uresničevanje nekaterih dolgoročnih ciljev
ali pa bi s tem celo prišli do večje družbene škode.

Obvezna izhodišča teh prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Slovenske Konjice – v letu 1998, so območja
zemljišč in trase infrastrukturnih koridorjev, ki so posebnega
pomena za skladen dolgoročni razvoj občine. Njihova na-
menska raba se načeloma ne sme spreminjati; spremembe
so mogoče le pod pogoji, ki jih določa zakonodaja.

Obvezna izhodišča so:
– vsa izhodišča iz dolgoročnega plana Republike Slo-

venije 1986–2000, ki so našteta v točki 6.4.4.1.
– poleg njih pa še:

– iz zasnov kmetijstva in gozdarstva: gozdovi s pose-
bnim pomenom

– iz zasnov vodnega gospodarstva: drugi izviri in pri-
marni vodovodi

– iz zasnov rudnin: raziskovalni in pridobivalni pro-
stori drugih rudnin

– iz varstva naravne in kulturne dediščine: območja
in objekti naravnih vrednot in kulturne dediščine

– iz zasnov sanacij: čistilne naprave
– iz zasnov naselij in območij za poselitev: zasnove

funkcij naselij v omrežju naselij in ureditvena območja nase-
lij

– iz zasnov prometnega omrežja: regionalne, lokal-
ne ceste in javne poti

– iz zasnov energetskega omrežja: zasnova (35) 20
kV daljnovodov

– urbanistična zasnova Vitanja.
V mejah teh območij in tras, ki so določene v grafičnih

prikazih tega dokumenta, se namenska raba prostora ne
sme spreminjati ali se sme spreminjati le pod posebnimi
pogoji, določenimi z zakonom.

6.4.5. Opredelitve za uresničevanje prostorskih sesta-
vin planskih aktov Občine Vitanje

Za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Vitanje je odgovorna Občina Vitanje.

Osnovni instrumenti za uresničevanje prostorskih se-
stavin planskih aktov bodo posebne strokovne podlage –
programske zasnove, ki jih bodo Občina Vitanje ter drugi
pristojni in zainteresirani za urejanje prostora in posege v
prostor, oblikovali in sprejeli skladno z usmerivami iz teh
prostorskih sestavin in v katerih bodo konkretizirani dolgo-
ročni cilji in naloge.

6.4.5.1.1. Načini nadaljnjega urejanja posameznih ob-
močij s prostorskimi izvedbenimi akti

Posamezna območja občine bo občina urejala po pro-
storskih celotah in njihovih delih.

A) Prostorski izvedbeni načrti (PIN)
Z zazidalnimi načrti (ZN) bodo določeni pogoji za ure-

janje pomembnejših delov naselja Vitanje, ki so namenjeni
stanovanjski gradnji.

Z ureditvenim načrtom (UN) bodo določeni pogoji za
urejanje območije Rakovca (območje 7.), ki je opredeljeno
za turizem in rekreacijo obenem pa je to območje posebnih
kvalitet prostora, ki jih je potrebno ohranjati ob sočasnem
razvoju prostoru sprejemljivem dejavnosti.

Z lokacijskimi načrti (LN) bodo določeni pogoji za po-
sege – gradnje infrastrukturnih objektov in naprav, kjer je
posledica nova izključna raba prostora, in za posege – grad-
nje infrastrukturnih objektov in naprav in ureditev vplivov,
kjer je posledica prekrivajoča raba v vplivnem območju ob-
jektov. LN bodo izdelani za posege v prostor v ureditvenih
območjih ter izven njih.

B) Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
S PUP bodo določeni pogoji za urejanje delov uredi-

tvenih območjih naselij (zgrajeni deli naselja, kjer je bil PIN

že realiziran, deli naselja, kjer bo PIN izdelan v 2. etapi
izdelave in deli naselja, kjer ni predvidena izdelava PIN). S
PUP bodo določeni tudi pogoji za urejanje naselij z oprede-
ljenimi območji, z manjšimi razvojnimi potrebami, ki so bila
zaokrožena v naselje oziroma kjer so bila ugotovljena večja
neskladja v odnosu različnih oblik rabe prostora. S PUP
bodo opredeljeni tudi pogoji za urejanje odprtega prostora
Občine Vitanje.

6.4.5.2 Merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetih
prostorskih sestavin planskih aktov, ki narekujejo postopek
spremembe planskih aktov

Merila za odstopanje od sprejetih prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Vitanje, ki narekujejo postopek spre-
membe planskih aktov, so obvezna izhodišča, ki so našteta
v točki 6.4.4. teh prostorskih sestavin planskegih aktov, ter
bistveni pogoji in možnosti nadaljnjega družbenoekonom-
skega in socialnega razvoja Občine Vitanje.

Če se na predlog Občine Vitanje pojavi družbeno ute-
meljena potreba za odstopanje od obveznih izhodišč, ali če
obstajajo širši javni interesi, ugotovljeni s spremembami dol-
goročnega plana Republike Slovenije, za odstopanja od
obveznih izhodišč, mora ustrezne spremembe in dopolnitve
teh prostorskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje obrav-
navati in sprejeti, po postopku kot ga določa zakonodaja,
Občinski svet občine Vitanje.

6.4.5.3. Predlog dodatnih raziskav, analiz in študij
Za dopolnjevanje uresničevanja in spremljanja prostor-

skih sestavin planskih aktov Občine Vitanje ter za dokončno
odločanje o urejanju prostora v postopku priprave strokov-
nih podlag za posege v prostor je potrebno pripraviti:

– proučitev možnosti prenove trškega jedra Vitanja,
– strokovne podlage za dopolnitev usmeritev za varo-

vanje naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– proučitev potreb po vodi; oskrba s pitno vodo in

tehnološko vodo in vodo za potrebe kmetijstva,
– proučitev možnosti izgradnje zajezitev in zadrževalni-

kov ter MHE,
– agrokarto kmetijskih potencialov Občine Vitanje,
– strokovne podlage za lokacije čistilnih naprav,
– raziskava rezerv mineralnih surovin na območju Ob-

čine Vitanje.
6.4.5.4. Skupne naloge s sosednjimi občinami
Občina Vitanje se obvezuje, da bo tudi po sprejetju

prostorskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje – v letu
1998, sodelovala pri razreševanju skupnih problemov na
mejnih območjih in v širšem prostoru. Za evidentirane, a ne
razrešene soodvisnosti je potrebno pripraviti skupne stro-
kovne podlage. Skupno proučevanje prostora bo temeljilo
na skupno dogovorjenih usmeritvah urejanja prostora in var-
stva okolja, kjer ne poznamo občinskih mej.

Skupne naloge pri usmerjanju prostorskega razvoja s
sosednjimi občinami so:

– določitev poselitvene strategije in proučitev možnosti
oblikovanja manjših zaposlitvenih jeder na območju Občine
Vitanje,

– usklajevanje namembnosti površin z enotnim regij-
skim lokacijskim modelom,

– turistično-rekreacijsko območje Rogla, kot sestavni del
širšega turističnega rekreacijskega potenciala Pohorje, kjer
se prepletajo interesi več uporabnikov prostora (gozdarstvo,
kmetijstvo-pašništvo, naravovarstvo, turizem, rekreacija),

– usklajevano načrtovanje izboljšave kmetijskih zem-
ljišč (meloracije),

– v okviru celjske regije določitev lokacije za odlaganje
(predelava in deponija) nevarnih – posebnih odpadkov,

– proučitev možnosti za skupno regijsko deponijo ko-
munalnih odpadkov,
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– zasnova elektro in telefonskega omrežja na mejnih
območjih,

– usklajevano načrtovanje vodnogospodarskih uredi-
tev ter izkoriščanje vodnih virov,

– usklajevano načrtovanje cestnih povezav.
6.4.6. Urbanistična zasnova naselja Vitanje – program-

ske usmeritve in programske zasnove za zaselek Rakovec –
programske usmeritve

6.4.6.1 Urbanistična zasnova naselja Vitanje
Urbanistična zasnova naselja Vitanje določa za uredi-

tveno območje naselja usmeritve za razvoj naselja in dejav-
nosti v prostoru, podrobnejšo zasnovo organizacije dejav-
nosti in namensko rabo prostora, urbanistično oblikovalske
usmeritve, usmeritve za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne ter varstvo okolja in usmeritve za urejanje območij s
prostorskimi izvedbenimi akti.

6.4.6.1.1 Ureditveno območje naselja Vitanje:
Ureditveno območje urbanistične zasnove naselja Vita-

nje zajema prostorsko in funkcionalno zaključeno območje
naselja. Vitanje je gručasto, v jedru sklenjeno pozidano sre-
diščno naselje, ki leži v manjši gorski kotlini, kjer Hudinja
dobi pritoke Jesenico, Hočno in potok Jez, ter nato vstopi v
sotesko Socko, pod naseljem Vitanje. Vitanje je obenem
pomembnejše lokalno središče, kamor gravitirajo vsa razlo-
žena naselja v občini, in občinsko središče s svojimi zaposli-
tvenimi, oskrbovalnimi, vzgojnimi in kulturnimi funkcijami.
Na južni strani ureditveno območje Vitanja naravno zaključu-
je vznožje Stenice in vzhodnega obronka Paškega Kozjaka,
na severni in vzhodni strani pa nižji hribovit predel, ki se
dvigne v pohorski masiv.

Ureditveno območje urbanističnih zasnov naselja Vita-
nje meri okrog 54,9 ha; predlagane širitve v velikosti 5,5 ha
predstavlja predvideneno zaokrožItev na vzhodnem delu ure-
ditvenega območja ob cestah v Stranice in Rakovec.

6.4.6.1.2 Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja in
dejavnosti

Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja so naslednje:
– Ocene sprejemljivosti prostora dopuščajo povečanje

števila prebivalcev za okrog 200 oziroma na ocenjeno sku-
pno število 1.040 prebivalcev.

– Racionalna in optimalna raba prostora znotraj uredi-
tvenega območja naselja Vitanje s prenovo predvsem stare-
ga trškega jedra, dopolnilno gradnjo znotraj še nezazidanih
območij ter delno širitvijo površin za poselitev na severnem
obrobju ureditvenega območja naselja.

– Razvijanje vloge Vitanja kot občinskega središča ob
vzporedni krepitvi vloge naselja kot turistično rekreacijskega
središča s poudarjenim razvojem oskrbnih, storitvenih, dru-
žbenih in turističnih dejavnosti znotraj obstoječega ureditve-
nega območja in predvidenih širitev.

– Prenova, zapolnitve, in optimalna raba obstoječih po-
vršin za stanovanja ter uravnotežena širitev stanovanjske
gradnje na še delno nezazidano stanovanjsko območije Pod
Kompošem.

– Prenova stavbnega fonda ter na določenih območjih
dopolnitve osnovne stanovanjske funkcije s funkcijami, ki so
pomembne za razvoj centralnih dejavnosti naselja in turistič-
nih dejavnosti.

– Prenova obstoječih manjših proizvodnih območij v
jugozahodnem delu naselja (Kovinar) predvsem s prehaja-
njem na proizvodne postopke, ki so za okolje manj moteči,
ter s prenovo gradbenega fonda in preurejanjem obstoječih
zunanjih površin znotraj proizvodnih območij.

– Ureditve manjšega obrtno proizvodnega območja na
dislocirani lokaciji, izven ureditvenega območja naselja, ob
cesti v Spodnji Dolič, kamor naj bi usmerjali obrtno proizvo-
dne dejavnosti, ki so za okolje manj moteči.

– Ohranitev sedanjih in urejanje novih zelenih površin s
poudarkom na zaščitni in oblikovno krajinski funkciji zelenja
v naselju.

– Sanacija prometnega omrežja v naselju z izgradnjo
nadomestne ceste v koridorju ob potoku Hočna in zagotovi-
tev zadostnega števila parkirnih mest znotraj osrednjega
dela naselja.

– Izboljšanje pešpovezav med posameznimi deli nase-
lja predvsem z območji za rekreacijo ter preostalimi deli
naselja; urejanje sprehajalnih poti v območjih, ki so predno-
stno opredeljena kot rekreacijsko-turistična.

– Sanacija in nadaljnje urejanje komunalne in energet-
ske infrastrukture ter infrastrukture zvez ob upoštevanju eko-
loških sanacij in varovanj.

