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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 29

Ljubljana, petek 23. maja 1997

DRŽAVNI ZBOR
1642.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o javnih cestah (ZJC)
Razglašam zakon o javnih cestah (ZJC), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. maja 1997.
Št. 001-22-40/97
Ljubljana, dne 14. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O JAVNIH CESTAH (ZJC)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Javne ceste so državne in občinske ceste.
(2) Ta zakon določa status in kategorizacijo javnih cest,
določa enotna pravila in strokovne podlage za graditev in
vzdrževanje vseh javnih cest, zaradi zagotovitve čimbolj
enakih pogojev za kakovosten in varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem omrežju v državi, določa
obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje usposobljenosti teh cest za varen in neoviran promet ter ureja
upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest
in prometa na njih.
2. člen
(pojem in status javnih cest)
(1) Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet (v nadaljnjem besedilu: promet), ki jih
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na
njih.
(2) Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s
priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni
cesti mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in
kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega
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pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne
ceste.
(4) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste
in na površinah ob njej, ki so določene za opravljanje dejavnosti namenjenih udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedilu: spremljajoče dejavnosti), je mogoče za opravljanje
takih dejavnosti pridobiti posebno pravico uporabe.
3. člen
(delitev in kategorizacija javnih cest)
(1) Državne ceste so v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin.
(2) Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije
v prostoru se državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre
ceste, glavne ceste I. in II. reda ter regionalne ceste I., II. in
III. reda, občinske ceste pa na lokalne ceste in javne poti.
(3) Lokalne ceste se v naseljih lahko razvrščajo v več
podkategorij, ki se določijo v aktu iz četrtega odstavka tega
člena.
(4) Merila za kategorizacijo javnih cest določi Vlada
Republike Slovenije.
(5) Glede na potek v prostoru so javne ceste:
– ceste v naselju;
– ceste zunaj naselja.
(6) Javne ceste so lahko namenjene uporabi vsem ali
samo določenim vrstam prometa (ceste, rezervirane za promet motornih vozil, ceste, rezervirane za promet kolesarjev
ali za druge vrste prometa).
(7) Kategorizacija načrtovanih novih državnih cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih državnih cest ter posledične spremembe kategorizacije državnih cest se na podlagi
meril za kategorizacijo iz četrtega odstavka tega člena in
predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem planu
Republike Slovenije. Kategorizacija načrtovanih novih občinskih cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih občinskih
cest ter posledične spremembe kategorizacije občinskih cest
se na podlagi meril za kategorizacijo iz četrtega odstavka
tega člena in predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem planu občine.
(8) Minister, pristojen za promet, predpiše način označevanja javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na
njih, ki obsega način zbiranja in vodenja evidence, njeno
vsebino in uporabo podatkov iz evidence.
4. člen
(kolesarska pot)
(1) Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo označena javna cesta, ki je namenjena izključno vožnji
kolesarjev.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega
člena se državne kolesarske poti kategorizirajo na daljinske,
glavne in regionalne kolesarske poti, občinske kolesarske
poti pa kot javne poti za kolesarje.
5. člen
(stanje javnih cest)
(1) Javne ceste morajo biti grajene in vzdrževane tako,
da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev
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za odvijanje prometa, na primer slabih vremenskih razmer,
lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.
(2) Kadar zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov javne ceste ali njenega dela ni
mogoče zgraditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu
prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko zgradi s slabšimi elementi, katerih vrednosti pa
ne smejo biti nižje od še dopustnih za isto kategorijo javne
ceste po predpisu iz prve alinee tretjega odstavka 6. člena
tega zakona. Tako zgrajena javna cesta ali njen del mora biti
opremljena s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno
odvijanje prometa.
6. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju javnih cest)
(1) Javne ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, kot jih določajo ta zakon, predpisi, izdani na njegovi
podlagi, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora
in graditev objektov, ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Javne ceste se morajo projektirati in graditi tako, da
je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
(3) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za področje graditve objektov, izda:
– predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja;
– predpis o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah;
– predpis o načinu označevanja in zavarovanja del na
javni cesti.
7. člen
(tehnični predpisi in tehnične specifikacije za javne ceste)
(1) Minister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za javne ceste, s katerimi podrobneje uredi posamezna
vprašanja v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in
vzdrževanjem javnih cest. Z njimi lahko določi obvezno
uporabo standardov in tehničnih specifikacij za javne ceste.
(2) Tehnična specifikacija za javne ceste je od standarda neodvisen dokument, ki določa tehnične zahteve (kakovost, dimenzije, varnost, označevanje, preskušanje idr.), ki
jih morajo izpolnjevati postopek, izdelek ali storitev v zvezi
s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem
javnih cest.
(3) Tehnične specifikacije za javne ceste so javna listina. Pripravljajo jih tehnični odbori, ki jih imenuje minister,
pristojen za promet. Pripravljajo se v skladu z njegovim
navodilom in izdajajo z njegovim soglasjem; kadar se nanašajo na graditev javnih cest, pa tudi s soglasjem ministra,
pristojnega za graditev. Izdaja tehničnih specifikacij za javne ceste se objavi v uradnem glasilu Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
8. člen
(javna služba za javne ceste)
(1) Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem
stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti
javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega
varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob narav-
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nih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest) in
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah
opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljnjem besedilu: obnavljanje javnih cest).
