URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 24. december 2014

Številka 44/2014
1. člen
(vsebina odloka)

VSEBINA

1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2015

S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2015 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).

2. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Stopnik 10.1

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

AKTI

3. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko za leto 2015
4. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za
leto 2015
5. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2015
6. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko

OBVESTILA
7. OBVESTILO o javni obravnavi predlogov Odloka o ureditvi
statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec, d.o.o. in Odloka o ustanovitvi Sveta
ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
8. OPOZORILO latnikom zemljišč ob občinskih cestah

2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

Proračun 2015
v EUR
2.449.112
2.167.883
1.992.623
1.770.783
164.930
56.610
300
175.260
61.510
250
500
3.000
110.000

9. OPOZORILO uporabnikom ekoloških otokov
10. OPOZORILO lastnikom psov

AKTI
1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2015
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), Zakona o uravnoteženju proračuna
(Ur. L. RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10, 53/10 in Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko št. 21/12) je Občinski svet Občine Vransko na 3. redni seji
dne 16.12.2014 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
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6.000
0
6.000

0
0
0
275.229
275.229

2.320.392
801.055
189.081
25.845
486.499
29.630
70.000
953.431
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410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
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26.000
532.598
76.272
318.561

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

544.927
544.927

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

20.979
7.359

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

13.620
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

128.719
128.719

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za
izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. Župan
je odredbodajalec.

Proračun 2015
v EUR
0

4. člen

0

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

0
0

1.prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 105/06), ki se
uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se
porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje;
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije-Regionalni
center za ravnanje z odpadki (RCERO);
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo;
5.drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi
predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali
ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se
namensko prenesejo v proračun tekočega leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun 2015
v EUR
0
0
0

5. člen
(proračunski uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski svet,
župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in občinska uprava.

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

141.802
141.802
141.802

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

-13.083

Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke uporabijo v
skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodobo o
sofinanciranju dejavnosti.

-141.802

6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

-128.719
Za delovanje neposrednh proračunskih uporabnikov se v proračunu
zagotovitjo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne
prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
14.302
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Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih
proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezna področja.

9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:

Poraba sredstev za sofinanciranje
uporabnikov se dogovori s pogodbo.

programov

posrednih

Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali
kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo tako,
da prejmejo sredstva za plače in materialne stroške največ 1 (en)
dan pred izplačilom - zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo
upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja
sredstev za financiranje drugih nalog, se z zavodi dogovori v
posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje
naloge v mejah sredsetv,
ki so jim odobrene z občinskim
proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva
dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in
investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem
naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, ki bi
presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje
obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki
so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu
svetu o rezalizaciji nalog najmanj dva krat letno in sicer ob polletju in
ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
(finančnem načrtu neposrednega uprabnika) med glavnimi programi
v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih
sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem
področju oziroma pri neposrednbem uporabniku s sklepom:
- če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih srestev na
določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče
porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane
potrebe za povečanje sredsetv;
- če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa
nastane potreba po dodatnih sredstvih;

- razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje
posmeznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti
zadostnih sredstev.Dodeljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega
uporabnika;
- odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz 49. člena ZJF
v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve;
- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
- odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe,
vendar ne več kot do 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta;
- če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi
katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru
večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s
proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih
prihrankov sredstev;
- odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče
izterjati;
- izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine;
- odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi
postavkami;
- opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s področnimi
predpisi.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe naproračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi
občinski svet.

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitivi proračuna.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
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12. člen
(splošna proračunska rezervacija)

15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)

Med odhodke proračuna se del predvidenih proračuinski prejemkov
v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.

Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost
proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo
denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna).

Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče načrtovati.

Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov,
povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter pregled
načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in
odplačil glavnic dolga.

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 %
bilance prihodkov in odhodkov.

Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup
kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi
možnostmi določi za finance pristojni organ občine.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2015 znašajo
20.000 EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o njihovi
uporabi poroča občinskmeu svetu z zaključnmim računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po
ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2015 se oblikuje v višini 50.000
EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povrzočajo
naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 EUR. Župan in o tem s
pisnim poročilom obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega
navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
Proračunski rezervni
sklad v letu 2015 predstavljajo tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za odpravo
posledic po elementarnih nesrečah v višini 100.000,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
14. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme
občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem
občine sprejme župan. Premičnega premoženja
v posamični
vrednosti do 3.000,00 EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti
v letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s
premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti, za katere je
skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim
premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo, lahko pa pa
odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti
občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.

Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem
županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina
likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se
občina kratkoročno lahko zadolži do višine 115.000,00 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v
letu 2015 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg
zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina
odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih
ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2015 ne smejo
zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2015, če
bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o
določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Občinskem
informatorju – Uradne objave Občine Vransko.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na
spletnih straneh Občine Vransko, www.vransko.si.
Številka: 410/2014-1
Vransko, 16. 12. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Stopnik 10.1
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 - ZPNacrt-A, 80/10 ZUPUDPP, 106/10 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 57/12 - ZPNacrt-B, 57/12
- ZUPUDPP-A, 109/12 - ZPNacrt-C in 35/13 - skl. US) ter 16. člena
Statuta Občine Vransko (Ur. list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012) je občinski svet Občine
Vransko na 3. redni seji dne 16. 12. 2014 sprejel
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
Stopnik 10.1

Številka 44/2014 – 24. 12. 2014
II. SKUPNA DOLOČILA
4. člen
Območje urejanja je namenjeno gradnji stanovanjskega naselja z
možno mirno poslovno ali storitveno dejavnostjo, ki nima motečega
vpliva izven parcele, ureditvi javnih utrjenih površin ter gradnji
komunalne in prometne infrastrukture.
5. člen
Posegi na obstoječih objektih in ob njih
Na območju urejanja Stopnik 10.1 ni obstoječih objektov, zato tudi ni
navedenih določil s tem v zvezi.
6. člen

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za
območje urejanja Stopnik 10.1 (v nadaljevanju OPPN 10.1), ki ga je
v juliju 2010 izdelalo podjetje Matrika svetovanje d.o.o., pod številko
projekta OPPN-004/2009-VRA. Odgovorni projektant projekta je
Peter Lovšin, u.d.i.a., IZSA – P-0038.
2. člen
Sestavni deli odloka so:
I. Besedilni del
1.1 Besedilo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
II. Grafični del
Lega prostorske ureditve v širšem območju (list št. 1.1) 1:2000
Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (list št.
1.2) 1:500
Območje obdelave (list št. 1.3) 1:500
Katastrski načrt (list št. 1.4) 1:2880
Vplivno območje (list št. 1.5) 1:500
Geodetski načrt (list št. 1.6) 1:500
Načrt parcelacije (list št. 2.1) 1:500
Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami (list št. 2.2) 1:500
Načrt ureditve (list št. 3.1) 1:500
Načrt komunalne, energetske in prometne infrastrukture (list št. 3.2)
1:500
Značilni prerezi (list št. 3.3) 1:500
Razporeditev javnih in privatnih površin (list št. 3.4) 1:500
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami (list št. 3.5) 1:500
Etapnost izvedbe (list št. 3.6) 1:500
III. Priloge:
–
–
–
–
–
–
–
–

Povzetek za javnost
Izsek iz Občinskega prostorskega načrta občine Vransko
1:5000
Obrazložitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
Seznam strokovnih podlag za območje urejanja
Smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij
Ocena stroškov investicije
Inženirsko-geološko mnenje o razmerah na lokaciji bodoče
gradnje Stopnik-Občina Vransko (Geohidro, d.o.o., junij 2010)
IDP načrt električnih inštalacij in električne opreme
(Energetsko svetovanje Marko Kos s.p., november 2014)
3. člen

Območje OPPN se nahaja na vzhodnem delu naselja Stopnik v
Občini Vransko. Ureditveno območje je omejeno z robom obstoječe
stanovanjske zazidave na zahodu, z dostopno potjo na severu. Na
jugu meji na kmetijske, gozdne in stanovanjske površine, proti
vzhodu predmetno območje meji na gozdne površine. Dostopna pot
poteka v smeri jugozahod – severovzhod in naselje Stopnik
povezuje z naseljem Prekopa. Območje OPPN v celoti obsega
površino 0,81 ha in zajema območje parc. št. 1329/4, k.o. Prekopa.
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Vrste posegov na zemljiščih namenjenih za gradnjo
Na posameznem zemljišču, namenjenem za gradnjo, so dovoljeni:
– gradnja enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe;
– izraba dela objekta (največ 50 %) za mirno poslovno ali storitveno
dejavnost brez motečega vpliva izven parcele;
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov;
– urejanje odprtih površin ob objektu.
7. člen
Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti skladni s Uredbo o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
8. člen
Postavitev začasnih objektov
Začasni objekti in naprave, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam, se lahko postavijo na javnih površinah. Postavljeni
morajo biti tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo
vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov. Po njihovi
odstranitvi se mora na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.
9. člen
Določanje zemljišč namenjenih za gradnjo
V grafičnem delu OPPN so določena zemljišča, namenjena za
gradnjo.
Faktor zazidanosti zemljišča namenjenga za gradnjo (FZ), je
razmerje med zazidano površino stavbe in celotno površino
zemljišča namenjenga za gradnjo. Če je površina stavbe v
nadstropju večja od površine stavbe v pritličju se kot zazidana
površina stavbe upošteva projekcija bruto etažna površine največje
etaže stavbe. Pri izračunu FZ se ne upoštevajo nadstrešnice, od
enostavnih objektov je treba upoštevati garaže in druge pomožne
objekte zgrajene na terenu zemljišča namenjenga za gradnjo. Faktor
zazidanosti naj ne presega 40 % površine omenjenega zemljišča.
Pri parcelaciji so dovoljene tolerance ±20 %.
10. člen
Oblikovanje stanovanjskih objektov
Pri oblikovanju stanovanjskih objektov je treba upoštevati naslednje
pogoje:
- etažnost objektov je lahko (K), P + M in izjemoma (K), P + 1 + M
pod pogojem, da je pritličje v nivoju terena ali največ 0,15 m nad
njim;
- tlorisne oblike objektov naj bodo podolgovate in v razmerju
stranic vsaj 1:1,25;
- daljša stranica objekta naj poteka vzporedno s plastnicami;
- smer slemena naj poteka vzporedno z daljšo stranico objekta;
- osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljenja s terasami,
frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti
višje od osnovne strehe;
- gradnja stolpičev, šotorastih streh ni dovoljena;
- na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v sivih in različnih
zemeljskih odtenkih (prepovedana je uporaba živih barv, ki so v
prostoru neavtohtone in moteče, npr. vijolična, travniško zelena,
turkizno modra);
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streha naj bo simetrična dvokapnica nad osnovnim tlorisom z
naklonom strešin 35°- 45°;
kritina mora biti opečna ali po teksturi in barvi podobna opečni;
dopustni so čopi, strešna okna in frčade;