– Podrejanje vseh posegov pogojem varovanja okolja
ter sanaciji obstoječih virov onesnaževanja in motenj v oko-
lju.

6.4.6.1.3 Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru
Stanovanja:
Gradnja individualnih stanovanjskih objektov bo pote-

kala predvsem v opredeljenem območju za stanovanjsko
gradnjo Pod Kompošem – območji S9 in S10, kjer je spre-
jet prostorski izvedbeni akt (ZN), ter v območju urejajna
S11, kjer bo izdelan PUP.

Preostali del naselja je ob upoštevanju terenskih in
drugih prostorskih omejitev v celoti pozidan, zato so možno-
sti za zapolnitve v okviru obstoječih stanovanjskih območij
zanemarljive. V vseh obstoječih stanovanjskih območjih je
dovoljena prenova obstoječih stanovanjskih enot ter s tem
izboljšanje kvalitete stanovanj.

Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (centralne
dejavnosti):

Razvoj centralnih dejavnosti bo potekal znotraj obsto-
ječega centralnega dela naselja Vitanje – v starem trškem
jedru M1, ki je pod režimom varstva kulturne dediščine, ter v
novejšem centru M2; območje urejanja M5 je namenjeno
potrebam osnovne šole; predvidena je predvsem kvalitetna
prenova obstoječih objektov in površin ter gradnja objektov
in urejanja površin skladno z usmeritvami iz veljavnih pro-
storskih izvedbenih načrtov.

Območja za šport in rekreacijsko turistične dejavnosti:
V povezavi z razvojnimi usmeritvami celotne občine je

tudi v Vitanju, poleg razvijanja centralnih dejavnosti, kot po-
membno opredeljeno dograjevanje in urejanje naselja za
turizem in rekreacijo. Zaradi prostorskih omejitev ni možno-
sti za širitev teh površin.

Obrtno proizvodne in proizvodne dejavnosti:
Za obstoječe manjše območje (O1 in i), ki je bilo dose-

daj opredeljeno kot območje za proizvodne dejavnosti v
osrednjem delu naselja, je predvideno zmanjšanje obsega
ter preusmeritev v za okolje sprejemljivejše obrtne dejavno-
sti in objektov za družbene potrebe.

Za območje Kovinar (O2), ki je bilo dosedaj opredelje-
no kor proizvodno območje, je predvidena prenova s preha-
janjem na proizvodne postopke, ki so za okolje manj mote-
či, ter s prenovo gradbenega fonda in preurejanjem
obstoječih zunanjih površin znotraj proizvodnih območij.

Predvidena je ureditev manjšega obrtno-proizvodnega
območja na lokaciji izven ureditvenega območja naselja, ob
cesti v Spodnji Dolič (ureditveno območje 5), kamor bi
usmerjali obrtno proizvodne dejavnosti, za katere v naselju
ni prostora, občina pa jih želi razvijati.

Zelene površine:
Vse zelene površine (D1 do D7) morajo ohranjati svojo

namembnost ter na njih ni predvidena gradnja. Za površine
ob območjih kulturne dediščine (D2, D3, D4) in ob pokopa-
lišču (D1) je predvidena sanacija. Pri urejanju zelenih povr-
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šin je potrebno poudarjati njihovo vizualno, razmejitveno,
označevalsko ter bivalno estetsko vlogo v prostoru.

Promet:
Glavno cestno prometno žilo znotraj ureditvenega ob-

močja naselja Vitanje predstavljata regionalni cesti (R 431)
Gornji Dolič – Stranice in (R 693) Nova cerkev – Socka –
Vitanje, ki predstavljata za naselje s svojim potekom promet-
no oviro predvsem na predelu strega trškega jedra (M1) in
novejšega centralnega dela (M2), obenem pa sta za naselje
vitalnega pomena v smislu povezav z drugimi kraji izven
občine (smer proti Spodnjemu Doliču – povezava na Koro-
ško in proti Šaleški dolini; smer proti Stranicem – povezava
preko Slovenskih Konjic proti Mariboru in smer proti Novi
cerkvi – povezava proti Celju). Predvidena je izvedba nado-
mestne ceste v rezerviranem koridorju ob Hočni, da bi se
vsaj delno razrešila prometna zasičenost osrednjega dela
naselja.

Notranja mreža lokalnih cest je nasledek historičnih
povezav oziroma je bila v manjšem obsegu grajena na osno-
vi usmeritev iz zazidalnih in ureditvega načrta. Znotraj nase-
lja so predvidene rekonstrukcije cestnih elementov (križi-
šča, priključki lokalnih internih dovozov na lokalne ceste) ter
dodatne ureditve hodnikov za pešce za zagotovitev varnega
peš prometa. Posebne ločene kolesarske steze niso predvi-
dene.

Pri izgradnji cestnega omrežja je potrebno upoštevati:
vse prometne površine se izvedejo v asfaltu, razen v primeru
posebnih zahtev; vsak objekt mora imeti urejen dovoz do
lokalne ceste; odmik objektov od lokalne ceste mora znaša-
ti min. 5 m; glede na dejavnost v objektu je potrebno zago-
toviti ustrezno število parkirnih mest; pri rekonstrukciji ob-
stoječih cest je potrebno upoštevati elemente podane v
lokacijskih načrtih oziroma v lokacijskih dokumentacijah. Za
gradnjo novih objektov v varovalnem pasu cest so investitorji
dolžni pridobiti soglasje upravljalca; pri lokalni cesti se upoš-
teva pas v širini 10 m od osi ceste.

Komunalna, energetska infrastruktura in zveze:
Za ureditveno območje je predviden ločen sistem od-

vajanja odplak. Za naselje bo dograjen kolektor s sekundar-
no mrežo kanalizacije. Kolektor bo navezan na čistilno na-
pravo na južnem delu ureditvenega območja naselja.

Izgradnja omrežja za odvod in čiščenje odplak ter do-
grajevanje kanalizacijskega sistema za širše območje bo
potekalo na osnovi podrobnejših lokacijskih načrtov. Za vsa
predvidena območja, kjer bo potekala novogradnja, je po-
trebno zagotoviti vodovodne priključke za pitno vodo in za
zagotovitev požarne varnosti. Lociranje in izgradnja kanali-
zacijskega in vodovodnega omrežja morata biti usklajeni z
upravljalci vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave. Rav-
nanje z odpadki bo potekalo skladno z občinskim odlokom
o ravnanju z odpadki.

Za oskrbo z električno energijo je predvidena ureditev
visokonapetostnega in nizkonapetostnega kabelskega raz-
voda na osnovi prostorskih izvedbenih aktov za posamezna
območja urejanja. Za celotno ureditveno območje je predvi-
dena dograditev omrežja javne razsvetljave.

Telefonsko omrežje in omrežje CATV bo dograjevano
skladno s potrebami v vseh opredeljenih območjih za grad-
njo znotraj ureditvenega območja naselja.

Opredeliti je potrebno možnost za izgradnjo ogrevalne-
ga omrežja iz predvidene kotlovnice na biomaso, kar bi
omogočilo ogrevanje objektov v ureditvenem območju na-
selja tudi na ta način.

6.4.6.1.4 Zasnova namenske rabe prostora:
Ureditveno območje naselja Vitanje je opredeljeno kot

območje stavbnih zemljišč z naslednjimi osnovnimi rabami –
prevladujočimi namembnostmi:

Tabela 10: Pregled površin po pretežni namembnosti

Območje urejanja: Prevladujoča namembnost Velikost (v ha):
oznaka skupaj nezazidano

S OBMOČJA ZA STANOVANJA 21,68 1102
M MEŠANO OBMOČJE:

območje za centralne dejavnosti
(oskrbne, storitvene in za
obrtne nemotilne dejavnosti) 15,77 2,91

O OBMOČJA ZA OBRTNO IN
PROIZVIDNO DEJAVNOST 2,43 0,23
OBMOČJA INFRASTRUKTURNIH
OBJEKTOV 0,34 0,12

D DRUGE POVRŠINE – zelene –
– načeloma ni dovoljena sprememba
namembnosti 13,22 12,98

Po OBMOČJA POKOPALIŠČ 1,44 0,70
54,88 22,43

UREDITVENO OBMOČJE – skupaj 54,88 ha

6.4.6.1.5 Urbanistično oblikovalske usmeritve:
Stanovanjska območja:
Za vsa stanovanjska območja individualne gradnje ve-

lja načeloma možnost gradnje prizidkov in adaptacije obsto-
ječih objektov ob upoštevanju usmeritev za zazidanost par-
cele (60:40), usmeritev glede sprememb namembnosti
objektov (ohranjati je potrebno primarno stanovanjsko fun-
kcijo območij, nova, dodana dejavnost ne sme motiti okolja)
ter usmeritev za oblikovanje objektov (podrediti obstoječim,
kvalitetnim, sosednjim objektom).

V stanovanjskih območjih individualne gradnje S1 do
S6, S8 in S11 je dovoljena nova gradnja objektov, pri čemer
je potrebno racionalno uporabiti razpoložljivo zemljišče (veli-
kost parcel od 500 m2 do največ 1.200 m2).

V območjih individualne stanovanjske gradnje S9 in
S10 bodo upoštevani urbanistično oblikovalski pogoji iz za-
zidalnih načrtov za obe območji urejanja.

Centralna območja naselja (za oskrbne, storitvene in
družbene dejavnosti):

Zazidalna zasnova in oblikovanje objektov v območjih
centralnih dejavnosti (M1, M2 in M5) morajo biti opredeljeni
v prostorskih izvedbenih aktih, ki izhajajo iz usmeritev teh
urbanističnih zasnov.

V opredeljenih obstoječih in razširjenih območjih za
centralne dejavnosti so v objektih možne centralne dejavno-
sti (praviloma v parterju) dopolnjene s servisno-storitvenimi
dejavnostmi, turistične dejavnosti, stanovanja (praviloma v
etaži oziroma mansardi). Oblikovanje objektov in ureditvena
zasnova morata odražati funkcijo posameznih objektov in
celotnega območja urejanja, pri čemer je pri posegih v
grajeno strukturo naselja potrebno ohranjati kvalietno arhi-
tekturo naselja, kjer ta obstaja, in si prizadevati za izboljša-
nje neustreznosti dosedanjih posegov.

Pri lociranju novih objektov, pri dozidavah in nadzi-
davah obstoječih objektov je potrebno upoštevati znači-
len vzorec poselitve v naselju in značilnosti okoliške arhi-
tekture; zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od
lokalnih cest, parcelnih mej ter sosednjih objektov s po-
gojem, da zazidanost parcele ne presega 60% razpolo-
žljivega zemljišča.

Višinske in tlorisne gabarite ter etažnost je potrebno
prilagajati gabaritom obstoječe zazidave s tem da so podre-
jeni dominantam naselja.

Začasni objekti za morebitne sezonske prireditve in
druge vrste turistične ponudbe morajo biti locirani tako, da
ne ovirajo drugih dejavnosti v prostoru in da niso locirani v
varovanih območjih.
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Območja za obrtno proizvodne dejavnosti:
Vsi posegi morajo biti odraz funkcije objektov oziroma

celotnega območja z upoštevanjem novih tehnoloških dog-
nanj glede načina gradenj kot tudi tehnoloških postopkov,
ob strogem upoštevanju pogojev za varovanje okolja.

6.4.6.1.6 Usmeritve za varstvo naravne in kulturne de-
diščine ter za varstvo okolja:

Za vse posege v območjih zavarovanih objektov in ob-
močij kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in
soglasje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne de-
diščine; za posege v območju starega trškega jedra (M1) je
obvezna predhodna izdelava smernic za varovanje kulturne
dediščine.

V prostorskih izvedbenih načrtih (PIN) in prostorskih
ureditvenih pogojih za posamezna območja urejanja je ob-
vezna opredelitev ustreznih krajinskih ureditev ter pogojev
za varstvo okolja znotraj mej posameznih območij urejanja
oziroma v celotnem ureditvenem območju naselja Vitanje in
širše.

6.4.6.1.7 Usmeritve za urejanje območij s prostorski-
mi izvedbenimi načrti (PIN) in prostorskimi ureditvenimi po-
goji (PUP):

Posamezna območja urejanja znotraj ureditvenega ob-
močja naselja Vitanje bodo urejana s PIN in PUP, ki so že
izdelani in sprejeti oziroma morajo biti izdelani na osnovi
usmeritev iz teh urbanističnih zasnov:

ZN (zazidalni načrti) za območja urejanja: S2, S7 del,
S9 del, S10 del.