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja
javnih cest.
(3) Način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest določi Vlada Republike Slovenije, rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest pa občina.
(4) Obnovitvena dela na javnih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa.
9. člen
(nujna vzdrževalna dela ob stavki)
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora ob
stavki svojih delavcev zagotoviti najmanj:
– nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za
varen promet z vsakodnevnimi pregledi cest;
– zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda ne more takoj odpraviti;
– izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi lahko povzročila poškodbe ceste;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na
javnih cestah;
– prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki
omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme;
– zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti
cest.
(2) Opravljanje del iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec rednega vzdrževanja cest z nadzorom nad stanjem
javnih cest in z organiziranjem stalne pripravljenosti ustrezno opremljenih vzdrževalnih skupin za izvedbo najnujnejših
ukrepov zavarovanj cest in prometa na njih, opustitev katerih bi povzročilo poškodbe cest ali ogrozilo promet na njih.
(3) Delavcu izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest,
ki odkloni opravljanje s sklepom izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest naložena dela iz prvega odstavka tega
člena, preneha delovno razmerje.
10. člen
(financiranje vzdrževanja javnih cest)
Sredstva za vzdrževanje državnih cest in za redno vzdrževanje lokalnih cest se zagotavljajo iz proračuna Republike
Slovenije in iz drugih virov, če je s tem ali posebnim zakonom tako določeno.
11. člen
(takse in povračila za uporabo javnih cest)
(1) Za uporabo javnih cest se plačujejo naslednje takse
in povračila: letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila; cestna taksa za prevoze z motornimi in priklopnimi vozili; cestnina za uporabo določenih cest
in objektov na njih; povračilo za izredne cestne prevoze;
povračilo za čezmerno uporabo javnih cest; povračilo za
uporabo prometnih površin zunaj vozišča javne ceste in za
površine ob njej, ki so določene za opravljanje spremljajočih
dejavnosti.
(2) Višino, način vplačevanja in evidentiranje vplačil,
oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in sankcioniranje neplačevanja taks in povračil iz prejšnjega odstavka
predpiše Vlada Republike Slovenije.
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(3) Vlada Republike Slovenije lahko sama ali na predlog občine predpiše posebno povračilo za uporabo javne
ceste in objektov na njej, ki poteka po območjih s statusom
zavarovanega naravnega bogastva, in določi poseben režim
njene uporabe in vzdrževanja. Če je za vzdrževanje ceste
dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški za njeno vzdrževanje.
12. člen
(koncesija za graditev javne ceste)
(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev javne ceste in objektov na njej.
(2) Pogoji za dodelitev koncesije za graditev državne
ceste in objektov na njej se določijo z zakonom. Pogodbo o
koncesiji sklene Vlada Republike Slovenije.
(3) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene organ lokalne skupnosti v skladu s
pogoji, ki jih za podelitev koncesije predpiše občina.
(4) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
(5) Pravice in obveznosti, ki jih določajo ta zakon in na
njegovi podlagi izdani predpisi ter predpisi občin glede vzdrževanja javnih cest in izvajanja ukrepov za varstvo javnih
cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega
odstavka pri vodenju in izkoriščanju javne ceste in objektov
na njej, če to ni s tem zakonom, predpisom občine ali s
pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.
13. člen
(sestavni deli javne ceste)
(1) Javno cesto sestavljajo:
– cestno telo;
– cestni objekti;
– naprave za odvodnjavanje ceste;
– brežine ceste;
– cestni svet;
– zračni prostor nad voziščem v višini 7 m;
– prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča,
parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in
objekti za tehtanje in nadzor prometa;
– površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste;
– priključki na cesto v širini cestnega sveta;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti
prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste
pred vplivi prometa na njej;
– naprave za evidentiranje prometa.
(2) Za sestavni del javne ceste se štejejo tudi zemljišča,
objekti in naprave, ki jih je investitor v javno cesto pridobil
ali zgradil za opravljanje rednega vzdrževanja ceste ali za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti.
(3) Javna cesta, kot jo določata prvi in drugi odstavek
tega člena, mora biti vpisana v zemljiško knjigo kot javno
dobro v lasti države za državno cesto in kot javno dobro v
lasti občine za občinsko cesto. V zemljiško knjigo se vpišeta
tudi služnost iz tretjega odstavka in posebna pravica uporabe
površin iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona.