Razporeditev območij za razvoj objektov je prikazana prikazani v
grafični prilogi »Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami« list št.
2.1.
III. POGOJI ZA ZUNANJO UREDITEV
11. člen

Dovozi do parcel so urejeni preko uvozov minimalne širine 4,0 m.
Hodnik za pešce se izvede enostransko.
Prometna infrastruktura in prerezi cestnega prostora so razvidni iz
grafične priloge »Načrt komunalne, energetske in prometne
infrastrukture« list št. 3.2.
V primeru racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve so
dopustne spremembe dimenzij posameznih elementov ceste s
toleranco +/- 0,5 m in sprememba trase.

Zelene površine
Zelene površine se ureja po zgledu krajinske zasnove.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja je potrebno upoštevati določbe Pravilnika o cestnih
priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 - ZCes1) in Odloka o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 97/2009).

Glede privatnih zelenih površin je potrebno upoštevati, da se
zatravijo in ozelenijo z avtohtonimi, lahko pa tudi tujerodnimi vrstami,
ki pa naj bodo prezimno trdne. Za ureditev žive meje se ne uporablja
stebrastih iglavcev kot so paciprese, brini in podobno.

Preko parcele P11 je možno urediti dostop do sosednjih parcel, ki so
na jugu območja urejanja.

Krajinska zasnova je za privatne površine zasnovana tako, da je na
jugozahodni ali jugovzhodni strani objektov večja odprta zelena
površina, kar omogoča maksimalno osončenost objektov in možnost
za naknadno ureditev bivalnega vrta.
Za izvajanje krajinske tehnike so za zgled nemške din norme:
– Nemška norma DIN 18916: Priprava rastišča, sajenje in
vzdrževanje rastlin v krajini.
– Nemška norma DIN 18915: Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji
– zemeljska dela.
Urejanje zelenih površin je prikazano v karti 'Načrt ureditve' list št.
3.1.
12. člen
Tlakovane površine
Vse cestne površine in pločnik so asfaltirani. Individualni dovozi med
objekti in pomožnimi objekti se tlakujejo s tlakovci v naravnih
odtenkih ali z naravnimi materiali ali asfaltirajo. Tlakovane površine
ob posameznem objektu so enotne in ne kombinacija več načinov
tlakovanja.
13. člen
Ograje in podporni zidovi
Dovoljena je postavitev ograj in podpornid zidov. Ograje naj bodo
praviloma postavljene na posestne meje zemljišč, namenjenih za
gradnjo, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je
potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem
prometu.
Ograje so lahko žive meje, lahke kovinske ograje, lesene ograje na
parapetnem zidu in vmesnimi nosilnimi elementi, možna je
kombinacija žive meje z lesenimi tramiči ali drugo v skladu z
obstoječimi ureditvami okolja. Ograje naj bodo visoke do 1,50 m –
merjeno skupaj s parapetnim zidom.