UN (ureditveni načrti) za območja urejanja: S5, S6,
S8, M2 del, D2, D4.

PUP (prostorski ureditveni pogoji) za ves preostali del
ureditvenega območja naselja Vitanje.

LN (lokacijski načrti): za posege – gradnje infrastruk-
turnih objektov in naprav, kjer je posledica nova izključna
raba prostora, in za posege – gradnje infrastrukturnih objek-
tov in naprav in ureditev vplivov, kjer je posledica prekrivajo-
ča raba v vplivnem območju objektov.

6.4.6.2 Programske zasnove za zaselek Rakovec
Programske zasnove za zaselek Rakovec določajo za

ureditveno območje usmeritve za razvoj naselja in dejavno-
sti v prostoru, podrobnejšo zasnovo organizacije dejavnosti
in namensko rabo prostora, urbanistično oblikovalske usme-
ritve, usmeritve za komunalno urejanje območja, usmeritve
za varstvo naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja in
usmeritve za urejanje območja s prostorskim izvedbenim
aktom.

6.4.6.2.1 Ureditveno območje naselja Rakovec:
Ureditveno območje zaselka Rakovec obsega dolinski

del zaselka ter obrobne strmine, ki obdajajo dolino z zasel-
kom. Meja ureditvenega območja poteka večinoma po te-
renskih plastnicah na nadmorski višini 1150 m, na južnem,
vstopnem delu pa se na obeh straneh spusti po grebenih do
nadmorske višine 1010 m.

Opis poteka meje ureditvenega območja je podan v
smeri urinega kazalca od začetne točke opisa T, ki se naha-
ja v zahodnem vogalu parc. št. 1054 k.o. Hudinja. Od tu
poteka meja po grebenu v smeri proti severozahodu do
plastnice na nmv. 1150 m; ko meja doseže to nmv. poteka
po tej plastnici ter z dvema večjima deviacijama na delu
hudourniških zajed obkroži dolinski del, pri tem pa ves čas
poteka po parceli št. 1085/1 k.o. Hudinja. Ko doseže me-
ja, na severovzhodni strmini od zaselka, rob obstoječe goz-
dne poti, se spusti do nmv. 1050 m, pri tem pa prečka
parceli št. 1154 ter 11049/3 k.o. Hudinja. Meja se nato
nadaljuje v smeri proti jugu ter sledi poteku plastnice na
nmv. 1050, pri tem pa delno poteka ob robu parcele št.
1049/2 ter prečka parceli št. 1056/2 in 973/1 k.o. Hudi-

nja. Ko meja doseže hudourniško zajedo na strmini vzho-
dno od vstopnega dela v dolino zaselka, se meja spusti na
nmv. 1010 m, prečka parceli št. 1224/1 (potok Hudinja) in
1052/7(cesta) k.o. Hudinja ter se zaključi v začetni točki
opisa meje.

Velikost ureditvenega območja znotraj opisane meje je
(planimetrirano) 33,527 ha.

6.4.6.2.2 Organizacija dejavnosti v območju – pro-
gram

Objekti:
Razdelitev funkcij v glavnih, obstoječih objektih za obe

vrsti turizma v ožjem območju zaselka Rakovec je naslednja:
– osrednjo centralno funkcijo v zaselku bo prevzel ob-

jekt stare šole (12); v objektu bodo recepcija z informacij-
skim centrom, planinski dom z gostinsko dejavnostjo ter
skupna ležišča za center obšolskih dejavnosti. Ob objektu
je predvidena ureditev manjšega parkirnega prostora;

– v “hausu” (16) bodo apartmaji za turiste ter skupna
ležišča (za obšolske dejavnosti),

– na prostoru obstoječega gospodarskega poslopja
(17) bodo urejeni apartmaji za turiste;

– v obstoječem osrednje stanovanjskem objektu (11)
je predvidena možnost ureditve prostorov za turistično de-
javnost.

Na širšem območju zaselka Rakovec pa bodo v dolo-
čenih obstoječih objektih dodatno razdeljene naslednje fun-
kcije:

– bivša žaga (5) žage se obnovi z ohranitvijo celotnega
mehanizma ter se dodatno uredi kot predstavitveni objekt v
katerem bodo prikazane dejavnosti v Rakovcu ter organizi-
rane občasne razstave. Objekt se nameni predstavitvi začet-
kov Rakovca in dejavnosti, ki se je na tem delu odvijala. V
primeru slikarskih kolonij se lahko v objektu organizirajo
predstavitve del ob zaključku kolonije. Ob žagi se uredi
nekaj parkirnih mest. To parkirišče se naj bi uporabljalo tudi
za parkiranje avtobusa, v primeru da se pripelje večja skupi-
na ljudi,

– manjši stanovanjski objekt (2) na vstopu v dolino se
uredi, obnovi ter se ga nameni oddajanju.

Vsem obstoječim objektom je opredeljena možnost,
da se (delno) preuredijo za funkcije turističnih dejavnosti.

Na ožjem območju zaselka Rakovec je predvidena iz-
gradnja novih objektov:

18 – objekt za šolske in obšolske dejavnosti z bivalnimi
prostori in sanitarijami za tabornike;

19 in 20 – objekta z apartmaji za turiste ali stanovanj-
ski objekt z apartmaji;

25 – na območju bivšega mlina ali kovačije je oprede-
ljena možnost obnove objekta.

Predvidene namembnosti in dovoljeni posegi na objek-
tih so opredeljeni v Programskih zasnovah za ureditveni
načrt za zaselek Rakovec (Urbana d.n.o. Velenje, št. proj.
151/99 z datumom januar 2000) in se jih upošteva v pove-
zavi s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je.

Druge ureditve:
Taborjenje:
Za tabornike se nameni manjša uravnava nekoliko višje

nad hausom. Vodo in sanitarije bi imeli lahko v objektu za
živino ali pa bi se zgradil dodaten manjši objekt. Odvisno od
oblike taborjenja je seveda organizacija prehrane, ki pa bo
omogočena tudi v objektu 12.

Parkirne površine:
Manjše parkirne površine so predvidene južno od

objekta bivše žage (5) ter severno ob objektih stare šole
(12) in predvidenem objektu za šolske in obšolske dejav-
nosti (18).
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Površine za druge namene:
Ob predvidenem objektu za obšolske dejavnosti ter ob

objektu bivše žage je predvidena ureditev površin za obšol-
ske dejavnosti ter piknike.

Prometne ureditve:
Obstoječa cesta iz Vitanja je primerna za bodoče po-

trebe kraja. Del ceste, ki je še v makadamski izvedbi, bo
delno rekonstruiran in asfaltiran. Predvidena širina cestišča
je 3,5 m. Cestni priključki do posameznih zgradb bodo
urejeni v skladu s priporočili službe za varstvo okolja.

Komunalna, energetska infrastruktura in zveze
Za naselje Rakovec je predviden mešan sistem kanali-

zacije. Vzdolž naselja je predviden kolektor, ki bo navezan
na čistilno napravo, ki bo locirana ob vstopu v dolino naselja
Rakovec. Večina zgradb v naselju leži v bližini potoka Hudi-
nja, zato je predvideno, da se meteorne in površinske vode
vodijo ločeno v strugo Hudinje in se s tem zmanjša profil
kolektorja. Vse odpadne vode iz objektov je potrebno odva-
jati v kolektor in čistilno napravo. Meteorne vode, z olji
onesnaženih površin, je potrebno voditi preko lovilcev olj v
kanalizacijo.

Obstoječe vodovodno zajetje in vododni rezervoar nad
vasjo bosta omogočala preskrbo s pitno vodo tudi za predvi-
deno razšijeno in oživljeno naselje. Potrebna bo obnova
obstoječih objektov, v skladu z veljavnimi higienskimi stan-
dardi ter nadomestitev obstoječe razvodno omrežje s takimi
profili cevi, ki bodo omogočale gašenje požarov.

Obstoječi daljnovod in nizkonapetostni vodi vzdolž na-
selja bodo zadoščali tudi za bodočo večjo porabo električne
energije v naselju. Po potrebi bo zamenjan transformator na
lokaciji obstoječega transformatorja. Potrebna je izgradnja
kabelskega telefonskega omrežja.

Ravnanje s komunalnimi odpadki je potrebno urediti
skladno z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki v Občini
Vitanje.

6.4.6.2.3 Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje

Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju pose-
gov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
razmerja merila in kvalitete ureditvenega območja. Posegi v
prostor morajo obdržati vzpostavljena razmerja med odprti-
mi travniškimi in zaprtimi gozdnimi površinami.

Pogoji za oblikovanje prizidav, rekonstrukcij in adaptacij
obstoječih objektov se določijo v fazi priprave projektne do-
kumentacije (lokacijske in gradbene) na osnovi predhodno
pridobljenih pogojev pristojne službe za varstvo kulturne dedi-
ščine. Za objekte: bivša žaga (5), stanovanjski objekt (11),
bivša šola (12), stanovanjski blok “haus” (16) in gospodarsko
poslopje (17) je obvezno predhodno pridobiti konservatorske
smernice. Pri posegih v ostalo grajeno strukturo zaselka je
potrebno ohranjati kvalitetno arhitekturo naselja in si prizade-
vati za izboljšanje neustreznosti dosedanjih posegov.

Za oblikovanje novih predvidenih objektov je potrebno
pri izdelavi projektne dokumentacije sodelovanje pristojne
službe za varstvo kulturne dediščine; načeloma pa je potre-
bno upoštevati naslednja izhodišča:

– tloris naj bo praviloma podolgovat (razmerje stranic
1:1,2 do 1:1,5), daljša stranica objekta je praviloma vzpore-
dna s terenskimi plastnicami.

– višinski gabarit: klet + pritličje + mansarda (izkorišče-
no podstrešje) za lokacije na strmejših legah, oziroma: pritli-
čje + 1. etaža + mansarda za lokacije na ravnejših legah

– streha naj bo simetrična dvokapnica z naklonom 40°
–45°. Kritina naj bo temnosive barve,

– zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od lokalnih cest,
parcelnih mej ter sosednjih objektov s pogojem, da zazidanost
parcele ne presega 40% razpoložljivega zemljišča.

Na celotnem ureditvenem območju je potrebno upoš-
tevati opredeljeno naravno in kulturno dediščino.

Posamezne ureditve zunanjih odprtih površin so dovo-
ljene le za opredeljene namene ter v okviru za to določenih
površin. Niso dovoljene izvedbe utrjenih površin (asfaltira-
nja, tlakovci); obstoječe gozdne poti je dovoljeno le vzdrže-
vati.

Potrebno je ohranjanje obstoječih travniških površin
(košnja), stez, posamičnih skupin drevja ter predvsem dre-
vesnega gaja pod “hausom”.

6.4.6.2.4 Usmeritve za varstvo naravne in kulturne
dediščine

Glede varstva naravne dediščine je potrebno upošte-
vati omejitve za posege v prostor ter režime varovanja, ki jih
bodo (potem, ko bodo sprejeti) opredeljevali:

– odlok o regijskem parku Pohorje (oznaka obveznega
republiškega planskega izhodišča RP 222), znotraj katere-
ga leži obravnavano območje zaselka Rakovec;

– odlok o naravnem rezervatu za območje gozda na
jugovzhodnem delu ureditvenega območja ob zaselku Ra-
kovec;

– varovanje vodotoka Hudinje s hudourniškimi pritoki,
ki so predlagani za opredelitev kot naravni spomenik.

Obenem je potrebno upoštevati:
– zaradi ohranitve izgleda krajine je treba ohraniti vsa

posamezne drevesa in skupine dreves (macesni, listavci,
smreke), ki rastejo izven gozda, ter pri zunanji ureditvi okoli-
ce objektov uporabiti le avtohtone, rastišču primerne dreve-
sne in grmovne vrste;

– v predelih zaraščanja je potrebno vzpostaviti ponov-
no kmetijske površine;

– obvezna je košnja vsaj enkrat letno; možna je paša
na način, ki ne ogroža stabilnosti tal in gozdnega roba.

Ureditveno območje UN zaselka Rakovec leži znotraj:
– pomembnejšega območja kulturne dediščine Južno

Pohorje ter
– Regijskega parka Pohorje.
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati vsa izhodi-

šča za urejanje, ki izhajajo iz režimov varovanja za zgoraj
navedeni območji.

