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2. Glen
(vsebina)

Poleg odloka o PRO, je sestavni del prostorskega akta
besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
A) Besedilo PRO
1. Uvodne dolocbe
1.1. Pravna podlaga
1.2. Ureditveno obmoeje prostorskega reda Obcine Braslovice
1.3. Nacrtovalec prostorskega reda Obeine Braslovice
1.4. Strokovne podlage in drugi podatki
2. Obmocja namenske rabe prostora
2.1. Dolocitev obmocij namenske rabe prostora
2.2. Vrsta namenske rabe prostora, uporabljena v prostorskem redu Obcine Braslovice
2.3. Bilanca povrsin po namenski rabi
2.3.1. Bilanca povrsin po obmocjih osnovne namenske
rabe prostora
2.3.2. Bilanca povrsin po povrsinah podrobnejse namenske rabe prostora
3. Obmocja varovanj in omejitev
4. Clenitev obmoeja Obcine na obmocja funkcionalnih in
prostorskih enot
4.1. Funkcionalne enote
4.2. Bilanca povrsin po funkcionalnih enotah
4.3. Prostorske enote
4.4. Bilanca povrsin po prostorskih enotah
5. Merila in pogoji za urejanje prostora vkijucno z merili in
pogoji za opremljanje zemljisc za gradnjo
5.1. Vrsta meril in pogojev za urejanje prostora
5.2. Skupna merila in pogoji za urejanje prostora
5.2.1. Komunalno opremljanje zemljisc za gradnjo
5.2.2. Varstvo okolja
A) Varstvo voda
B) Varstvo zraka
C) Ravnanje z odpadki
D) Varstvo tal
5.2.3. Ohranjanje narave
5.2.4. Varstvo kulturne dediscine
5.2.5. Varstvo gozdov
5.2.6. Varstvo kmetijskih zemljisc
5.2.7. Raba voda
5.2.8. Raziskovanje in izkoriscanje mineralnih surovin
5.2.9. Agrarne operacije na kmetijskih povrsinah
5.2.10. Izkoriscanje in raba gozdov
5.2.11. Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami
5.2.12. Merila in pogoji za urejanje prostora na obmocjih,
na katerih so drzavni in obeinski lokacijski nacrti ze izvedeni
5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov
5.2.14. Merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih obmocij
5.2.15 Merila in pogoji za gradnjo objektov na obmocju
predvidenih obcinskih lokacijskih nacrtov
5.3, Podrobnejsa merila in pogoji za urejanje prostora
6. Ukrepi za izvajanje prostorskega reda
7. Podrobnejsa merila in pogoji za projektiranje in za
pripravo lokacijskih naertov
B) Kartografski del PRO z graficnimi nacrti
Pregledni list, M 1:25000
Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, M 1:25000
Legendni list
Graficni nacrti, M 1:5000
C) Pillage k PRO
1. Povzetek za javnost
2. Izvlecek iz strateskega prostorskega akta — strategije
prostorskega razvoja Obcine Braslovice
3. Obrazlo2itev in utemeljitev

4. Strokovne podlage
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Spis postopka
3. Olen
Prostorski akt PRO je potrdil Minister za okolje in prostor
s sklepomstevilka 350-17-13/2005/16, 350-18-2/2005/14, z
dne 11. 12. 2007.
4. Glen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za del obmoeja Obcine Zalec z
oznako PUP 2 (Uradni list RS, §t. 35/96) in Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za del obmocja Obcine Zalec z oznako PUP
4 (Uradni list RS, st. 37/96).
5. Glen
PRO je stalno na vpogled pri pristojnem obcinskem organu za okolje in prostor na Obcini Braslovice.
6. Glen
Ta odlok zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
St. 3500/65/08
Braslovice, dne 6. februarja 2008
Zupan
Obeine Braslovice
Marko Balant I.r.

511.

Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Obcine
Braslovice

Na podlagi 23. Olena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, §t. 110/02 in 8/03 — popr. in 58/03 — ZZK-1), 98. clena
Zakona o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07) in
16. elena Statuta Obcine Braslovice (Uradni list RS, st. 37/99,
55/00, 16/03) je Obeinski svet Obcine Braslovice na 7. seji dne
22. 8. 2007 v 1. branju in na 11. seji dne 6. 2. 2008 v 2. branju
sprejel
ODLOK

o Strategiji prostorskega razvoja
Obcine Braslovice
1. Olen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Strategija prostorskega razvoja Obeine Braslovice (v nadaljnjem besedilu: SPRO), ki ga
je izdelalo podjetje URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p.,
Grudnova ulica 6, 3000 Celje, podstevilko projekta 05—14.
2. Olen
(vsebina)
Poleg odloka o SPRO so sestavni del prostorskega akta
besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
A) Besedilo SPRO
1. Strategija prostorskega razvoja Obcine Braslovice
1.1. Uvodne dolocbe
1.1.1. Pravna podlaga
1.2. Izhodisea in cilji prostorskega razvoja Obcine Braslovice
1.2.1. Splosna izhodisca
1.2.2. Znacilnosti prostora Obcine Braslovice
1.2.2.1. Splosno o Obcini Braslovice
1.2.2.2. Poselitev in demografija
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1.2.2.3. Prometna infrastruktura
1.2.2.4. Krajina
1.2.2.5. Ocena dosedanjega razvoja v prostoru, polo2aj in
vloga obravnavanega obmocja vsirsem prostoru
1.2.3. CiIji prostorskega razvoja Obcine Braslovice
1.3. Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja
obcine
1.3.1. Enakovredna vkljucenost Obcine Braslovice v regionalni in dr2avni prostor
1.3.2. Razvoj naselij, opredelitev njihovih viog, funkcij in
medsebojnih povezav v omre2ju naselij
1.3.3. Razvoj stanovanj in proizvodnih dejavnosti
1.3.4. Razporeditev oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter
omre2ja dru2bene javne infrastrukture
1.3.5. Razporeditev omre2ij komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture
1.3.6. Opredelitev obmocij za prostorski razvoj dejavnosti,
ki so vezane na naravne vire
1.3.7. Obmocja, pomembna z vidika ohranjanja narave,
varstva kulturne dediscine ter varstva kakovosti okolja
1.3.8. Opredelitev obmocij za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrecami
1.4. Zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena
v prostoru
1.4.1. Zasnova poselitve
1.4.1.1. Stanje poselitve v Obcini Braslovice
1.4.1.2. Razvoj naselij v Obcini Braslovice
1.4.1.3. Raba urbanih povrsin
1.4.1.4. Prenova obstojeeega stavbnega fonda
1.4.1.5. Sanacije degradiranih urbanih obmocij
1.4.1.6. Usmeritve za skladno oblikovno podobo naselij
1.4.1.7. Siritev naselij
1.4.1.8. Ureditev javnih povrsin v okviru poselitvenih obmocij
1.4.2. Zasnova komunalne infrastrukture
1.4.2.1. Prometno omre2je in objekti ter druga s prometorn povezana infrastruktura in javni potniski promet
1.4.2.2. Energetsko in telekomunikacijsko omre2je in
objekti
1.4.2.3. Omre2je in objekti gospodarske javne infrastrukture in grajeno javno dobro lokalnega pomena
1.4.3. Zasnova krajine
1.4.3.1. Raba prostora
1.4.3.2. Opredelitev obmocij s prevladujocimi omejitvami
za razvoj dejavnosti
1.4.3.3. Usmeritve za graditev objektov zunaj poselitvenih
obmocij
1.5. Ukrepi za izvajanje prostorske strategije
1.5.1. Opredelitve v zvezi z uresnicevanjem prioritet in
usmeritev za dosego ciljev prostorskega razvoja obcine dolocenih z zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru
1.5.1.1. Razvoj naselij
1.5.1.2. Razvoj stanovanj in proizvodnih dejavnosti.
1.5.1.3. Razvoj oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter
omre2ja dru2bene javne infrastrukture
1.5.1.4. Razvoj omre2ja komunalne in druge gospodarske
javne infrastrukture
1.5.1.5. Razvoj dejavnosti, ki so vezane na naravne vire
1.5.1.6. Razvoj dejavnosti, ki so vezane na obmocja pomembna z vidika ohranjanja narave, varstva kulturne dediseine
ter varstva kakovosti okolja
1.5.1.7. Razvoj dejavnosti, ki so vezane na obmocja za
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami
1.5.2. Programi in projekti za urejanje krajine in za razvoj
in urejanje naselij ter drugih prostorskih ureditev
1.5.3. Posamezni prostorski ukrepi
1.5.4. Ukrepi v zvezi z opremljanjem in urejanjem zemijis"c
za gradnjo