15. člen
Mirujoči promet
Na vsakem zemljišču namenjenem za gradnjo je potrebno zagotoviti
zadostno število parkirnih mest v skladu z naslednjima normativoma:
– najmanj 2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto,
2
– za storitvene ali poslovne dejavnosti 1 parkirno mesto na 30 m
površine.
Promet za pešce
Ob napajalni cesti se enostransko izvede nivojsko ločeni hodnik za
pešce, ki mora biti izveden brez grajenih ovir tako, da jih lahko
uporabljajo funkcionalno ovirane osebe.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
16. člen
Objekti v območju urejanja se priključijo na omrežja in objekte
gospodarske infrastrukture za oskrbo z vodo, odvajanje komunalnih
odpadnih in padavinskih odpadnih vod, za oskrbo z električno
energijo in na telekomunikacijsko omrežje. Na območju OPPN ni
predvideno plinovodno omrežje. Ogrevanje se zagotavlja
individualno na trda goriva, kurilno olje ali iz obnovljivih virov energije
(sončne celice, toplotne črpalke) ali drugače v skladu z napredkom
tehnike.
17. člen
Primarno ali sekundarno komunalno omrežje mora potekati po javnih
površinah v cestnem telesu ali ob njem.
Gradnja komunalnih naprav in ceste mora potekati usklajeno.
Dopustne so spremembe tras ter tehnične izvedbe posameznih
komunalnih vodov in cestnega omrežja zaradi ustreznejše oskrbe,
racionalnejše izrabe prostora ali boljših tehničnih rešitev.
Trase komunalnih vodov so razvidne iz karte »Načrt komunalne,
energetske in prometne infrastrukture« list št. 3.2.

IV. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
18. člen
14. člen
Ceste
Glavni uvoz v območje je urejanja z lokalne poti, ki poteka po severu
ureditvenega območja. Dostop do objektov je urejen z napajalno
cesto, na katero se direktno navezujejo dvorišča in uvozi objektov.
Napajalna cesta poteka po sredini ureditvenega območja (parcela
P10) v smeri sever – jug in deli območje urejanja na dva dela.

Vodovod
Oskrba novih uporabnikov z vodo se zagotovi iz obstoječega
vodovodnega sistema v izvedbi PE Ø 110 mm. Obstoječi vodovod
poteka na vzhodni strani ureditvenega območja (smer sever – jug).
Za nove objekte se izvede sekundarno vodovodno omrežje, ki vodi
po obstoječi dostopni cesti do ureditvenega območja in nato po
notranji napajalni cesti.

Dimenzije napajalne ceste so:

Vodovodno omrežje je v fazi PGD potrebno dimenzionirati za
potrebe sanitarne vode ter požarne zaščite. Hidrantno omrežje se
izvede z nadzemnimi hidranti.

-

Okvirna dolžina
Cestišče:
o Vozišče
o Hodnik za pešce

103 m
4,5 m
1,5 m
6,0 m

Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz
nodularne litine. Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo
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cestnih zapornih
vodomerne jaške.

ventilov.

Vodomeri se
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vgradijo

v zunanje

Na trasi javnega vodovoda in hišnih priključkov ni dovoljeno
postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drogov in saditi dreves ali
drugih trajnih nasadov. Pri projektiranju se morajo predvideti hišni
priključki z izvedbo priključnega mesta predvidoma izven utrjenih
površin. Pri projektiranju je potrebno upoštevati Pravilnik o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov.
Točno dimenzioniranje se opravi v fazi izdelave
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

projektne

19. člen
Kanalizacija
Na obravnavanem območju še ni izgrajeno javno kanalizacijsko
omrežje.
Za območje urejanja je predvidena sekundarna kanalizacija v
ločenem sistemu.
Za odvod komunalnih odpadnih voda so predvidene individualne
čistilne naprave, katerih iztok se vodi preko kanalizacije padavinske
odpadne vode v naravni odvodnik. Tipske individualne čistilne
naprave morajo biti dimenzionirane za predvidene obremenitve
skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS, št. 98/2007, 30/2010).
Po izgradnji javnega kanalizacijskega sistema bo priključitev na
javno kanalizacijo možna, v tem primeru pa se individualne čistilne
naprave ukinejo. Na obravnavanem območju je zato predvidena
idejna trasa bodoče kanalizacije za komunalno odpadno vodo (list
3.2.). Točno traso in mesto priklopa na javno kanalizacijsko omrežje
se predvidi v projektu PGD/PZI.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo
določbam Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 47/2005, 45/2007,
79/2009) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št.
74/2007). Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
mora biti usklajena z določbami Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št.
109/2007, 33/2008).
Za odvajanje odpadne padavinske vode se na cestnih odsekih
izvede kanalizacija za padavinske odpadne vode in se le to odvaja v
naravni odvodnik, ki se nahaja na vzhodni strani ureditvenega
območja.
Padavinske odpadne vode z javnih utrjenih površin se mora odvajati
preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj
v načrtovano kanalizacijo za padavinske odpadne vode. Potrebno je
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo
oziroma v površinske odvodnike. Voda iz individualnih čistilnih
naprav se odvaja v predvideno kanalizacijo za padavinske odpadne
vode in nato v naravni odvodnik.
V obdobju do izgradnje padavinskega kanalizacijskega omrežja je
dovoljeno, urediti odvodnajvanje s posamezne parcele bodi s
ponikanjem ali v naravni odvodnik v skladu s soglasjem, katerega v
sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, izda
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
Izpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok morajo
biti načrtovani tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne
glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin vodotoka. Na
območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno
erozijo.
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Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni
režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega
soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje.
Dimenzioniranje kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih
odpadnih vod in padavinskih odpadnih vod se opravi v fazi izdelave
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Na trasi javne kanalizacije in hišnih priključkov ni dovoljeno
postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drogov in saditi dreves ali
drugih trajnih nasadov. Pri projektiranju se morajo predvideti hišni
priključki z izvedbo priključnega mesta predvidoma izven utrjenih
površin. Pri projektiranju je potrebno upoštevati Pravilnik o nalogah,
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.
list RS, št. 109/2007, 33/2008) in Pravilnik o tehnični izvedbi in
uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih in padavinskih voda (Ur. list RS, št. 66/2007).
Točno dimenzioniranje se opravi v fazi izdelave
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