6.4.6.2.5 Usmeritve za izboljšanje in varovanje bival-
nega in delovnega okolja

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-
tov in pred drugimi ureditvami, je potrebno uporabiti za
ureditev zelenih površin.

Pri načrtovanju novih ureditev je potrebno zagotavljati
enakomerno osončenje vsem objektom.

Dejavnosti v objektih v ureditvenem območju ne smejo
predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. V obmo-
čju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča
uspešno preprečevanje onesnaženosti zraka, kar mora biti
opredeljeno v investicijskem elaboratu in projektni dokumen-
taciji za posamezne objekte; po potrebi je obvezno zagotoviti
kontrolo dovoljenih emisij prahu ob vstopu v atmosfero.

Pri lociranju objektov za dejavnosti, kjer bi utegnil na-
stajati prekomerni hrup je potrebno zagotoviti upoštevanje
določil predpisov s področja varstva pred hrupom.

Ureditveno območje zaselka Rakovec se opredeljuje v
1. stopnjo varstva pred hrupom (1. območje) po 4. členu
uredbe o hrupu v naravnem in življenskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95) ter so zanj določene mejne dnevne in nočne
ravni hrupa, in sicer nočna raven: 40 dBA (od 22. do 6.
ure) in dnevna raven: 50dBA (od 6. do 22. ure).

Dejavnosti, ki bodo na ureditvenem območju UN, sme-
jo biti samo takšne, da morebitne odpadne vode ne bodo
vsebovale težkih kovin in drugih snovi, ki bi škodile delova-
nju čistilne naprave. Za vse dejavnosti, kjer bodo odpadne
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vode, mora dati soglasje k lokaciji tudi upravljalec kanaliza-
cijskega omrežja in bodoče ČN.

Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in
mehanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno
kanalizacijo očistiti v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in
usedalnikih, kar je potrebno upoštevati predvsem na prede-
lih parkirišč in drugje.

Ureditveno območje leži v širšem vodozbirnem obmo-
čju 3. varstvene cone po veljavnem odloku o zaščiti virov
pitne vode (Uradni list SRS, št. 7/73, 13/87) zato je pri
posegih v prostor potrebno upoštevati pogoje, ki veljajo za
posamezne varstvene pasove.

Odtok tekočih in meteornih vod z območja je potrebno
urejevati sonaravno, z uporabo materialov, ki bodo manj
spreminjali naravni odtok in večali samoočiščevalno sposo-
bnost vodotokov (kamnite zložbe).

K vsem objektom je potrebno zagotoviti dovoz urgen-
tnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo
biti urejene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasil-
skimi vozili (nosilnost, ipd.).

Požarno vodo je potrebno zagotavljati z izgradnjo hi-
drantnega omrežja, kjer je to smiselno, oziroma je možno
zagotoviti požarno vodo iz potoka.

Za posamezne nove dejavnosti v objektih, je na osnovi
izračuna požarne povečane obremenitve, pri projektiranju
potrebno upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustreza-
jo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi
povečane nevarnosti pred požarom je v objektih obvezno
upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje začet-
nega požara.

6.4.6.2.6 Usmeritev za urejanje območja s prostor-
skim izvedbenim načrtom

Za ureditveno območje zaselka Rakovec je predvidena
in obvezna izdelava ureditvenaga načrta, na osnovi usmeri-
tev iz teh programskih zasnov.

(2) Spremembe in dopolnitve kartografskega dela dol-
goročnega plana se izvedejo zaradi ustanovitve nove Obči-
ne Vitanje ter razdelitve prejšnje Občine Slovenske Konjice
na tri samostojne občinske enote.

Vsebina spremenjenega in dopolnjenega kartografske-
ga dela dolgoročnega plana je naslednja:

vsebina: merilo:
list a/ Naslovnica
list b/ Vsebina
list št. 1 Zasnova kmetijstva in gozdarstva

(tema 1) 1:25000
list št. 2 Zasnova vodnega gospodarstva

(tema 2) 1:25000
list št. 3 Zasnova rudnin (tema 3) 1:25000
list št. 4a Zasnova varovanja naravnih vrednot

(tema 4) 1:25000
list št. 4b Zasnova varstva kulturne dediščine

(tema 4) 1:25000
list št. 5 Zasnova rekreacije v naravnem okolju

(tema 5) 1:25000
list št. 6 Zasnova sanacij (tema 6) 1:25000
list št. 7 Zasnova funkcij naselij v omrežju naselij in

zasnova območij za poselitev (tema 7) 1:25000
list št. 8 Zasnova prometnega omrežja (tema 8) 1:25000
list št. 9 Zasnova omrežja zvez (tema 9) 1:25000
list št. 10 Zasnova energetskega omrežja

(tema 10) 1:25000
list št. 11 Zasnova območij za obrambo in

zaščito (tema11) 1:25000
list št. 12 Zasnova načinov urejanja prostora

(tema 12) 1:25000

vsebina: merilo:
list št. 13 Zasnova osnovne rabe prostora

Občine Vitanje (tema 13) 1:25000
lista št. 14 Urbanistična zasnova naselja Vitanje
14.1 (tema 14): Zasnova namenske rabe prostora

(tema 14a) 1:5000
14.2 Zasnova načinov urejanja prostora

(tema 14b) 1:5000
listi št. 15 Območja za poselitev – dodatek (tema 7):
15.0 Preglednica vezave listov TTN5 1:25000
15.1 TTN5 Šoštanj 10 1:5000
15.2 TTN5 Slovenska Bistrica 1 1:5000
15.3 TTN5 Slovenska Bistrica 3 1:5000
15.4 TTN5 Slovenska Bistrica 11 1:5000
15.5 TTN5 Slovenska Bistrica 12 1:5000
15.6 TTN5 Šoštanj 30 1:5000
15.7 TTN5 Slovenska Bistrica 21 1:5000
15.8 TTN5 Šoštanj 40 1:5000

(3) V kartografski dokumentaciji k prostorskemu planu
se vsebina kart ustrezno spremeni in dopolni:

Vsebina spremenjenega in dopolnjenega dela karto-
grafske dokumentacije prostorskega plana je naslednja:

list a/ Naslovnica
list b/ Vsebina
list št. 1 Preglednica vezave listov 1:25000
list št. 2 PKN5 – Šoštanj 9 1:5000
list št. 3 PKN5 – Šoštanj 10 1:5000
list št. 4 PKN5 – Slovenska Bistrica 1 1:5000
list št. 5 PKN5 – Slovenska Bistrica 2 1:5000
list št. 6 PKN5 – Šoštanj 19 1:5000
list št. 7 PKN5 – Šoštanj 20 1:5000
list št. 8 PKN5 – Slovenska Bistrica 11 1:5000
list št. 9 PKN5 – Slovenska Bistrica 12 1:5000
list št. 10 PKN5 – Slovenska Bistrica 13 1:5000
list št. 11 PKN5 – Šoštanj 29 1:5000
list št. 12 PKN5 – Šoštanj 30 1:5000
list št. 13 PKN5 – Slovenska Bistrica 21 1:5000
list št. 14 PKN5 – Slovenska Bistrica 22 1:5000
list št. 15 PKN5 – Slovenska Bistrica 23 1:5000
list št. 16 PKN5 – Šoštanj 39, 40 1:5000
list št. 17 PKN5 – Slovenska Bistrica 31 1:5000
list št. 18 PKN5 – Slovenska Bistrica 32 1:5000
list št. 19 Legenda za liste št. 2 do št. 18

3. člen
(1) Besedilo srednjeročnega družbenega plana se v

točki: 10. Prostorski razvoj v celoti nadomesti z besedilom
iz točke 1) iz 2. člena tega odloka.

(2) Kartografski del srednjeročnega družbenega plana
se v celoti nadomesti s kartografskim delom, katerega vse-
bina je navedena v točki 2) iz 2. člena tega odloka.

(3) Kartografska dokumentacija k srednjeročnemu dru-
žbenemu planu se v celoti nadomesti s kartografsko doku-
mentacijo, katere vsebina je navedena v točki 3) iz 2. člena
tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-05/2003
Vitanje, dne 13. februarja 2003.

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l. r.
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870. Odlok o ugotovitvi, kateri izvedbeni prostorski
akti so v skladu s sprejetim odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 –
dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 za
območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 23., 171. in
173. do 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02) in na podlagi 16., 17., 25., 125. in 128.
člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99,
46/01 in 106/02) na 3. redni seji dne 13. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi, kateri izvedbeni prostorski akti so v

skladu s sprejetim odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega

plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in

družbenega plana razvoja Občine Slovenske
Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za

območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998

1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Vitanje ugotavlja,

kateri izvedbeni prostorski akti so usklajeni z odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana raz-
voja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998
(v nadaljevanju: prostorske sestavine dolgoročnega plana
Občine Vitanje v letu 1998).

2. člen
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Obči-

ne Vitanje v letu 1998 so usklajeni:
1. odlok o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjske

soseske Vitanje–Štajnhof Vitanje (Uradni list RS, št. 7/95),
2. odlok o sprejetju ZN soseske Pod Kompošem–

Vitanje (Uradni list SRS, št. 32/84) s spremembami in do-
polnitvami (Uradni list RS, št. 36/00 in 106/02),

3. odlok o UN center Vitanje (Uradni list SRS, št.
28/88) s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št.
28/88 in Uradni list RS, št. 33/95 in 57/97),

4. odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih pose-
gov v prostor na območju Občine Vitanje, za katera ni potre-
bno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 65/00).

3. člen
Do sprejetja novih izvedbenih prostorskih aktov se po-

daljša veljavnost naslednjim odlokom:
1. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele na-

selij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej
ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)
s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 9/96,
56/98, 80/98, 4/00, 45/00 in 103/01),

2. odlok o PUP za staro jedro Vitanja – za ureditveno
območje UN 3 (Uradni list RS, št. 93/99).

4. člen
Do sprejetja začasnih prostorskih ureditvenih pogojev

za nekatera naselja in odprt prostor v občini Vitanje ostane v

veljavi Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v občini Slovenske
Konjice (Uradni list SRS, št. 28/89) s spremembami in
dopolnitvami (Uradni list RS, št. 82/94).

Uporabljajo se samo tista določila, ki niso v neskladju s
Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Vita-
nje v letu 1998.

5. člen
Do sprejetja začasnih prostorskih ureditvenih pogojev

za nekatera naselja in odprt prostor v Občini Vitanje ostane
v veljavi odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. obmo-
čja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera
ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Ura-
dni list SRS, št. 34/87) s spremembami in dopolnitvami
(Uradni list RS, št. 23/97, 83/97 in 49/99).

Določila prej navedenega odloka se smiselno uporab-
ljajo za območja urejanja, ki so navedena v 2. in 3. členu
prej navedenega odloka, vendar le znotraj ugotovljenih stav-
bnih zemljišča (u), ki so razvidna iz kartografske dokumenta-
cije prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vita-
nje v letu 1998.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-06/2003
Vitanje, dne 13. februarja 2003

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l. r.

871. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
izjemne posege na podlagi sprememb in
dopolnitev planskih aktov Občine Vitanje v
letu 1998

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 12., 23.,
171., 173. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02) in na podlagi 16., 17., 25., 125. in 128.
člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99,
46/01 in 106/02) na 3. redni seji dne 13. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege na osnovi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Vitanje v letu 1998

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Vitanje v letu 1998, ki se nanašajo na
novo opredeljena stavbna zemljišča v okviru ureditvenih ob-
močij: Brezen, Hudinja, Ljubnica, Spodnji Dolič, Stenica,
Paka, Vitanjsko Skomarje in Vitanje ter na območju razprše-
ne gradnje v Občini Vitanje.

2. člen
Sestavni del tega odloka je kartografska dokumentaci-

ja k dolgoročnemu planu iz 3. točke 2. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana raz-
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voja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov
Občine Vitanje v letu 1998).

3. člen
S tem odlokom so opredeljeni dovoljeni posegi v pro-

stor na 19 stavbnih zemljiščih, ki so razvidna iz kartografske
dokumentacije iz 2. člena tega odloka, na grafičnih prilogah
od št. 2 do št. 19.