14. člen
(uporaba pojmov)
(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da
jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni
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udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi;
2. javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest
razglasil za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak
prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
3. nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina,
ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja
promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o
varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v
zasebni lasti in podobne);
4. državna cesta je kategorizirana javna cesta, namenjena prometnemu povezovanju regij ter pomembnejših naselij
v državi in z enakimi v sosednjih državah, prometnemu
povezovanju pokrajin znotraj države ter prometnemu povezovanju pomembnejših naselij znotraj pokrajine. Če na taki
cestni povezavi ni zgrajena obvozna cesta mimo naselja, je
sestavni del državne ceste tudi njen del, ki poteka skozi
naselje;
5. avtocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil in ki je sestavni del avtocestnih
povezav s sosednjimi državami; njen sestavni del so tudi
posebej zgrajeni priključki nanjo;
6. hitra cesta je državna cesta, rezervirana za promet
motornih vozil, ki s svojimi prometno-tehničnimi elementi
omogoča hitro odvijanje daljinskega prometa med najpomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezuje se na
avtoceste v državi in na cestni sistem sosednjih držav; njen
sestavni del so tudi posebej zgrajeni priključki nanjo;
7. glavna cesta I. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju med pomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezuje se na ceste enake ali višje
kategorije v državi in na cestni sistem sosednjih držav; njen
sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, če so zgrajeni;
8. glavna cesta II. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju med središči regionalnega pomena in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje
kategorije; njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo,
če so zgrajeni;
9. regionalna cesta I. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju pomembnejših središč lokalnih
skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali
višje kategorije; njen sestavni del so tudi posebni priključki
nanjo, če so zgrajeni;
10. regionalna cesta II. reda je državna cesta, namenjena prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti in
navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije;
11. regionalna cesta III. reda je državna cesta, namenjena prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti, za
državo pomembnih turističnih (turistične ceste) in obmejnih
območij ter mejnih prehodov z državnimi cestami enake ali
višje kategorije, kadar po predpisanih merilih za kategorizacijo ne doseže višje kategorije;
12. občinska cesta je kategorizirana javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih
občinah ali povezuje naselja, dele naselja, naravne ter kulturne znamenitosti, posamezne objekte in podobno v občini;
13. lokalna cesta je občinska cesta, ki povezuje naselja
v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele
naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;
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14. javna pot je občinska cesta, ki ne izpolnjuje v predpisu iz prve alinee tretjega odstavka 6. člena tega zakona
določenih minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa je
namenjena samo določenim vrstam udeležencev v prometu
(krajevne in vaške ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje,
jezdece, gonjače in podobne);
15. mednarodna cesta je državna cesta, ki je z mednarodnim aktom uvrščena v omrežje evropskih cest;
16. obvozna cesta je cesta, s katero se nadomesti del
državne ceste skozi naselje;
17. cesta, določena za vse vrste prometa, je javna cesta,
ki jo smejo uporabljati vsi udeleženci v prometu;
18. cesta, rezervirana za motorna vozila, je javna cesta,
po kateri smejo voziti samo tista motorna vozila, ki v skladu
s predpisi o varnosti cestnega prometa lahko razvijejo določeno hitrost, in je označena s predpisano prometno signalizacijo;
19. cesta, določena za posamezne vrste prometa, je
javna cesta, ki jo smejo uporabljati samo tisti udeleženci v
prometu, za katere prepoved uporabe ni označena s predpisano prometno signalizacijo;
20. državna kolesarska pot je državna cesta, ki je namenjena samo prometu kolesarjev in je označena s predpisano
prometno signalizacijo. Državna kolesarska pot se navezuje
na omrežje evropskih kolesarskih poti (daljinska kolesarska
pot), povezuje središča regionalnega pomena (glavna kolesarska pot) ali povezuje pomembnejša središča lokalnega
pomena ter vodi do pomembnih turističnih območij ali središč ter do območij izjemnih naravnih znamenitosti (regionalna kolesarska pot);
21. cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljata nasip
in voziščna konstrukcija;
22. cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti, predori, galerije, podporne in oporne konstrukcije ter podhodi in nadhodi;
23. cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče,
ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem
pasu (segmentni jarki ali mulde, koritnice);
24. vozišče je del cestišča, ki ga sestavljajo en ali več
voznih pasov in posebni pasovi;
25. brežina je naravno nastala ali zgrajena nagnjena
površina zemljišča ob cestnem telesu;
26. cestni svet je največ 2 m širok zemljiški pas, merjen
od črte, ki jo sestavljajo na podlagi predpisov o projektiranju
javnih cest in njihovih elementov določene končne točke
prečnega profila cestnega telesa z napravami za odvodnjavanje in brežinami ceste oziroma pri avtocestah od varovalne
ograje, ter zračni prostor nad voziščem v višini 7 m od
najvišje točke vozišča;
27. naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave za
zbiranje, odvajanje in/ali preusmerjanje površinske in talne
vode (odvodni jarki, koritnice, plitve in globoke drenaže,
vtočni in revizijski jaški, prepusti, kanalizacija, vodnjaki,