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1.5.5. Ukrepi za stalno spremijanje stanja v prostoru s
porocilom o spreminjanju stanja na podrocju urejanja prostora
B) Kartografski del SPRO
Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru
1. razvoj naselij
2. razvoj stanovanj in proizvodnih dejavnosti
3. razporeditev oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter
omre2ja dru2bene javne infrastrukture
4. razporeditev omre2ij komunalne in druge gospodarske
javne infrastrukture
5. opredelitev obmocij za prostorski razvoj dejavnosti, ki
so vezane na naravne vire
6. obmocja pomembna z vidika ohranjanja narave, varstva kulturne dediscine in varstva kakovosti okolja
7. opredelitev obmocij za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami
Zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena
1. zasnova poselitve
2. zasnova komunalne infrastrukture
3. zasnova krajine
C) Besedilo urbanisticne zasnove
2. Zasnova prostorskega razvoja in urejanja naselij Braslovice z Rakovljami (urbanisticna zasnova naselij Braslovice z
Rakovljami)
2.1. Uvodne dolocbe
2.1.1. Pravna podlaga
2.1.2. Ureditveno obmocje urbanisticne zasnove naselij
Braslovice z Rakovljami
2.1.3. Nacrtovalec urbanisticne zasnove naselij Braslovice
z Rakovljami
2.2. Zasnova razporeditve dejavnosti v prostoru
2.2.1. Olenitev ureditvenega obmocja na posamezne
funkcionalne enote
2.2.2. Zasnova razporeditve dejavnosti
2.3. Koncept prenove in konceptsiritve
2.3.1. Koncept prenove
2.3.2. Usmeritve za prenovo
2.3.3. Koncept eiritve
2.4. Zasnova namenske rabe povrsin
2.5. Zasnova infrastrukturnih sistemov
2.6. Zasnova ureditve zelenih insportno rekreativnih povrsin
2.7, Zasnova prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred
naravnimi in drugimi nesrecami
2.8. Usmeritve za urbanisticno, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje naselja ter ohranjanje arhitekturne identitete
2.9. Zasnova prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje
prostora v naseiju
2.10. Usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in
VARSTVO kulturne dediscine
2.10.1. Usmernitve za varstvo okolja
2.10.2. Umeritve za ohranjanje narave
2.10.3. Umeritve za ohranjanje kulturne dedis"cine
2.10.3.1. Usmeritve za ohranjanje naselbinske dediscine
2.10.3.2. Usmeritve za ohranjanje stavbne dediscine
2.11. Ukrepi za izvajanje urbanisticne zasnove
2.11.1. Opredelitve v zvezi z uresnicevanjem prioritet in
usmeritev za dosego ciljev prostorskega razvoja na ureditvenem obmocju dolocenih z zasnovo razmestitve dejavnosti v
prostoru
2.11.2. Programi in projekti za razvoj in urejanje na ureditvenem obmocju
2.11.3. Posamezni prostorski ukrepi
2.11.4. Ukrepi v zvezi z opremljanjem in urejanjem zemljisc za gradnjo
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2.11.5. Ukrepi za stalno spremljanje stanja v prostoru
s porocilom o spremljanju stanja na podrocju urejanja prostora
D) Kartografski del urbanisticne zasnove
Urbanisticna zasnova naselij Braslovice z Rakovljami
1. osnovna clenitev ureditvenega obmocja na posamezne
funkcionalne enote
2. podrobnejsa clenitev ureditvenega obmocja na posamezne funkcionalne enote
3. zasnova razporeditve dejavnosti
4. prenova insiritev
5. zasnova namenske rabe
6. zasnova infrastrukturnih sistemov
7. zasnova ureditve zelenih insportno rekreativnih povrsin
8. zasnova prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred
naravnimi in drugimi nesrecami
9. zasnova prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje
prostora v naselju
10. ohranjanje narave in varstvo kulturne dediscine
E) Besedilo krajinske zasnove
3. Zasnova prostorskega razvoja in urejanja krajinskega
obmocja 2ovnek (krajinska zasnova obmocja 2ovnek)
F) Priloge k prostorski strategiji
1. Povzetek za javnost
2. Obrazlo2itev in utemeljitev prostorske strategije
3. Obrazlo2itev in utemeljitev urbanisticne zasnove naselij
Braslovice z Rakovljami
4. Obrazlo2itev in utemeljitev krajinske zasnove obmoeja
2ovnek
5. Strokovne podlage
6. Seznam sektorskih predpisov
7. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
8. Spis postopka priprave in sprejemanja prostorske strategije.
3. Olen
Prostorski akt SPRO je potrdil minister za okolje in prostor, s sklepomstevilka 350-17-13/2005/16, 350-18-2/2005/14
z dne 11. 12. 2007.
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GORNJI PETROVCI
512.