4. člen
Pri določanju namembnosti novogradenj in morebitnih

drugih pogojev za posege na opredeljenih stavbnih zemlji-
ščih iz 3. člena tega odloka je potrebno upoštevati nasled-
nje pogoje:

Evid. PKN k.o. parcelna dovoljena namembnost drugi pogoji velikost
št. iz št. posega opredeljenega
PSPA stavbnega

zemljišča / m2

01 SB 11 Hudinja 960del, 961, 963, stanovanjski objekti ali
964, 965del, vikendi za družinske člane
956/1del, 956/2del, (do 2 + 2 objekta) 10.720
968/1del

03 Š 30 Vitanje 368/3 adaptacija stan. hiše obst.

04 Š 20 Spodnji Dolič 541del stan. objekt, poslovni objekt 3.210

05 SB 11 Paka 917/1del; 917/2del stan. objekt, gosp. poslopje,
poslovni objekt 2.200

11 SB 21 Paka 974del, 973del stanovanjski objekt 2.300

12 SB 21 Vitanje 359del stanovanjski objekt 2.500

14 SB 21 Paka 1017,*5 stanovanjsko-poslovni objekt obst.

18 SB 21 Vitanje 165del stanovanjska hiša,
gospodarsko poslopje 1.750

20 SB 1 Hudinja 898/1del, 978/3del, vikendi dovoljena je legalizacija
SB 11 1153/2del, 986/1del obstoječih objektov 3.345

23 SB 21 Paka 1009/2 kmetijsko poslopje 620

26 SB 12 Hudinja 372/8 2 počitniška objekta 880

28 Š 30 Brezen 36del, 37, 38/1del, vrtna uta 2.375
39del,40, 41del, 42,
44/1

29 SB 2 Hudinja 1069/3del območje za gradnjo potrebno je upoštevati
turističnih apartmajev SP št. 428/02 5.200

30 SB 2 Hudinja 1063/3 območje za gradnjo (URBANA d.o.o.) 2.030
počitniških objektov

31 SB 11 Hudinja 920/1 del izkoriščanje rudnine upoštevati je potrebno pogoje iz
920/3 del odločbe št. 313-14/97E-JV 525
900 del

32 SB 11 Hudinja 975/1 del izkoriščanje rudnine upoštevati je potrebno pogoje iz
odločbe št.311-02/021-95/E-JV
ter 313-1/99/E-JV 10.000
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Evid. PKN k.o. parcelna dovoljena namembnost drugi pogoji velikost
št. iz št. posega opredeljenega
PSPA stavbnega

zemljišča / m2

33 SB 13 Ljubnica 131 del izkoriščanje rudnine upoštevati je potrebno pogoje iz
odločbe št.313-16/97/E-JV 2.000

34 SB 1 Hudinja 1059/5 počitniški hiši upoštevati je potrebno pogoje iz
gradbenega dovoljenja
št. 351-290/91-8/4 2.350

27a SB 21 Paka 1059/1del, 1059/2, obrtno proizvodna cona upoštevati je potrebno
1060/1, 1060/2, (O5) SP št. 298/01
1061del, 1062/1del, (URBANA d.n.o.) 23.500

1062/2, 1063,
1136/2

5. člen
Za posege, ki so našteti v 4. členu tega odloka, se

smiselno upoštevajo vsi pogoji, ki se nanašajo na oblikova-
nja novogradenj, določanje gradbenih parcel, komunalno
urejanje stavbnih zemljišč, posege v infrastrukturne koridor-
je, ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih
vrednot človekovega okolja, ter na obseg lokacijske doku-
mentacije, kot so predeljeni v:

a) odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Sloven-
ske Konjice (Uradni list SRS, št. 28/89) s spremembami in
dopolnitvami (Uradni list RS, št. 82/94),

b) odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. ob-
močja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za ka-
tera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
(Uradni list SRS, št. 34/87) s spremembami in dopolnitvami
(Uradni list RS, št. 23/97, 83/97 in 49/99).

6. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je

na vpogled na Občini Vitanje ter pri Upravni enoti Slovenske
Konjice.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-07/2003
Vitanje, dne 13. februarja 2003.

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l. r.

IDRIJA

872. Odlok o predkupni pravici Občine Idrija

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. in 23.
člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01)
je Občinski svet občine Idrija na 3. redni seji dne 20. 2.
2003 sprejel

O D L O K
o predkupni pravici Občine Idrija

1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica občine

Idrija (v nadaljevanju: občina) kot predkupnega upravi-
čenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve
in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastruk-
turnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali
na delu teh območij.

2. člen
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do

sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega re-
da občine Idrija štejejo ureditvena območja naselij, ki so
opredeljena v veljavnih prostorskih aktih:

– Urbanistična zasnova mesta Idrija in naselja Spodnja
Idrija, ki ju določa odlok o dolgoročnem družbenem planu
za obdobje 1986-2000 in srednjeročnem družbenem planu
za obdobje 1986-1990 Občine Idrija (Uradni list SRS, št.
3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99),

– ureditvena območja naselij, ki jih določajo Pro-
storsko ureditveni pogoji Občine Idrija odlok PUP1 Črno-
vrška planota in godoviško podolje (Uradni list RS, št.
2/94, 49/01), odlok PUP2 Ledinska planota (Uradni list
RS, št. 12/94, 49/01), odlok PUP3 Zahodni del občine
(Uradni list RS, št. 30/94, 49/01), odlok PUP Godovič
(Uradni list RS, št. 12/92, 46/98, 49/01), odlok PUP
Črni Vrh (Uradni list RS, št. 60/92, 49/01, 68/00,
109/00, 49/01),

– stavbna zemljišča izven ureditvenih območij nase-
lij oziroma gradbene parcele na katerih stojijo legalno
zgrajeni objekti.

Za gradbene parcele se do sprejetja prostorskega
reda štejejo vsa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča
iz veljavnega prostorskega plana občine.

3. člen
Območje predkupne pravice mora biti določeno tako

natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemlji-
škem katastru in jo določiti v naravi. Za poselitveno obmo-
čje se meja določa v natančnosti PKN 5000. Za obstoječe
in predvidene infrastrukturne vode pa je za določitev trase
potreben parcelni načrt kot sestavni del lokacijskih doku-
mentacij oziroma gradbenega dovoljenja.
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4. člen
Občina primarno uveljavlja predkupno pravico na nepre-

mičninah iz 1. člena tega odloka za naslednje namene:
1. gradnjo objektov in naprav za potrebe javnih služb s

komunalnega področja;
2. gradnjo objektov za potrebe izvajanja javnih služb na

področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raz-
iskovanja ter socialnega varstva;

3. gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
4. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objek-

tov na objektih iz prvih dveh točk tega odstavka.

5. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice so

na vpogled pri pristojnem organu občine Idrija, lokacijske do-
kumentacije in gradbena dovoljenja pa na Upravni enoti Idrija.

6. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 01503-1/2003
Idrija, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

873. Odlok o spremembi odloka o Čipkarskem festivalu
v Idriji

Na podlagi 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) in drugega odstavka 5. člena odloka
o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija – zavo-
da za pospeševanje turizma (Uradni list RS, št. 39/00 in
63/01) je Občinski svet občine Idrija na 3. redni seji dne 20.
2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o Čipkarskem festivalu v Idriji

1. člen
V odloku o Čipkarskem festivalu v Idriji (Uradni list RS, št.

65/02) se v drugem odstavku 6. člena besede »KS Mesto
Idrija« zamenja z besedami »Odbor za označbo porekla Idrijske
čipke«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 33300-1/02
Idrija, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

874. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN
Industrijska cona Godovič”

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. in 23. člena statuta

Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski
svet občine Idrija na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN

Industrijska cona Godovič”

1. člen
V odloku »Zazidalni načrt industrijska cona Godovič«

(Uradni list RS, št. 49/01) se v četrtem odstavku 9. člena
za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:

»Variantno se lahko zgradi nova TP OCG Godovič z
napajanjem in izvedbo priključnega DV iz obstoječega TP
GLOG v zemeljski izvedbi.«

Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
Šesti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Variantno se dopušča izvedba lokalnega ogrevanja pri

posameznih investitorjih.«

2. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku poglavja OCG tri-

najsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»Variantno se dopušča izvedba lokalnega ogrevanja iz

lastne kotlarne«.
V 12. členu se v šestem odstavku poglavja OCG v prvi

alinei za besedo »so« doda beseda »max«.
V 12. členu se sedmi odstavek poglavja OCG spreme-

ni tako, da se glasi:
»Za objekte 401,402,403 je odstopanje ±5 m«.

3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi grafične priloge, ki jih

je izdelalo podjetje Linea d.o.o. Idrija pod številko 1122/02,
julija 2002.

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

listu RS.

Št. 00303-05/2002
Idrija, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN
Industrijska cona Godovič”

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. in 23. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski
svet občine Idrija na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN

Industrijska cona Godovič”

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V odloku »Zazidalni načrt industrijska cona Godovič« (Ura-

dni list RS, št. 49/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
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»Območje industrijske cone se razdeli na 5 sektorjev:
Sektor I, Sektor II, Sektor III, Sektor IV.A. in Sektor IV.B. Z
odlokom so obravnavani Sektor I, Sektor II in Sektor IV.B.

2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Sektor IV.B. obsega parcele ležeče v k.o. Godovič s

številko:
1153/3,
1153/5,
1150/1 del,
1527/6 del,
1143/1 del,
1144/1 del,
1527/1 del,
1158/1 del.”

3. člen
V 5., 6., 7., 9., 10. in 26. členu se besedilo “Sektorja

I. in II. “ nadomesti z besedilom: “Sektorji I., II. in IV.B.”

4. člen
V drugem odstavku 5. člena se dodata novi osma in

deveta alinea, ki se glasita:
“– razvojno in raziskovalna dejavnost,
– poslovno administrativno dejavnost.”

5. člen
Druga alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– gradnja novih proizvodnih, skladiščnih, servisnih,

upravnih, poslovnih in razvojno raziskovalnih objektov.”

6. člen
V 11. členu se prvi odstavek poglavja IMP Klima spre-

meni tako, da se glasi:
“Gradnja je predvidena na parcelah: 1153/3, 1150/1

(del), 1156/3, 1156/10, 1158/1, 117/9, 117/10, 1153/4,
k.o. Godovič. Parcela št. 1153/5, ki je že kategorizirana z
občinskim odlokom kot javna pot Šebalk – industrijska co-
na, mora tudi po ureditvi zadržati enak status in zagotavljati
nemoten javni promet.”

V 11. členu se tretji odstavek poglavja IMP Klima spre-
meni tako, da se glasi:

“Objekt št. 2:
– objekt je tlorisnih dimenzij 32 m x 43 m;
– objekt je lahko podkleten (lahko več kletnih etaž);
– višinski gabarit objekta je lahko razgiban do 18 m;
– kota pritličja + 0,00 se prilagaja obstoječi gradnji in

konfiguraciji terena;
– naklon strehe je do 20°, smer slemena je možna v

že obstoječih smereh;
– dostop do strehe je možen z dvigalom;
– dovoljeni so izvengabaritni dodatki do širine 5 m

(nadstreški, rampe, stopnice, vhodi, avle …);
– možni so oblikovalski kontrasti z namenom vzposta-

vitve prostorske dominante in simbolne razpoznavnosti vizu-
alno izpostavljene lokacije;

– namembnost rabe objekta je raziskovalna in razvojna
dejavnost;

– objekt je priključen na interno omrežje elektrike, te-
lefona, javne razsvetljave, fekalne in meteorne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: komunalna infrastruktura) in na javni
vodovod s priključkom fi 110.”