ponikalnice in podobno);
28. polje preglednosti so zemljišča ob cestišču, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, katerih
raba je omejena;
29. pregledni trikotnik so zemljišča ob cestišču, katerih
raba je omejena zaradi zagotavljanja predpisane preglednosti
v nivojskih križanjih cest ali ceste z železniško progo;
30. pregledna berma je razširjeni del cestnega telesa na
notranji strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti,
ki je potrebna zaradi stop pregledne razdalje;
31. križanje je mesto, kjer se v istem ali različnem
nivoju križa cesta z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim
objektom, kot so železnica, vodotok, žičnica in podobno;
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32. križišče je prometna površina, na kateri se križata
dve ali več cest ali na kateri se združujeta dve ali več cest v
širšo prometno površino (trg in podobno);
33. priključek je del javne ceste, s katerim se javna
cesta iste ali nižje kategorije, nekategorizirana cesta ali pristop do objekta ali zemljišča navezuje na to cesto;
34. kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini
kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem;
35. pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot
vozišče ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen
pešcem ali pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim
motorjem, če je na njem označen pas za kolesarje;
36. avtobusna postajališča in obračališča so posebej
zgrajene in označene prometne površine ob vozišču ceste,
namenjene izključno javnemu prevozu potnikov;
37. prostori in objekti za tehtanje in za nadzor prometa
so objekti in naprave na mejnih prehodih in na ali ob javnih
cestah v notranjosti države, ki so namenjeni nadzoru izrednih prevozov in zagotavljanju varnosti prometa (tehtnice,
naprave za merjenje hitrosti vozil idr.);
38. prometna signalizacija so sredstva in naprave, s
katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti
prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga
obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti;
39. prometna oprema so sredstva in naprave za označevanje roba vozišča in za vodenje prometa (smerniki, snežni
koli, ogledala, zapornice, markerji, stožci, varovalne in varnostne ograje in podobno);
40. cestne naprave in ureditve sestavljajo telekomunikacijske in električne naprave, vgrajene v cestno telo, ki so
namenjene prometu, stacionarne naprave za nadzor in urejanje prometa ter naprave za nadzor nad stanjem vozišča,
naprave za daljinsko obveščanje in opozarjanje, naprave in
objekti za pobiranje cestnine, prezračevalne in varnostne
naprave v predorih, naprave in ureditve za zaščito pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi
škodljivimi vplivi za promet na javni cesti;
41. nivo rednega vzdrževanja so predpisane enote mere
za posamezna dela rednega vzdrževanja javne ceste in objektov na njej;
42. varstvo javne ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni zaradi zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter
zaradi omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas;
43. sosed je lastnik ali uporabnik zemljišča in objektov
ali naprav na njem vzdolž javne ceste;
44. naselje skozi katero poteka javna cesta je prostor,
na katerem so z ene ali obeh strani ceste vrste ali skupine
stavb in so njegove meje določene s prometnimi znaki za
označevanje naselij;
45. varovalni pas je pas zemljišča ob javni cesti, v
katerem je raba prostora omejena zaradi preprečitve škodljivih vplivov okolice na cesto in promet na njej in obratno;
46. čezmerna uporaba javne ceste ali njenega dela je
začasno ali trajno več kot 50-odstotni delež v vseh opravljenih prevozih blaga po njej, ki je posledica izvajanja investicijskih del ali narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v
zvezi s katero se opravljajo prevozi (izkoriščanje kamnin,
rudnin in podobno). Delež prevozov se ugotavlja v povprečnem dnevnem letnem prometu tovornih vozil z nosilnostjo
več kot 10 t, ugotovljenim z najmanj štirikratnim štetjem
prometa na izvorno-ciljni lokaciji čezmernega uporabnika
ceste. Čezmerni uporabnik ceste je pravna ali fizična oseba,
ki izvaja investicijska dela ali dejavnost iz predhodnega
stavka.
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(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni
določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga
določajo predpisi o varnosti cestnega prometa.
15. člen
(uporaba nekategoriziranih cest)
(1) Na prometnih površinah, ki niso kategorizirane kot
javne ceste po tem zakonu (nekategorizirane ceste), je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih v skladu s
predpisi o varnosti cestnega prometa določijo lastniki ali od
njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin.
(2) Graditev, vzdrževanje in uporabo gozdnih cest ureja
zakon o gozdovih.
II. UPRAVLJANJE DRŽAVNIH CEST
16. člen
(upravljavec državnih cest)
Upravljavec državnih cest je Republika Slovenija, kolikor za določene ceste zakon ne določa drugače.
17. člen
(kategorizacija državnih cest)
(1) Državne ceste določi in kategorizira Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za promet.
Hkrati s kategorizacijo državnih cest Vlada Republike Slovenije določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del državne ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
državna cesta.
(3) O spremembah kategorizacije državnih cest in nadomeščenih delov državnih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, odloča Vlada Republike Slovenije.
(4) Vlada Republike Slovenije lahko javne ceste, ki se
opustijo kot državne ceste, in nadomeščene dele državnih
cest prenese med občinske ali nekategorizirane ceste.
(5) Spremembe kategorizacije državnih cest ali nadomeščenih delov teh cest in prenose občinskih cest med državne ceste lahko predlagajo minister, pristojen za promet,
in občine. Spremembe in prenosi se po medsebojnem usklajevanju interesov obeh predlagateljev in ob upoštevanju meril za kategorizacijo javnih cest opravijo enkrat letno in se
upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja državnih cest za
naslednje leto.