projektne

Potek odpadne in padavinske kanalizacije je razviden iz grafične
priloge na listu št. 3.2.
20. člen
Elektrika
Priključitev na distribucijsko omrežje
Območje ima predvideno devet novih odjemnih mest, ki se jih
priključi na novo nadomestno TP Stopnik. Od novo urejene TP
Stopnik, bo predvidoma potekal NN vod E-AY2Y 4x70 + 1,5 mm2,
ob trasi SN voda do omare PSR, iz katere bo narejen razvod kablov
do posamezne KPMO. Kabel bo tipiziran s strani pristojne
distribucije. Predvidene so prostostoječe omarice v meji med
posameznimi parcelami, z dvemi merilnimi mesti v vsaki. Prva
omarica RSR mora imeti prostor za merilno mesto za parcelo P09.
Kabel se po celotni trasi polaga v kabelsko kanalizacijo 1x PVC
premera 110 mm (DN 110) (situacija komunalnih vodov) od PSR do
vsake omarice KPMO posebej. Trasa cevi je pod dovozno potjo
obbetonirana. Po celotni novi trasi je potrebno položiti pocinkan
železni valjanec 25x4mm in opozorilni trak. Priključni kabli so
zaključeni s kabelskimi glavami. Omarice morajo pred priklopom
imeti označene sponke in označbo izvajalca omarice na zunanji
strani. Omarice so zaklenjene s tipsko ključavnico pristojne elektro
distribucije. Priključna omarica in razdelilniki v objektu morajo biti
razreda II.
Izdelava kabelske kanalizacije
Dimenzije kabelske kanalizacije so naslednje. Za potrebe SN
kabelskega voda je potrebno izdelati kabelsko kanalizacijo s tremi
PVC gladkimi cevmi DN 160 (fi 160 mm) mm, na globini –80cm od
kote terena, do obstoječe in nove nadomestne TP Stopnik ter dve
cevi PE-HD fi 50 mm. Poleg SN kabelske kanalizacije se vzporedno
zgradi še NN kabelska kanalizacij, ki naj vsebuje PVC cevi fi 110
mm za vsako KPMO posebej. V tem primeru moramo za NN
kabelsko kanalizacijo vzporedno z SN kanalizacijo položiti 5 x pvc
CEVI FI 110 mm.
Pred pričetkom del je potrebno opraviti ogled strokovne službe
pristojnega elektro distributerja in z njim določiti točno lokacijo
postavitve opreme in izkopov. Potrebno je opraviti tudi oglede ostalih
komunalnih služb, ki bi lahko zaradi navedenih posegov bili v
območju vpliva.
Polaganje kablov
Pred pričetkom izkopa je potrebno uskladiti vsako posamezno
kabelsko traso z ostalimi komunalnimi vodi. Upoštevati je potrebno
zbirnik komunalnih vodov, v katerem naj bi bile prikazane vse trase.
Minimalen odmik od ostalih vodov je za:
Kabli se polagajo v kabelske kanalizacije po celi trasi. Pred zasutjem
je potrebno označiti vse že obstoječe vode.
Upoštevati je potrebno minimalne polmere krivljenja kablov in
največjo dopustno vlečno silo za kable.
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Zaporedje del mora slediti navodilom pristojne distribucije in je
sledeče:
Izdelava nove kanalizacije in kabelskih jaškov na novi trasi,
postavitev nove nadomestne TP Stopnik, uvlek tipiziranih kablov v
novourejeno kanalizacijo, zamenjava oporišč z novimi betonskimi
drogovi, zagon nove TP in prevezava na novo pokablitev,
odstranitev obstoječega PZV in predaja obratovalne dokumentacije.
21. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na obravnavanem območju ni izvedenega javnega TK omrežja, zato
je za priključitev predvidenih objektov potrebno predvideti nove
trase TK omrežja.
Izvede se kabelska kanalizacija s kabelskimi jaški. Telefonske
omarice so predvidene v individualnih energetsko-komunalnih
priključkih.
Mesto priključitve na javno TK omrežje poda predstavnik Telekom
Slovenije.
V primeru, da se pri izdelavi projektov za prestavitev, ukinitev in
novo načrtovano traso TK omrežja ugotovi boljša rešitev, kot je
prikazana v grafični prilogi list št. 3.2, je možno trase spremeniti in
prilagoditi glede na ugodnejšo varianto.
VI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
22. člen
Z namenom varovanja življenjskega okolja OPPN 10.1 predvideva
nekatere ukrepe, ki jih je potrebno izvajati sočasno ali pred gradnjo
infrastrukture, cest in objektov.
V območju se lahko opravljajo le take dejavnosti, ki ne vplivajo
negativno na bivalno okolje sosednjih objektov in ne povzročajo
večjih emisij škodljivih snovi v zrak, vodotoke in tla, kot so določene
z zakoni in predpisi.
Ravnanje z rodovitno prstjo
Zgornjo plast humusa se pravilno odgrne, začasno in ustrezno
deponira ter ponovno uporabi za rekultivacijo poškodovanih zemljišč
in ureditev funkcionalnih zemljišč ob objektih.
S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da
se bo ohranila njena količina in rodovitnost in da ne pride do
onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z
manj kakovostno zemljino.
Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z
občinskimi odloki.
Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo
tako, da bo s posegi prizadetih čim manj tal. S transportnih in
gradbenih površin se prepreči emisije prahu in gradbenih materialov
ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v
podtalnico.
Varstvo pred hrupom
Območje obravnave je skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/2005, 34/2008,
109/2009) razvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Odpadki
Med gradnjo se ločeno zbirajo gradbeni in drugi odpadki, glede na
možnost ponovne uporabe.
Za vsak stanovanjski objekt je potrebno predvideti zbirno mesto za
odpadke. Tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena
(betonirana, tlakovana,…) in zaradi prevoza zabojnikov, odporna na
udarce in obrabo. Tla zbirnega mesta naj bodo nagnjena proti
kanalizacijskemu jašku z rešetko in priključkom na javno