“V 11. členu se za šestim odstavkom poglavja IMP
Klima dodajo novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dva-
najsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:

Objekt št. 6:

– parkirišče za ca. 125 parkirnih mest jugovzhodno od
parkirišča št. 5;

– dovoz je iz obstoječega cestnega priključka;
– parkirna mesta so dimenzij 2,50 x 5 m;
– odvodnja meteornih vod je speljana v meteorno ka-

nalizacijo in preko lovilca maščob v naravni odvodnik;
– dovoljena odstopanja so v številu in optimalni razpo-

reditvi parkirnih mest;
– del parkirišča je začasen do izgraditve objekta št. 7.
Objekt št. 7:
– objekt je tlorisnih dimenzij 15 m x 38 m;
– objekt je lahko podkleten (lahko več kletnih etaž);
– višinski gabarit objekta je 18 m
– kota pritličja + 0,00 obstoječi gradnji in konfiguraciji

terena;
– naklon strehe je do 20°, smer slemena je možna v

že obstoječih smereh;
– dostop do strehe je z dvigalom;
– dovoljeni so izvengabaritni dodatki vzdolž objekta do

širine 5 m (nadstreški, stopnice, vhodi, avle …);
– možni so oblikovalski kontrasti z namenom vzposta-

vitve prostorske dominante in simbolne razpoznavnosti vizu-
alno izpostavljene lokacije;

– namembnost rabe objekta je poslovno, administra-
tivna in razvojna dejavnost;

– objekt je priključen na vso javno komunalno infra-
strukturo;

– objekt je priključen na interni vodovod;
– do izgradnje objekta je na tem mestu urejeno parkiri-

šče.
Objekt št. 8:
– parkirišče za ca. 85 parkirnih mest jugozahodno od

objekta št. 7;
– dovoz je iz lokalne ceste;
– parkirna mesta so dimenzij 2,50 x 5 m;
– odvodnja meteornih vod je speljana v meteorno ka-

nalizacijo in preko lovilca maščob v naravni odvodnik;
– dovoljena odstopanja so v številu in optimalni razpo-

reditvi parkirnih mest.
Objekt št. 9:
– zelenica;
– možnost kasnejše spremembe v parkirišče.
Objekt št. 10:
– objekt je tlorisnih dimenzij 8 x 27 m;
– višinski gabarit je 6 m;
– kota tlaka je prilagojena obstoječemu dvorišču;
– naklon strehe je do 20°, smer slemena je možna v

že obstoječih smereh;
– namembnost rabe objekta je skladiščenje in proiz-

vodnja.
Objekt št. 11:
– objekt je določen z maksimalnimi tlorisnimi dimenzi-

jami 90 (širina že obstoječega objekta) x 88,50 m in višino
do 13 m;

– objekt je lahko podkleten;
– kota pritličja + 0,00 se prilagaja obstoječi gradnji in

konfiguraciji terena;
– naklon strehe je do 20°, smer slemena je možna v

že obstoječih smereh;
– dovoljeni so izvengabaritni dodatki do širine 5 m

(nadstreški, rampe, stopnice, vhodi);
– možni so oblikovalski kontrasti z namenom vzposta-

vitve prostorske dominante in simbolne razpoznavnosti vizu-
alno izpostavljene lokacije;

– namembnost rabe objekta je proizvodnja, skladiščni
prostori in upravno tehnični prostori;

– znotraj tlorisnega gabarita so lahko pokrite ali nepo-
krite transportne in manipulativne površine;
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– možni so tudi kaskadni in drugi oblikovalski odmiki od
zunanje linije navznoter;

– objekt je priključen na interno infrastrukturo.
Objekt št. 12:
– lovilec olj, ki je dimenzioniran na dodatne meteorne

vode.”
V 11. členu dosedanja sedmi in osmi odstavek poglavja

IMP Klima postaneta štirinajsti in petnajsti odstavek.
V 11. členu se novi petnajsti odstavek poglavja IMP Klima

spremeni tako, da se glasi:
“Gradnja se izvaja po fazah in podfazah;
– I. faza objekt št. 10;
– II. faza objekt št. 2 in objekt št.6;
– Ill. faza objekt št. 12;
– lV. faza objekt št. 11;
– V. faza objekt št. 8 in objekt št. 9;
– VI. faza objekt št. 7.”

7. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Nezazidana stavbna zemljišča v Sektorju I., Sektorju II. in

Sektorju IVb. so do pozidave v dosedanji rabi.”
Del parkirišča objekt št. 6 se uporablja kot parkirišče do

gradnje objekta št. 7.
Objekt 9 je zelenica – do izgradnje dodatnih parkirišč.

8. člen
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Zakoličbena linija je določena z gradbenimi linijami in

odmiki glede na obstoječe objekte.”

9. člen
Sestavni del tega odloka so tudi grafične priloge, ki jih je

izdelala družba Božič Inženiring d.o.o. Idrija pod številko
031/2002, december 2002.

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

RS.

Št. 303-05/02
Idrija, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

876. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za ureditev sanitarne
deponije Ljubevč-Grapa Grohovt v Idriji

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. in 23. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski
svet občine Idrija na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ureditvenem načrtu za ureditev sanitarne
deponije Ljubevč-Grapa Grohovt v Idriji

1. člen
V odloku o ureditvenem načrtu za ureditev sanitarne

deponije Ljubevč-Grapa Grohovt v Idriji (Uradni list RS, št.
12/90) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

“Na območju deponije se odlagajo in obdelujejo komu-
nalni odpadki v skladu s pravilnikom o spremembah in do-
polnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
20/01).

Območje deponije se deli na
a) sprejemno-odpravljalno cono in
b) cono odlaganja odpadkov.
Sprejemno-odpravljalna cona je namenjena zbiranju,

sortiranju in začasnem deponiranju odpadkov pred odvo-
zom na regionalno odlagališče ali v predelavo.

Raba sprejemno-odpravljalne cone se spremeni iz sa-
nitarne deponije v območje za ločeno zbiranje, začasno
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

Cona odlaganja odpadkov se po namembnosti in ob-
segu ne spreminja.”

2. člen
Na koncu pete alinee drugega odstavka 7. člena se

pika nadomesti z vejico, za peto alineo pa se dodajo nova
šesta do sedemnajsta alinea:

– parkirni prostori,
– montažni objekti,
– tehnološko servisni objekti,
– objekti in nadstrešnice in objekti za tehnološko ob-

delavo odpadkov,
– podporni in oporni zidovi,
– tehnološke naprave za obdelavo odpadkov,
– naprave za začasno shranjevanje nevarnih odpadkov,
– ureditev manipulativnih površin glede na funkcijo

(transportne, skladiščne in obdelovalne površine),
– postavitev naprav za čiščenje odpadnih voda,
– postavitev objektov za hrambo sanitarne, požarne in

tehnološke vode,infrastrukuturnih instalacij,
– naprave za ogrevanje z lesno biomaso,
– transformatorska postaja.

3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Ker v neposredni bližini ni javnega vodovoda se za

oskrbo s sanitarno, požarno in tehnološko vodo uredi zaje-
tje. Izgradi se vodohran s potrebno opremo za zagotavljanje
kakovosti in količine vode.

4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Čišenje voda
Precedne in izcedne vode se s sistemom drenaž prive-

dejo v nepropustni sistem. Kvaliteto teh vod je treba sprotno
spremljati in ukrepati skladno z veljavnimi predpisi.

Fekalne odplake iz spremljajočih objektov se zberejo v
triprekatni greznici na izpraznjevanje, njeno vsebino pa od-
važati na čistilno napravo.

Meteorne vode z utrjenih površin se zajamejo in preko
usedalnikov in lovilca maščob in olj kontrolirano odvajajo v
Ljubevščico.

Izcedne vode iz deponije in odpadne tehnološke vode
morajo biti pred izpustom v vodotok očiščene v skladu z
veljavno zakonodajo. Pred izpustom odpadnih voda v vodo-
tok mora biti vgrajen kontrolni jašek za kontrolo onesnaže-
nosti le-te.”

5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
“Zunanja ureditev
– Območje zbirnega centra se ogradi.
– Okolica objektov se primerno uredi z utrjenimi povr-

šinami (parkirišča in manipulativne površine) in zelenicami.
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– Utrjene površine se zarobničijo.
– Zelenice so zatravljene, zasajene z avtohtonim grmi-

čevjem in posameznimi drevesi.”

6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Oskrba z električno energijo je iz nove TP Ljubevč, ki

je na vhodnem delu.”

7. člen
V 14. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se

glasita:
“Neurejene brežine Ljubevščice v območju Zbirnega

centra se uredijo.
Zaledne, talne in meteorne vode s streh se zajamejo

ter vodijo naravnost v naravni odvodnik.”

8. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
“Kmetijstvo
Na kmetijskih površinah se zgornja rodovitna plast od-

strani in posebej deponira in se uporabi za dokončno zuna-
njo ureditev oziroma za izboljšanje kmetijskih površin.

Gozdarstvo
Po končanem odlaganju se območje odlaganja rekulti-

vira in povrne prvotnemu namenu.
Upravljavec območja deponije mora dovoliti lastnikom

zalednih gozdnih zemljišč, ki gravitirajo proti območju cen-
tra možnost kamionskega odvoza lesne mase preko odlaga-
lišča. Vleka lesa preko odlagališča ni dovoljena.

Varstvo kulturne dediščine
Investitor in izvajalec sta dolžna nemudoma priglasiti

morebitno odkritje arheološke ali druge dediščine in poskr-
beti, da ostane nepoškodovana ter na mestu in položaju kot
sta jo odkrila, o najdbi pa takoj obvestiti Zavod za varstvo
kulturne dediščine, Območno enoto Nova Gorica.

Varstvo narave
– Pri zemeljskih delih lahko pride do najdbe fosilov ali

mineralov – potencialnih geoloških naravnih vrednot. La-
stnik zemljišča, na katerem je najden mineral ali fosil, ali
fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je
prišlo do najdbe, je dolžan omogočiti raziskavo najdišča.
Najdene minerale ali fosile mora prijaviti Ministrstvu za kultu-
ro ali Zavodu RS za varstvo narave.

– Obstoječo vegetacijo se ohrani v največji meri.
– Ureditev brežin je sonaravna.
– Zagotovljeni so ukrepi za preprečitev onesnaženja

voda.
– Ob ograji se zasadi avtohtono drevje.
Varstvo okolja
Projektiranje, gradnja Zbirnega centra in dejavnosti v

njem, mora upoštevati in s tehničnimi normativi opredeliti:
Hrup:
– Varovanje življenjskega in delovnega okolja pred pre-

komernim hrupom (III. območje);
Zrak:
– Kontrolirane emisije v zrak in delovno okolje z upoš-

tevanjem predpisanih parametrov o dovoljenih koncentraci-
jah škodljivih emisij v zrak.

Voda:
– Varovanje zajetih in nezajetih virov pitne vode, vzdr-

ževanje naprav za čiščenje odpadnih vod (količine in po-
slovniki), zagotoviti potrebno količino pitne vode.

Odpadki
– Ravnanje s posebnimi in nevarnimi odpadki, sortira-

nje, deponiranje in oddaja v reciklažo (količine, pogostnost
oddaje …).

Pri vseh posegih v prostor morajo biti v dokumentaciji
za pridobitev dovoljenja za poseg prikazani elementi varova-
nja okolja pred emisijami hrupa, onesnaženja zraka, varova-
nja tekočih, izvirnih, talnih, stoječih vod vključno z obstoje-
čimi napravami za preskrbo s pitno in tehnološko vodo ter
zagotovitvijo potrebnih količin neoporečne vode. Oprede-
ljen mora biti način zbiranja, sortiranja, prevažanja ter zača-
sna in končna dispozicija vseh vrst odpadkov.”

9. člen
Na koncu prvega odstavka se dvopičje nadomesti s

piko.
V 19. členu se dodajo nov tretji, četrti, peti, šesti,

sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“II. faza: – Sprejemno odpravljalna cona je razdeljena

na posamezna območja, ki se delijo po funkcij in morfologi-
ji. Po funkciji se deli na območje sprejema odpadkov, ob-
močje za hrambo nevarnih odpadkov, območje za tehnolo-
ško obdelavo odpadkov, manipulativni prostor in začasno
odlaganje odpadkov, varovalni zeleni pas in območje čistil-
ne naprave. Po morfologiji pa se sprejemno odpravljalna
cona deli po višini na različne nivojske platoje, ki se prilaga-
jajo obstoječi konfiguraciji terena.

Urbanistična zasnova in razporeditev posameznih ob-
močij je prikazana na grafičnih prilogah načelno. Meja ob-
močja sprejema odpadkov, območja za hrambo nevarnih
odpadkov in območja za tehnološko obdelavo odpadkov
pomeni tudi maksimalno tlorisno pozidavo.

Za objekte in naprave so določene največje možne
tlorisne dimenzije, znotraj katerih so osnovni objekti in po
potrebi tudi izven gabaritni dodatki (stopnice, nadstreški,
rampe…), razen v smeri zunanjih mej ureditvenega obmo-
čja. Dokončne tlorisne dimenzije se določijo v PGD na pod-
lagi sprejete tehnologije.