18. člen
(opustitev državne ceste)
(1) Državna cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena državna cesta ali njen del se lahko usposobi za parkirišča, počivališča in za druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene državne ceste ali
njenega dela odloči Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra, pristojnega za promet.
19. člen
(Direkcija Republike Slovenije za ceste)
(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo državnih
cest opravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: Direkcija za ceste). Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in
razvoja državnih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

Stran 2557

– naloge rednega vzdrževanja državnih cest;
– naloge nadzora nad stanjem državnih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh državnih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
državnih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire
koncesionarja za redno vzdrževanje državnih cest, če je tak
način njegovega izvajanja določen s predpisom iz tretjega
odstavka 8. člena tega zakona;
– naloge v zvezi z investicijami v državne ceste;
– vodenje evidenc o državnih cestah, določenih s predpisom iz osmega odstavka 3. člena tega zakona;
– štetje prometa na državnih cestah;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o
stanju državnih cest in prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje državnih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo državnih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– naloge v zvezi s pripravo strokovnih podlag za tehnične predpise o projektiranju, graditvi in vzdrževanju javnih cest;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za javne ceste;
– sklepanje pogodb po pooblastilu ministra, pristojnega
za promet;
– druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.
(2) Za redno vzdrževanje državnih cest lahko Direkcija
za ceste organizira cestne baze kot režijske obrate.
(3) Direkcija za ceste opravlja tudi strokovnotehnične,
razvojne, organizacijske, upravne in druge naloge, določene
s tem zakonom, ki se nanašajo na graditev, vzdrževanje in
varstvo državnih kolesarskih poti.
20. člen
(posebna gospodarska družba za državne ceste)
(1) Za organiziranje in vodenje gradnje ter vzdrževanja
določenih državnih cest in upravljanje teh cest se lahko
ustanovi posebno gospodarsko družbo pod pogoji in na način, kot to določi poseben zakon.
(2) Gospodarska družba iz prejšnjega odstavka ima pri
organiziranju in vodenju gradnje, vzdrževanja in varstva
državnih cest, ki jih upravlja, enake pravice in obveznosti
kot jih ima Direkcija za ceste glede teh nalog, če to ni z
zakonom drugače določeno.
21. člen
(raziskovalna dejavnost)
(1) Raziskovalno dejavnost za javne ceste opravljajo
raziskovalne organizacije ter druge pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti.
(2) Raziskovalne in razvojne naloge za javne ceste obsegajo zlasti ukrepe ter razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti cest z okoljem in varovanje okolja pri
graditvi in vzdrževanju cest ter za racionalizacijo graditve in
vzdrževanja cest in zagotavljanja varnosti prometa na njih.
Sredstva za te namene so zagotavljajo v okviru in v strukturnem deležu do 2% proračunskih sredstev za vzdrževanje
državnih cest.
(3) Temeljno, uporabno in razvojno-raziskovalno dejavnost za javne ceste, ki se opravlja v okviru nacionalnega
raziskovalnega programa, v skladu s tem programom sofi-
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nancirata ministrstvo, pristojno za promet, in ministrstvo,
pristojno za znanost in tehnologijo.
22. člen
(strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest)
(1) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest določa cilje, strategijo in temeljne naloge pri razvoju in vzdrževanju državnih cest za najmanj deset let.
(2) Strategijo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
(3) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest mora biti usklajena s strategijo razvoja prometnega sistema.
Strategija se lahko spremeni ali dopolni, če spremenjene
razmere ali pogoji v Republiki Sloveniji ali sosednjih državah zahtevajo drugačen razvoj državnih cest.
23. člen
(nacionalni program)
(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja
državnih cest se natančneje določijo v nacionalnem programu, ki se sprejema za najmanj štiri leta.
(2) Z nacionalnim programom se določijo vrstni red
prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja državnih cest, viri
sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog v planskem obdobju. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih.
(3) Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
24. člen
(letni plan)
(1) Na podlagi nacionalnega programa iz prejšnjega
člena tega zakona Vlada Republike Slovenije sprejme letni
plan razvoja in vzdrževanja državnih cest za koledarsko leto.
(2) Kadar se za razvoj in vzdrževanje določenih državnih cest sredstva zagotavljajo s posebnim zakonom, letni
plan razvoja in vzdrževanja teh cest sprejme Državni zbor
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
III. GRADITEV DRŽAVNIH CEST
25. člen
(splošna načela)
(1) Državne ceste se morajo načrtovati, projektirati in
graditi tako:
– da so rešitve usklajene z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in
merili za presojo upravičenosti njihove graditve in
– da bosta z njimi zagotovljena varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu ter skladnost cest z drugimi
posegi v prostor in z okoljem, skozi katero potekajo.
(2) Za gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest veljajo
določbe predpisov o urejanju prostora in graditvi objektov,
če s tem zakonom ni drugače določeno.
(3) Graditev državnih cest je v javnem interesu.
26. člen
(varstvo okolja vzdolž državne ceste)
(1) Državne ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
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(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču državne
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med
sosedom in investitorjem državne ceste, ustanovi stvarna
služnost za takšno izvedbo.