kanalizacijsko omrežje.
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Zbirno mesto naj se uredi tako, da se prepreči zdrs zabojnika.
Prostor mora imeti električno razsvetljavo in naj bo ustrezno
prezračevan.
Varstvo voda in tal
Upoštevati je potrebno ničelno stanje podtalnice, to je stanje
podtalnice pred pričetkom del. Vse parkirno manipulativne površine
morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Padavinska voda iz
objektov in prometnih površin se odvaja v novo kanalizacijo za
padavinske odpadne vode.
Posegi na vodno in priobalno zemljišče (37. čen ZV-1)
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor,
razen za:
1. gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge
infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo;
2. gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih
zakonih;
3. ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških
lastnosti površinskih voda;
4. ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
5. gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje
vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem
zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih;
6. gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
in
7. gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju
ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Varstvo zraka
Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v zrak ne
presegajo z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav (Ur. list RS, št. 34/2007, 81/2007) dovoljenih ravni.
Osončenje
Zadostno osončenje bo zagotovljeno, če bodo objekti zgrajeni kot je
predvideno v zakoličbenem načrtu (»Načrt parcelacije z
zakoličbenimi točkami« list št. 1.2.5).
Varstvo naravne dediščine
Območje OPPN 10.1 se ne nahaja znotraj ekološko pomembnega
območja.
Znotraj
območja pozidave naj se ohranjajo zelene površine,
dejavnosti, ki se bodo opravljale na obravnavanem območju pa naj
nimajo negativnega vpliva na naravo v okolici.
Varstvo območij kulturne dediščine
Območje OPPN 10.1 se ne nahaja znotraj območja kulturne
dediščine.
Krajinsko oblikovanje
Površine, ki niso predvidene za pozidavo se ohrani v prvotni funkciji.
Obcestni prostor napajalne ceste se zatravi sli zasadi z nizkimi
grmovnicami ali drevesi ob zagotavljanju preglednosti pri
vključevanju v promet.
VII. ZAŠČITA PRED POŽAROM IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
Do vseh predvidenih stanovanjskih objektov znotraj obravnavanega
območja je treba zagotoviti dostope in površine za delovanje
intervencijskih vozil in tehnike v skladu s SIST DIN 14090 – površine
za gasilce na zemljišču.
Na mestih, predvidenih za delovanje intervencijskih vozil, mora biti
površina široka najmanj 4,00 m in utrjena. Poti, namenjene
intervencijskim vozilom, morajo biti označene skladno s predpisi.
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Povozne površine, namenjene dostopu intervencijskih vozil, morajo
biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.
Zasaditve ob intervencijski poti morajo biti na dovolj veliki razdalji, da
omogočajo dostop za lestev gasilskega vozila do objekta.
V primeru nesreč in razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za vode
škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov, se pred začetkom
gradbenih del pripravi načrt za preprečevanje vdora teh snovi v tla in
podtalnico ter za njihovo odstranitev.
Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost pred
požarom, določene s predpisi o graditvi objektov. Investitorji
objektov, za katere bo ob upoštevanju Pravilnika o študiji požarne
varnosti (Ur. list RS, št. 28/2005, 132/2006) pri pripravi projektne
dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so
pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti
požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in
reševanje.
Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklopi konstrukcij
objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako in iz takih
materialov, da je zagotovljena požarna varnost v skladu s predpisi iz
prejšnjega odstavka.
Upoštevati je potrebno Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list
RS, št. 31/2004. 10/2005, 83/2005 in 14/2007). Potrebna je ojačitev
prve plošče ali gradnja zaklonišč v skladu z 68. členom Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št.
51/2006-UPB1) in Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. list
RS, št. 57/1996).
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati cono potresne
ogroženosti območja.
V skladu z inženirsko-geološkim mnenjem (Geohidro, d.o.o., junij
2010), je potrebno med gradnjo paziti na globino vkopov in stabilnost
brežin vkopov, po gradnji pa ustrezno regulirati odtoke meteorne
vode. Izkopi za temelje naj z ozirom na sestavo terena ostanejo čim
manj časa odprti. Za ustrezno in pravočasno ukrepanje je pred in
med gradnjo ter po njej potrebno zagotoviti hidrološko, inženirskogeološko ter geomehansko spremljavo.
Pred izdelavo izkopov za temeljenje objektov oziroma za pripravo
projekta temeljenja je potrebno izkopati cca 4-5 sondažnih jaškov do
globine temeljenja objektov in ugotoviti nosilnost zemljine za
določitev statičnih obremenitev oziroma nosilnosti zemljine.
Hidrantno omrežje
Zgrajeno mora biti protipožarno hidrantno omrežje z ustreznim
številom hidrantov. Lokacije predvidenih hidrantov se obdela v
projektih PGD.
VIII. ETAPE IZVAJANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA

Številka 44/2014 – 24. 12. 2014
Priporočeno je, da se v času gradnje za dovoz uporablja lokalna
cesta JP 490 260 Čeplje – Stopnik – Prekopa od križišča v Čepljah,
preko Marofa do gradbišča.
V grafičnih prilogah prikazane parcelacije se ne spreminja.
26. člen
Odstopanja pri poteku prometne, energetske, komunalne in druge
gospodarske infrastrukture ter drugih javnih površin so dopustna, če
se s projektnimi rešitvami doseže ustreznejša oskrba in
racionalnejša izraba komunalnih priključkov, kar se obrazloži v
vodilni mapi PGD.
Trase komunalnih vodov so samo idejne, točneje se jih določi v
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
X. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na:
Občini Vransko,
Upravni enoti Žalec.
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za
okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor in Medobčinski
inšpektorat.
29. člen
OPPN preneha veljati, ko so z načrtom predvideni objekti zgrajeni in
v uporabi, v skladu s predpisi o graditvi objektov.
OPPN lahko preneha veljati le v delu, ki je izveden, pod pogojem, da
s tem ni onemogočena celovitost izvedbe preostale prostorske
ureditve.
Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja s prostorskim
načrtom občine.
30. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu občine »Občinski informator Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Številka: 35052-02/2009
Vransko, 16. 12. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko za leto 2015

24. člen
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno
neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena funkcionalna celota,
vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno
ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA
25. člen
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za
objekte je treba izdelati grafični prikaz, s katerega mora biti jasno
razvidno, da je projektna rešitev skladna z regulacijskimi elementi,
določenimi z OPPN, oziroma v okviru dopustnih odstopanj.
V času gradnje je treba zagotoviti geotehničini nadzor in reden
nadzor stanja obstoječih stanovanjskih objektov zaradi gradbenih
posegov v njihovi bližini.
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 6. člena
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine
Vransko, št. 30/2013 in 35/2013) ter 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012) je občinski svet Občine Vransko na 3. redni
seji dne 16. 12. 2014 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za
leto 2015
1.
Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske površine,
izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške komunalnega

Številka 44/2014 – 24. 12. 2014
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urejanja in za vrednost zemljišča, ostaja v letu 2015 enaka kot v letu
2014 in znaša na območju občine Vransko 812,95 EUR/m².

Občine Vransko št. 21/2012) in Pravilnika o enkratni denarni pomoči
novorojencem v Občini Vransko (Ur.l. RS, št. 132/06) je Občinski
svet občine Vransko na 3. redni seji dne 16.12.2014 sprejel

2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne
gradbene cene za m² stanovanjske površine.

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Vransko v letu 2015

3.

1. člen

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z indeksom rasti
cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga
vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za
gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije.

Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini Vransko se
za leto 2015 določi v naslednji višini:
• 132,00 EUR neto
• 221,00 EUR neto
• 309,00 EUR neto
• 353,00 EUR neto

-

1. novorojencu v družini,
2. novorojencu v družini
3. novorojencu v družini
vsakemu naslednjemu novorojencu v družini.