Višine objektov ne presegajo 10 m (Območje spreje-
ma odpadkov, območje za hrambo odpadkov, objekti za
tehnološko obdelavo odpadkov.).

Položaj in velikost greznice, maščobolovilca in vodo-
hrana se določi v skladu z veljavnimi predpisi in normativi.

Oporni zidovi se prilagajajo nivojskim platojem.
Gradnja se lahko izvaja fazno. Posamezna faza oziro-

ma podfaza se določi v dokumentaciji za pridobitev dovolje-
nja za poseg v prostor.”

10. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Investitorji morajo v času gradnje skrbeti, da ne pov-

zročajo prekomernega hrupa, prahu in onesnaženja zgraje-
nih prometnih površin.

Pri projektiranju in izvajanju objektov in naprav ter po-
segov v prostor so investitorji in izvajalci dolžni upoštevati
vse veljavne predpise.”

11. člen
Za X. poglavjem se dodajo novo XI., XII., XII. in XIV.

poglavje in novi 20.a, 20.b, 20.c, 20.d členi, ki se glasijo:

“XI. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI

20.a člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se zago-

tavlja z naslednjimi ukrepi:
– objekti se opredelijo po požarnih enotah in sektorjih,
– s prostimi površinami za varen umik ljudi in premože-

nja,
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– s požarno vodo v internem vodovodnem omrežju z
nadtalnimi hidranti,

– z dostopom za intervencijska vozila ter njihovo delo-
vanje v skladu z veljavnimi standardi (SIST14090),

– z najbližjo gasilsko enoto (IV. kategorije) v Idriji, ki je
oddaljena ca. 3 km,

– s požarno vodo, ki ne sme priti v stik s podzemno
oziroma površinsko vodo,

– z ureditvijo primerne zapore, da ni možno ogrožanje
površinskih voda.

Geološka zgradba območja je stabilna in ni pričakovati
zemeljskih premikov.

Območje Idrije je uvrščeno v VII – VIII stopnjo MSK,
projektiranje objektov mora biti s tem usklajeno.

XII. DOVOLJENA ODSTOPANJA

20.b člen
Dovoljena so odstopanja v negativnem smislu za ob-

jekte ter trase internih komunalnih objektov in naprav zaradi
prilagoditve tehnologiji. Vse druge morebitne spremembe
(namembnost, razširitev celotnega območja …) se lahko
uveljavijo le s spremembo in dopolnitvijo ureditvenega načr-
ta po enakem postopku sprejemanja oziroma po veljavni
prostorski zakonodaji.

XllI. ZAKOLIČBA OBJEKTOV IN NAPRAV

20.c člen
Objekti so določeni s tlorisnimi dimenzijami, zakoličbe-

ne linije so določene z orijentacijskimi točkami “K1”, “K2” in
“K3”, ki določajo smeri gradbenih linij. Točke so določene
grafično in v GK koordinatnem sistemu.

XlV. FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE

20.d člen
Funkcionalno zemljišče je cela gradbena parcela. V

primeru fazne gradnje se v dokumentaciji za pridobitev po-
sega v prostor določi tudi fazi pripadajoči del funkcionalne-
ga zemljišča.”

12. člen
Obstoječe Xl. poglavje se preštevilči v XV. poglavje.

21.člen se spremeni tako, da se glasi:
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, organizaci-

jam in skupnostim pri službi za urejanja prostora in varstvo
okolja Občine Idrija in Komunali d.o.o.Idrija.

13. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nadzor nad izvajanjem teh sprememb in dopolnitev UN

opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Repu-
blike Slovenije za okolje in prostor.

Spremembe in dopolnitve so na vpogled pri strokovni
službi za urejanje prostora Občine Idrija, Upravni enoti Idrija
in pri Komunali Idrija.

14. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
“Sestavni del tega odloka so tudi grafične priloge, ki jih

je izdelala družba Božič Inženiring d.o.o. Idrija pod številko
026/02, december 2002.”

15. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Uredi-

tvenem načrtu za ureditev sanitarne deponije Ljubevč –
Grapa Grohovtv Idriji začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 303-6/02-001
Idrija, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

877. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 3. redni
seji dne 20. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do

sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003,

vendar največ do 30. 6. 2003, se financiranje funkcij obči-
ne ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
(v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nada-
ljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe
kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002. V obdobju za-
časnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih
glede na stanje 31. december 2002.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto
2003.

4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktiv-

nosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.

5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

RS, uporabljati pa se začne z dnem 1. 4. 2003.

Št. 40302-0001/2002-001
Idrija, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.
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878. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 61. člena zako-
na o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89,
Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s 56. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 179. členom
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 15.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list SRS, št. 42/85, Uradni list RS, št. 24/98 in
110/99) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
1/01 in 33/01) na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča
1

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa odlok

SLOVENSKA BISTRICA

879. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slo-
venska Bistrica na 3. redni seji dne 17. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica

za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun občine Slovenska Bis-

trica za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa-
jo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter ob-
seg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Idrija (Uradni list SRS, št. 42/85, Uradni list RS, št. 24/98
in 110/99) znaša od 1. 4. 2003 dalje 0,0835 SIT.

2
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomesti-

la za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 (Uradni list
RS, št. 91/02) preneha veljati z dnem 31. 3. 2003.

3
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 41711-1/95
Idrija, dne 20. februarja 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.
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Konto OPIS PLAN 2003
Proračun KS Konsolidirana

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.799.882.000 448.759.000 3.814.042.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.964.897.000 134.460.000 2.099.357.000

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.746.760.000 42.030.000 1.788.790.000
700 Davki na dohodek in dobiček 1.252.981.000 0 1.252.981.000
703 Davki na premoženje 248.573.000 0 248.573.000
704 Domači davki na blago in storitve 245.206.000 42.030.000 287.236.000

   
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 218.137.000 92.430.000 310.567.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 84.450.000 26.313.000 110.763.000
711 Takse in pristojbine 17.092.000 0 17.092.000
712 Denarne kazni 3.595.000 0 3.595.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 20.320.000 20.320.000
714 Drugi nedavčni prihodki 113.000.000 45.797.000 158.797.000

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 38.000.000 0 38.000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 23.000.000 0 23.000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 15.000.000 0 15.000.000

   
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 7.000.000 0 7.000.000
731 Prejete donacije iz tujine 7.000.000 0 7.000.000

   
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.789.985.000 314.299.000 1.669.685.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.789.985.000 314.299.000 1.669.685.000

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.129.411.000 652.853.000 4.347.665.000

   
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 644.240.000 158.709.000 802.949.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 179.407.000 12.429.000 191.836.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.400.000 1.747.000 27.147.000
402 Izdatki za blago in storitve 394.033.000 144.533.000 538.566.000
403 Plačila domačih obresti 22.400.000 0 22.400.000
409 Sredstva, izločena v rezerve 23.000.000 0 23.000.000

   
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.509.686.000 11.528.000 1.414.797.000
410 Subvencije 32.300.000 0 32.300.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 679.959.000 300.000 680.259.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 144.766.000 11.228.000 155.994.000
413 Drugi tekoči domači transferi 652.661.000 0 546.244.000

   
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.659.203.000 348.316.000 2.007.519.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.659.203.000 348.316.000 2.007.519.000

   
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 316.282.000 134.300.000 122.400.000
430 Investicijski transferi 316.282.000 134.300.000 122.400.000

   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) = (I. – II.) -329.529.000 -204.094.000 -533.623.000

 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

 
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 8.913.000 1.000.000 9.913.000
750 8.913.000 1.000.000 9.913.000

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441) 0 0  0

440 Dana posojila 0 0 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0  0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPIT. DELEŽEV (IV. – V.) 8.913.000 1.000.000 9.913.000

 
C) RAČUN FINANCIRANJA    

 
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 348.466.000 0 348.466.000
500 Domače zadolževanje 348.466.000 0 348.466.000
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Konto OPIS PLAN 2003
Proračun KS Konsolidirana

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 48.000.000  0 48.000.000
550 Odplačila domačega dolga 48.000.000 0 48.000.000

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 300.466.000 0 300.466.000

X. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+ IV. + VII.)–(II. + V. + VIII.) -20.150.000 -203.094.000 -223.244.000

 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.) 329.529.000 204.094.000 533.623.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA 25.890.000 245.183.000 271.073.000

OSTANEK SREDSTEV 5.740.000 42.089.000  47.829.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonom-
ski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni
podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k
temu odloku.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1.  prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; samoprispe-
vek in drugi prihodki krajevnih skupnosti.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih
porabe.

Župan ob polletju poroča občinskemu svetu o veljav-
nem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.

5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

19,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
5,000.000 tolarjev po posameznem primeru župan in o tem
obvešča občinski svet.

6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

7. člen
Župan odloča o pridobitvi oziroma odsvojitvi nepremič-

nega premoženja občine do vrednosti 1,000.000 tolarjev,
ter o tem obvesti Občinski svet v polletnem poročilu oziroma
zaključnem računu o poslovanju proračuna občine.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do višine 348,466.000 tolarjev.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru
odloča občinski svet.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja v

letu 2003 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del prora-
čuna za leto 2003.

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenska

Bistrica v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financira-
nju.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/3-4/2003
Slovenska Bistrica, dne 17. februarja 2003.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

880. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora v ureditvenem območju
naselja Pragersko

Na podlagi 81., 82., 83. in 84. člena zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in
65/02) in programa priprave prostorskih ureditvenih pogo-
jev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni
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list RS, št. 51/99) je Občinski svet občine Slovenska Bis-
trica na 3. redni seji dne 17. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja

prostora v ureditvenem območju naselja
Pragersko

1. člen
S tem odlokom se sprejme začasni ukrep za zavaro-

vanje urejanja prostora (v nadaljevanju besedila: začasni
ukrep) z namenom, da se zaščitijo zelene površine znotraj
ureditvenega območja naselja Pragersko.

2. člen
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja pro-

stora v ureditvenem območju naselja Pragersko se spreje-
ma na podlagi Programa priprave prostorskih ureditvenih
pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 51/99).

3. člen
Območje za katerega se sprejme začasni ukrep zaje-

ma parc. št. 1015/12, 1015/16 in 1015/26 vse k.o. Sp.
Polskava. Parc. št. 1015/26 k.o. Sp. Polskava v naravi
predstavlja cesto, parc. št. 1015/12 in 1015/16 obe k.o.
Sp. Polskava pa v naravi predstavljati zeleno površino –
parkovno ureditev.

4. člen
V času veljavnosti odloka je na parc. št. 1015/12,

1015/16 in 1015/26 vse k.o. Sp. Polskava prepovedana
parcelacija zemljišč, promet z njimi in gradnja. Dovoljena
so geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za reali-
zacijo Programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev
za celotno območje občine Slovenska Bistrica.

5. člen
Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi odlo-

ka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska
Bistrica razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega
akta.

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 10/032-01/3-11/2003
Slovenska Bistrica, dne 17. februarja 2003.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

881. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 10. člena statuta Ob-
čine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99
in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
3. redni seji dne 17. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro

za nepremičnino parc. št. 1059/2, pot v izmeri 92 m2, k.o.
Jelovec.

Nepremičnina postane last občine Slovenska Bistrica,
s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 10/032-01/3-17c/2003
Slovenska Bistrica, dne 17. februarja 2003.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

882. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in 10. člena statuta Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02)
je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 3. redni seji
dne 17. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

I
S tem sklepom se ukine statusa zemljišča javno dobro

za nepremičnine parc. št. 805/3, pot v izmeri 57 m2, parc.
št. 805/4, pot v izmeri 56 m2 in 805/5, pot v izmeri 61 m2

vse k.o. Zgornja Ložnica.
Nepremičnine postanejo last občine Slovenska Bistri-

ca, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa z
navedenimi nepremičninami.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 10/032-01/17b/2003
Slovenska Bistrica, dne 17. februarja 2003.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

883. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in 10. člena statuta Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02)
je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 3. redni seji
dne 17. 2. 2003 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za

nepremičnino parc. št. 958/5, pot v izmeri 107 m2, k.o. Brez-
je pri Poljčanah.