27. člen
(projektiranje državnih cest)
(1) Elementi za projektiranje državne ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju cest iz tretjega odstavka
6. člena tega zakona.
(2) V tehnični dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča
ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne
površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti.
28. člen
(priglasitev rekonstrukcije državne ceste)
(1) Za rekonstrukcijo državne ceste zaradi izboljšanja
njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob državni cesti, za
katero so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter
lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav
in napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg
v prostor. Ta dela se morajo pred svojim pričetkom priglasiti
pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za rekonstrukcijo državne ceste, ki je določena v prostorskem izvedbenem aktu.
29. člen
(začasno uporabno dovoljenje za državno cesto)
Za novozgrajeno ali rekonstruirano državno cesto lahko pristojni upravni organ izda začasno uporabno dovoljenje
še pred dokončanjem vseh preostalih del po projektni dokumentaciji zunaj vozišča ceste, če je s tehničnim pregledom
njenega vozišča ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno
odvijanje prometa in predpise o varstvu okolja.
30. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo državne ceste)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo državne ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministra, pristojnega za promet, v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih zniža ali oprosti plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije, če gre za
zemljišča, potrebna za gradnjo ali rekonstrukcijo državne
ceste.
31. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
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(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
32. člen
(sofinanciranje dodatnih del pri graditvi državne ceste)
(1) Graditev prometnih površin, objektov in naprav iz
prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki so potrebne na, ob
ali nad voziščem državne ceste skozi naselje zaradi varnega
odvijanja prometa in urejanja prometnega režima v naselju,
financira občina.
(2) Če je graditev določenih prometnih površin, objektov in naprav iz prejšnjega odstavka nujna zaradi povečanja
pretočnosti in varnosti prometa po državni cesti skozi naselje, zagotovi za ta namen potrebna sredstva Republika Slovenija. Sofinanciranje teh prometnih površin, objektov in
naprav, ki jih po izgradnji upravlja občina, se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta minister, pristojen za promet, in
občina.
(3) Če je zaradi narave proizvodne ali storitvene dejavnosti gospodarske družbe ali podjetnika posameznika ob
državni cesti treba to cesto zgraditi, rekonstruirati ali obnavljati z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahtevata
povprečen obseg in struktura cestnega prometa, lahko gospodarska družba ali podjetnik posameznik sofinancira ta
dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih del na državni
cesti. V tem primeru nista zavezana za plačevanje povračila
za čezmerno uporabo ceste. Sofinanciranje se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta minister, pristojen za promet, in
zainteresirana gospodarska družba ali podjetnik posameznik.
33. člen
(financiranje graditve obvozne ceste)
Sredstva za graditev obvozne ceste zagotavljata Republika Slovenija in lokalna skupnost. Sofinanciranje graditve
obvozne ceste se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta
minister, pristojen za promet in občina.
34. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje
potnikov na avtocesti in hitri cesti niso dovoljena.
(2) Avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih
cestah I. reda morajo biti zunaj vozišča.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
Direkcija za ceste na predlog občine ali javnega prevoznika
in v soglasju s Prometnim inšpektoratom Republike Slovenije ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost
prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega
postajališča na vozišču ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno,
prekliče dovoljenje.
(4) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji glavne ali
regionalne ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč Direkcija za ceste ob upoštevanju predlogov občin.
(5) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča, ki
niso v programu razvoja državnih cest, mora predlagatelj
pridobiti soglasje Direkcije za ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno
avtobusno postajališče postane del javne ceste.
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(6) Minister, pristojen za promet, predpiše tehnične
normative in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
avtobusna postajališča.
35. člen
(križanja državnih cest in železniških prog)
Križanja državnih cest in železniških prog morajo biti
omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje ali
več državnih cest usmeri na skupno križanje z železniško
progo. Način križanja državnih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki
bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
36. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalci cest in upravljalci
vodotokov)
(1) Stroške graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije
investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
37. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve državne ceste)
(1) Če je treba obstoječo državno cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
državne ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve državne ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve Direkcije za ceste za boljše elemente
nadomeščenega dela državne ceste od elementov, določenih
po prejšnjem odstavku.
38. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z graditvijo ali rekonstrukcijo državne
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka
je odgovorna Direkcija za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena,
krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov,
naprav in napeljav.
39. člen
(obveznost obveščanja o posegih v državno cesto)
(1) Direkcija za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji
državne ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60
dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
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(2) Direkcija za ceste mora dati investitorju oziroma
upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje
objekte in naprave v državni cesti.
IV. VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST
40. člen
(načela vzdrževanja državnih cest)
(1) Vzdrževanje državnih cest, razen prometnih površin, objektov in naprav iz 44. člena tega zakona, je republiška gospodarska javna služba.
(2) Državne ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja in določb 5., 6. in 8. člena tega zakona omogočajo varno odvijanje
prometa.
41. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč državnih cest z občinskimi
cestami v območju cestnega sveta državne ceste skrbi Direkcija za ceste.