4.
2. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4260/2014/01
Vransko, 16. 12. 2014

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se
zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto 2015.
3. člen

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za
leto 2015
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 10.
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08) ter 16. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je občinski svet Občine
Vransko na 3. redni seji dne 16. 12. 2014 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2015
1.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za območje občine Vransko v letu 2015 ostaja enaka kot v
letu 2014 in znaša 0,005054 EUR/m2.
2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 2015.

Številka: 1223/2014
Vransko, 16. 12. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 –
ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine
Vransko na 3. redni seji dne 16.12.2014 sprejel
SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih
na območju Občine Vransko

3.

I.

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine
Vransko, objavljen v Uradnih objavah Občine Vransko, št. 33/2013
dne 7. 10. 2013 se spremni tako, da se besedilo 2. člena črta in se
nadomesti z besedilom kot sledi:

Številka: 4261/2014/01
Vransko, 16. 12. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2015
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št.
94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl.US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010,
84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 7. in 16. člena
statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave

» Stroški živil v cenah programov znašajo 1,80 EUR na dan. Za vsak
javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije odstotek živil,
skladno z odločbo. Vrtec prične z odštevanjem stroškov živil 1. Dan
otrokove odsotnosti, in sicer s številom enega obroka.«
II.
Ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju
Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 33/2013 dne 7.
10. 2013) ostanejo nespremenjene.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem
informatorju - Uradne objave Občine Vransko, uporablja pa se od
1.1.2015 dalje do preklica.
Številka: 602-06/2013(1)
Vransko, 16. 12. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
7. Obvestilo o javni obravnavi predlogov Odloka o ureditvi
statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec, d.o.o. in Odloka o ustanovitvi Sveta
ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in
javnost, da je na 3. redni seji dne 16.12. 2014 obravnaval in v
1. branju sprejel naslednja predloga odlokov:
• Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
• Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o.
ter ju posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen
način.
Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete pisne pripombe
ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59,
3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po epošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.
Besedilo predlogov odlokov je na vpogled v tajništvu občine v času
uradnih ur občinske uprave in skupaj s prilogami objavljen na spletni
strani občine www.vransko.si (gradivo 3. redna seja).
Vransko, 17. 12. 2014

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali
predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali
onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali
sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati
cesto;
12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v
obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti
napajališča za živali;
13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da
lahko poškodujejo cesto;
14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive
snovi;
15. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od
ceste vzporedno z njo;
16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje
in stroje;
17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
18. vlačiti po cesti predmete, ki lahko poškodujejo cestišče.
Občina Vransko izrecno opozarja lastnike gozdov ob občinskih
cestah, da posekan les deponirajo v primerni oddaljenosti od
roba cestnega telesa, da bo omogočeno nemoteno odvijanje
prometa, redna vzdrževalna dela in izvajanje zimske službe.

9. Opozorilo uporabnikom ekoloških otokov
Uporabnike ekoloških otokov opozarjamo in prosimo za
doslednost in pravilno ločevanje odpadkov ter skrb za snago na
ekoloških otokih. Smeti ne odlagajte po tleh ob kontejnerje,
temveč v kontejnerje.
V kolikor se bo neustrezno ravnanje na ekoloških otokih nadaljevalo,
ocenjujemo, da le-ti niso primerna rešitev za naše okolje in jih bomo
zaradi tega primorani odstraniti, zoper kršitelje pa bodo ukrepale
pristojne inšpekcijske službe.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
10. Opozorilo lastnikom psov

8. Opozorilo latnikom zemljišč ob občinskih cestah
Iz Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09):

Lastništvo psa je odgovornost, pri tem pa mora lastnik poskrbeti tako
za zdravje in dobrobit psa, kot tudi za dejanja in morebitno škodo, ki
jo njegov pes povzroči.

44. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Zakon o zaščiti živali določa, da mora skrbnik psa na javnem mestu
zagotoviti fizično varstvo psa, tako da je pes na povodcu, nevarne
pasme pa opremiti z nagobčnikom.

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen
del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali
objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej
ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in
odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj
nosi tisti, ki jih je povzročil.

Občina Vransko zato poziva lastnike psov, da za svoje
ljubljenčke skrbijo odgovorno ter poskrbijo, da se bodo psi na
javnih površinah gibali le v spremstvu odraslega človeka oz.
nekoga, ki lahko psa obvlada. Pse naj vodijo na povodcih in ne
puščajo njihovih iztrebkov.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali
drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta
parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljena;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke
nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko,
odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali
onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet,
poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne
naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
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Samo z odgovornim ravnanjem bomo skupaj pripomogli k bolj
sproščenim sprehodom ter zagotovili varnost otrok, starejših,
rekreativcev in drugih sprehajalcev.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