Nepremičnine postanejo last občine Slovenska Bistrica,
s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa z nave-
deno nepremičnino.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 10/032-01/3-17d/2003
Slovenska Bistrica, dne 17. februarja 2003.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

MINISTRSTVA
884. Pravilnik o obrazcu za obračun davka od

dobička pravnih oseb in načinu predlaganja
obrazca davčnemu organu

Na podlagi tretjega odstavka 109. člena zakona o dav-
čnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98,
82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih
oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu

organu

1. člen
Zavezanci za davek od dobička po zakonu o davku od

dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo) sestavijo obračun davka od dobička prav-
nih oseb po obrazcu in metodologiji za izpolnjevanje obrazca v
prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Zavezanci predlagajo obračun davka od dobička na obraz-

cu (obrazec DDPO) ali na magnetnem mediju (PC diskete).
Navodilo za predlaganje obračunov v računalniški obliki je v
prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati odred-

ba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in
načinu predlaganja obrazca davčnemu organu (Uradni list RS,
št. 3/01 in 15/01).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 37767/03
Ljubljana, dne 25. februarja 2003.

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance
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885. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v januarju 2003

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o
pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske meha-
nizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi
zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS,
38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03,
6/03 in 12/03) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen

v januarju 2003

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01,
33/01, 99/01 in 5/02) je v obdobju od 1. 1. 2003 do 31.
1. 2003 znašal 63.461 tolarjev na 1.000 litrov.

Št. 41660/03
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Minister
za finance

dr. Dušan Mramor l. r.

886. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske
Republike Kitajske

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi prepovedi uvoza
zaradi preprečevanja ostankov škodljivih snovi v živilih žival-
skega izvora in varovanja zdravja živali

O D L O Č B O
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza

določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske
 Republike Kitajske

I
V odločbi o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvi-

rajo iz Ljudske Republike Kitajske (Uradni list RS, št. 94/02
in 112/02), se v I. delu besedilo drugega odstavka nado-
mesti z naslednjim besedilom:

»Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
– ribje izdelke (izvzeti so ribji izdelki, pridobljeni iz akva-

kultur in jegulje);
– filete atlantskega lososa (Salmon Salar);
– rakce, ki se ulovijo v Atlantskem oceanu in zamrzne-

jo in pakirajo v njihovi končni embalaži na morju ter brez
vmesnega pristanka pristanejo v lukah Jadranskega morja
oziroma v lukah držav članic Evropske unije;

– želatino;
– čreva, rake vrste Procambrus clarkii, ki se ulovijo v

naravnih sladkih vodah, ter za surimi, pridobljen iz ribjih
izdelkov, katerih uvoz ni prepovedan, pod pogojem, da se
20% pošiljk na mejnem prehodu v Republiki Sloveniji vzorči
na vsebnost ostankov veterinarskih zdravil, pesticidov, one-
snaževalcev in prepovedanih substanc z namenom, da se
zagotovi, da omenjene pošiljke ne predstavljajo tveganja za
zdravje ljudi.«

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

dnem listu RS.

Št. 323-513/2002-2
Ljubljana, dne 11. februarja 2003.

mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. direktorice VURS

– Popravek uredbe o splošnih pogojih za
dobavo in odjem električne energije

Popravek

V uredbi o splošnih pogojih za dobavo in odjem elek-
trične energije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 117-5688/
02 z dne 28. 12. 2002, se v 7. členu glava v drugi tabeli in v
112. členu glava v drugi in četrti tabeli pravilno glasi:

Omrežje Skupno število Skupno število
kratkotrajnih prekinitev dolgotrajnih prekinitev
krajših od treh minut v daljših od treh minut v
letu letu

Omrežje Skupno število Skupno število
kratkotrajnih prekinitev dolgotrajnih prekinitev
krajših od treh minut v daljših od treh minut v
letu letu

Omrežje Skupno število Skupno število
kratkotrajnih prekinitev dolgotrajnih prekinitev
krajših od treh minut v daljših od treh minut v
letu letu

Uredništvo

– Popravek v pravilih borze (prečiščenobesedilo)

Popravek

V pravilih borze (prečiščeno besedilo), objavljenih v Ura-
dnem listu RS, št. 113-5570/02 z dne 23. 12. 2002, se v
50. členu besedilo “265. člen zakona o obligacijskih razmer-
jih” pravilno glasi: “242. člen obligacijskega zakonika”.

Četrta alinea prvega odstavka 70. člena se pravilno
glasi:

– prospekt za sprejem na organiziran trg.
71. člen se pravilno glasi:
Za postopek sprejema kratkoročnih vrednostnih papir-

jev se smiselno uporabljajo vse določbe pravil, ki veljajo za
sprejem vrednostnih papirjev na prosti trg.

Drugi stavek prvega odstavka 101. člena se pravilno
glasi: Izven BTS se lahko sklepajo posli v primeru poslova-
nja s svežnji vrednostnih papirjev iz 166. člena pravil, »RE-
PO posli« iz 166.a člena pravil ter posli v primerih, ki jih
dopušča ZTVP.

V 4. točki prvega odstavka 110. člena se številka “107”
pravilno glasi “109”.

Besedilo prvega odstavka 112. člena se pravilno glasi:
(1) Član borze sme lastna naročila za nakup oziroma

prodajo tržnih vrednostnih papirjev izvrševati samo preko
BTS, razen v primeru poslovanja s svežnji vrednostnih papir-
jev iz 166. člena ter v primeru REPO poslov iz 166.a člena
pravil.

Tretji stavek drugega odstavka 162. člena, se pravilno
glasi: “Izven BTS se lahko sklepajo posli v primeru trgovanja
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s kratkoročnimi vrednostnimi papirji iz 164. člena pravil,
trgovanja s svežnji vrednostnih papirjev iz 166. člena pravil,
REPO posli iz 166.a člena pravil ter posli v primerih, ki jih
izjemoma dopušča ZTVP.”

Naslov 164. člena se črta, besedilo tega člena pa se
glasi:

(1) Član borze lahko sklepa posle s kratkoročnimi
vrednostnimi papirji, ki so sprejeti v prosti trg, tudi izven
BTS.

(2) Kadar se s kratkoročnimi vrednostnimi papirji trguje
preko BTS, se smiselno uporabljajo določbe pravil, ki velja-
jo za trgovanje na prostem trgu.

Naslov poglavja 4.5., se pravilno glasi: 4.5. Trgovanje
s svežnji vrednostnih papirjev in REPO posli.

Za 166. členom se doda 166.a člen z naslovom “RE-
PO posli” ter z naslednjo vsebino:

REPO posli so posli, sklenjeni na temelju pogodbe o
nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev s pravico oziroma
obveznostjo do ponovnega odkupa oziroma prodaje teh vre-
dnostnih papirjev po poteku določenega roka.

Za 167. členom se doda 167.a člen z naslovom “Prijav-
ljanje REPO poslov” ter z naslednjo vsebino:

“Član borze, ki je sklenil REPO posel iz 166.a člena
pravil, mora borzi prijaviti sklenitev takšnega posla na način, ki
ga predpiše uprava borze z navodili. Če je REPO posel skle-
njen med članoma borze, mora posel prijaviti prodajalec.”

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
generalni direktor,

dr. Draško Veselinovič l. r.

namestnik generalnega direktorja
Tomaž Rotar l. r.

VSEBINA

VLADA
816. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni
uporabi Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu
o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o
pravilih o poreklu blaga 2569

817. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Repu-
bliko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki
se nanaša na industrijske izdelke, ter začasni upo-
rabi Dodatnega protokola št. 2 k Sporazumu o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Repu-
bliko Makedonijo 2574

818. Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez 2578

819. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o pre-
oblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija,
p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. 2579

820. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o usta-
novitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. 2580

821. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vo-
da iz virov onesnaževanja 2580

822. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in de-
lovnem področju službe Vlade Republike Sloveni-
je za evropske zadeve 2581

823. Odlok o spremembi odloka o glavnih znamenjih
kovanca za 10 tolarjev 2582

824. Odlok o glavnih znamenjih kovancev za 20 in 50
tolarjev 2582

MINISTRSTVA
825. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sestavljanju let-

nih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava 2582

826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o koncesijah na področju socialnega varstva 2583
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827. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki
Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike za-
poslovanja za leto 2003 2584

828. Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi 2584

829. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja 2590

830. Pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda Repu-
blike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje na-
log šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami 2590

831. Pravilnik o izobraževalnih programih Usposablja-
nje za življenjsko uspešnost 2591

884. Pravilnik o obrazcu za obračun davka od dobička
pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca dav-
čnemu organu 2673

885. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po-
gonski namen v januarju 2003 2685

886. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvo-
za določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske Republi-
ke Kitajske 2685

USTAVNO SODIŠČE
832. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekr-

ške Pp-2966/01 z dne 20. 12. 2001 2591

833. Odločba o skladnosti zakona o kazenskem po-
stopku z ustavo, čeprav ne določa posebnega
pravnega sredstva zoper odredbo o hišni preiska-
vi 2592

834. Odločba o odpravi 16., 17. in 18. člena odloka o
postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje
obvestil in reklam na območju Mestne občine Mur-
ska Sobota in o razveljavitvi 4. točke drugega od-
stavka 1. člena odloka o komunalnih taksah v
Mestni občini Murska Sobota 2593

SODNI SVET
835. Poslovnik o načinu dela sodnega sveta po zakonu

o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s prido-
bitno dejavnostjo 2596

836. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča 2601

837. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča 2601

838. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča 2602

839. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice 2602

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
840. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške

tarife 2602

OBČINE

CANKOVA

841. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob-
čini Cankova 2603

842. Pravilnik o financiranju kulturnih programov in re-
dne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Can-
kova 2608

843. Pravilnik o financiranju športa v Občini Cankova 2610

ČRNA NA KOROŠKEM

844. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna na
Koroškem 2614

845. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stro-
ških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna
na Koroškem 2615

846. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2616

847. Sklep o ukinitvi javnega dobra 2616

DOBREPOLJE

848. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje na območju Občine Dobrepolje 2616

IDRIJA

872. Odlok o predkupni pravici Občine Idrija 2663

873. Odlok o spremembi odloka o Čipkarskem festiva-
lu v Idriji 2664

874. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN
Industrijska cona Godovič” 2664

875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN
Industrijska cona Godovič” 2664

876. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ure-
ditvenem načrtu za ureditev sanitarne deponije Lju-
bevč-Grapa Grohovt v Idriji 2666

877. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003 2668

878. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča 2669

KAMNIK

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik 2618

850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o po-
gojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba
s pitno vodo« 2618

851. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in pov-
prečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Kamnik za leto 2003 2619

852. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2003 2619

KRANJ

853. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za uredi-
tveno območje Kranja (prečiščeno besedilo) 2619

KRIŽEVCI

854. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkci-
onarjev in nagradah članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov 2630

MAJŠPERK

855. Sklep o imenovanju podžupana Občine Majšperk 2630

856. Sklep o povišanju najemnin za grobove na poko-
pališčih 2631

857. Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore 2631

858. Sklep o povišanju vrednosti povračila za priklju-
ček na vodovodno omrežje 2631

859. Sklep o preimenovanju občinskega glasila 2631
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860. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Ob-
čini Majšperk 2632

NOVO MESTO

861. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju jav-
nega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstve-
na organizacija Novo mesto 2634

862. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped 2634

863. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Marjana Kozine Novo mesto 2634

864. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na območju
zazidalnega načrta Adria 2635

PODLEHNIK

865. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana za območje Občine Podlehnik 2635

PUCONCI

866. Sklep o skupnem elektronskem naslovu 2639

ROGATEC

867. Sklep o imenovanju podžupana Občine Rogatec 2639

SLOVENSKA BISTRICA

879. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 2003 2669

880. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora v ureditvenem območju naselja Pragersko 2671

881. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro 2672

882. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 2672

883. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 2672

ŠKOFLJICA

868. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ško-
fljica 2639

VITANJE

869. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen
1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Obči-
ne Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1998 2639

870. Odlok o ugotovitvi, kateri izvedbeni prostorski akti
so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in dru-
žbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za obmo-
čje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 2661

871. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjem-
ne posege na podlagi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Vitanje v letu 1998 2661

POPRAVKI
– Popravek uredbe o splošnih pogojih za dobavo in

odjem električne energije 2685

– Popravek v pravilih borze (prečiščeno besedilo) 2685
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