(2) Vzdrževanje križanj državnih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
42. člen
(vzdrževanje cestnih objektov nad državnimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov nad državnimi cestami skrbi Direkcija za ceste.
43. člen
(vzdrževanje državne ceste na mejnem prehodu)
Državna cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu zagotavljajo upravljavci teh površin.
44. člen
(obveznosti občin)
(1) Občine vzdržujejo naslednje prometne površine,
objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki
so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu
odvijanju prometa skozi naselja:
– odstavne pasove, parkirišča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;
– podhode in nadhode za pešce ali kolesarje v naselju;
– javno razsvetljavo, semaforje in drugo prometno signalizacijo v naselju;
– kolesarske steze in pločnike.
(2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb
odvijanje prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot
zunaj naselja.
45. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Direkcija za ceste lahko zaradi zapore državne ceste
začasno preusmeri promet na občinske ceste.
(2) Če je med preusmeritvijo prometa z državne ceste
na občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
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ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, ima občina pravico do povrnitve teh stroškov v
skladu z določbo šestega odstavka 65. člena tega zakona.

V. VARSTVO DRŽAVNIH CEST IN PROMETA
NA NJIH
1. Varstvo državnih cest
46. člen
(omejitve uporabe državne ceste)
(1) Če je državna cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
burje, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno), lahko Direkcija za ceste prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali
zmanjša dovoljeno osno obremenitev, dokler so razlogi za
takšen ukrep.
(2) Direkcija za ceste ukrepe iz prejšnjega odstavka
označi s prometno signalizacijo in o njih obvesti policijo,
Prometni inšpektorat Republike Slovenije ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja.
(3) Ukrepe iz tretje alinee prvega odstavka tega člena
lahko pod enakimi pogoji izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O izvedenem ukrepu morata nemudoma obvestiti
tudi Direkcijo za ceste.
47. člen
(varovalni pas ob državni cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob državni cesti na državno cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem Direkcije za ceste.
(3) Direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej,
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 26.
členom tega zakona.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran državne ceste širok:
– pri avtocestah 40 m,
– pri hitrih cestah 35 m,
– pri glavnih cestah 25 m,
– pri regionalnih cestah 15 m,
– pri državnih kolesarskih poteh 5 m.
(6) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se
ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti, v postopku priprave katerih je bilo pridobljeno
soglasje Direkcije za ceste.
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48. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave se smejo
napeljevati oziroma postavljati v območju državne ceste in
njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem Direkcije za ceste.
(2) Direkcija za ceste lahko zahteva od upravljavca
vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije državne ceste
ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na
njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Direkcija za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
državno cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.
49. člen
(dela na državni cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na državni cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem Direkcije za
ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
državno cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma
življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj
odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca
rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav
mora čim hitreje odpraviti poškodbe na njih, vzpostaviti
cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca
rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti
promet po državni cesti, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v državno cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju obvestiti policijo.
50. člen
(opravljanje del ob državni cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
državne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje Direkcije za ceste. V soglasju se določijo
pogoji za opravljanje teh del.
51. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih največjih
dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso,
širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni
prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali
skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase
ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od
teh elementov, ki je odrejena na državni cesti ali njenem delu
s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
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izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po
državnih cestah ali državnih in občinskih cestah, izda Direkcija za ceste v 15 dneh po vložitvi zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in izvajalca vzdrževanja cest, po katerih bo izredni
prevoz opravljen.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah
in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred
začetkom izrednega prevoza z Direkcijo za ceste uskladiti
potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
(5) Za izredni prevoz, ki poteka po cestah iz 12. in
20. člena tega zakona, mora izdajatelj dovoljenja o izdanem
dovoljenju obvestiti tujo ali domačo pravno ali fizično osebo, ki vodi in izkorišča te ceste, oziroma gospodarsko družbo, ki jih upravlja. Ti so upravičeni do sorazmernega deleža
povračila za izredni prevoz.
(6) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, izda predpis o načinu
in pogojih opravljanja izrednih prevozov ter o tranzitnih
smereh za izredne prevoze po javnih cestah v Republiki
Sloveniji.
52. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Nadzor največjih dovoljenih osnih obremenitev,
skupnih mas in dimenzij vozil na državnih cestah je sestavni
del rednega vzdrževanja javnih cest. Pri izvajanju nadzora
sodelujejo policisti.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se mora za vozila, ki
vstopajo v Republiko Slovenijo, opravljati v postopku carinskega nadzora na mejnem prehodu.
(3) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
četrtega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni
prevoz in povrniti škodo na cesti, če jo je povzročil.
53. člen
(spremljajoče dejavnosti ob državni cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 27. člena tega
zakona, in površine, ki jih za te namene Direkcija za ceste
določi ob obstoječih državnih cestah, direkcija odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji
rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje Direkcije za ceste.
54. člen
(priključki na državno cesto)
(1) Minister, pristojen za promet, predpiše minimalne
elemente, ki jih morajo izpolnjevati priključki na državno
cesto.