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pind2a,
javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. clena Zakona o gospodarskih javnih
slu2bah (Uradni list RS,st. 32/93), 473. elena Zakona o gospodarskih dru2bah (Uradni list RS, s"t. 30/93), 16., 86., 89., 90. in
91. clena Statuta Obcine Gornji Petrovci (Uradni list RS,st.
26/99), 3. clena Odloka o gospodarskih javnih slu2bah v Obeini
Gornji Petrovci (Uradni list RS, §t. 39/98) je Obcinski svet Obcine Gornji Petrovci na 15. redni seji dne 5. 2. 2008 sprejel

ODLOK

o ustanovitvi Javnega podjetja Pind2a,
javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
I. SPLOSNE DOLOOBE
1. Olen
S tern odlokom se doloca dejavnost, sestava, financiranje
in poslovanje dru2be javnega komunalnega in gostinskega
podjetja Pind2a, d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: dru2ba), katerega ustanovitelj je Obeina Gornji Petrovci (v nadaljnjem
besedilu: dru2benik).

II. FIRMA IN SEDE2
2. Olen
Firma dru2be je: Pind2a, javno komunalno in gostinsko
podjetje, d.o.o.
Skrajs"ana firma dru2be je: Pind2a, d.o.o.
Sede2 dru2be je: Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
3. Olen
Dru2ba ima pecat z naslednjo vsebino: PIND2A, javno
komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.

III. DEJAVNOST DRU2BE
4. Olen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Dolgorocni plan Obcine 2alec za obdobje 1986—2000 (Uradni
list RS, §t. 21/90), Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgorocnega in srednjerocnega dru2benega plana
Obcine 2alec (Uradni list RS, §t. 34/92, 69/93) in Spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin dolgorocnega plana za
obdobje 1986–2000 in Srednjerocnega dru2benega plana
Obcine 2alec–za obmocje obeine Braslovice (Uradni list RS,
6t. 51/99).
5. Olen
SPRO je stalno na vpogled pri pristojnem obcinskem
organu za okolje in prostor na Obcini Braslovice.
6. Olen
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
St. 3500/65/08
Braslovice, dne 6. februarja 2008
Zupan
Obcine Braslovice
Marko Balant I.r.

4. Olen
Glavna dejavnost dru2be je:
36.000 Zbiranje, preeiseevanje in distribucija vode
Druge dejavnosti dru2be so:
02.200
02.400
08.120
16.100
16.230
37.000
38.110
41.200
42.110
42.130
42.210
42.990
43.110
43.120
43.210
43.220
43.290

Secnja
Storitve za gozdarstvo
Pridobivanje gramoza, peska, gline
2aganje, skobljanje in impregniranje lesa
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja cast
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekocine
in pline
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Rusenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Instaliranje elektricnih napeljav in naprav
Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
Drugo instaliranje pri gradnjah