(2) Priključki občinskih cest in nekategoriziranih cest
na glavne in regionalne ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem Direkcije za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka
ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(3) Direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za
zmogljivost ceste in varnost prometa na njej ter če objektov
in zemljišč ni mogoče z ekonomsko upravičeno rešitvijo
navezati na občinsko cesto.
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(4) Dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč
morajo biti praviloma navezani na občinsko cesto in z njo na
glavno ali regionalno cesto.
(5) Pri gradnji ali rekonstrukciji glavne ali regionalne
ceste ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v projektih teh gradenj.
(6) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na
glavno ali regionalno cesto, vključno s postavitvijo potrebne
prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(7) Priključek v območju cestnega sveta s pripadajočo
prometno signalizacijo je sestavni del državne ceste.
(8) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati Direkcija za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz drugega odstavka tega člena.
(9) Uporabno dovoljenje, izdano v nasprotju z določbo
prejšnjega odstavka, je nično.
55. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na državno cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob
izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko
Direkcija za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
56. člen
(ukinitev priključka)
(1) Inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev
priključka na državno cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s
pogoji iz soglasja iz 54. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če
ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 55. člena tega zakona.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
57. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob državni cesti)
(1) Direkcija za ceste lahko pristojnemu upravnemu
organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž državne
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi
plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s
predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob državni cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z Direkcijo za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.
(3) Direkcija za ceste krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo državne ceste.
58. člen
(graditev žičniških naprav čez državne ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad državnimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje Direkcije za ceste.
(2) Državna cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.
59. člen
(izkoriščanje kamnin ob državni cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od državne ceste, da to ne vpliva
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na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje Direkcije za ceste.
60. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega
pasu državne ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu državne ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje Direkcije za ceste.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.
61. člen
(prepovedi ogrožanja državne ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti državno
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.
(2) 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. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;
5. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
6. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;
7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
8. 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;
9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati les, opeko ali
drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet ali
če se s tem poškoduje cesta;
10. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
11. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
13. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora;
15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
16. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
17. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto.
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62. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po državnih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po državnih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

(5) Direkcija za ceste mora za zaporo cest iz 12. člena
tega zakona pridobiti predhodno mnenje tuje in domače pravne ali fizične osebe, ki te ceste vodi in izkorišča.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo zadeve ter javnost po sredstvih
javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

63. člen
(obveznosti sosedov ob državni cesti)
(1) Sosedi ob državni cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob državni cesti morajo v skladu z zakonom
in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

66. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča državnih cest v ravnini ali državne
ceste z občinsko cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti
kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost državne ceste ali
železniške proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo inšpektorja za ceste ali policista
odstraniti ovire. Če tega ne stori, zagotovi odstranitev ovir
na njegove stroške Direkcija za ceste.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in Direkcija za
ceste v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju Direkcije za ceste iz 47. člena tega
zakona.
(5) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpiše način določitve preglednega trikotnika in pregledne berme.

2. Ukrepi za varstvo prometa
64. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na državni cesti)
(1) Dela na državni cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno
zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
65. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo glavne ali regionalne ceste je
treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
Dovoljenje zanje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na
glavni cesti ne ustavi za dalj kot 30 minut oziroma zaradi
zapore na regionalni cesti za dalj kot 60 minut.
(4) Športne in druge prireditve na avtocestah in hitrih
cestah, zaradi katerih bi jih bilo treba popolno zapreti za
promet, niso dovoljene.
65. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo državne ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne
ceste izda Direkcija za ceste. O izdanih dovoljenjih obvesti
policijo, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na katero se dovoljenje
nanaša.
(2) Z dovoljenjem za zaporo državne ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in čas njenega trajanja.
(3) Vloga za zaporo državne ceste mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, ter načinu in času trajanja njihove izvedbe.
Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in
trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev,
med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo državne ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na cesti.

67. člen
(prometna signalizacija na državnih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na državnih cestah postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje Direkcija za ceste,
če s tem zakonom ni drugače določeno.
(2) Za postavitev, odstranitev ali dopolnitev prometnih
znakov, ki označujejo prometno ureditev na državnih cestah
v naselju z več kot 20.000 prebivalci, mora Direkcija za
ceste pridobiti predhodno mnenje občine.
(3) Na državni cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje
in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija),
samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloča Direkcija za
ceste. Direkcija za ceste ima pravico do povrnitve stroškov
za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
(4) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila dodeljena
koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, lahko spreminja prometno signalizacijo le s predhodnim soglasjem Direkcije za ceste, razen v primerih iz tretjega odstavka 46. člena
tega zakona.
68. člen
(obveščanje in oglaševanje ob državni cesti)
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je
ob državnih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem
pasu ceste. Direkcija za ceste lahko izda soglasje za njihovo
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postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna
signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob državnih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisu iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona. 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 odstranitve teh
objektov in naprav.
69. člen
(opravljanje dejavnosti ob državnih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob državni cesti zunaj naselja opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 54. in 55. člena tega zakona zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim
parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za
opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje Direkcije za ceste o ustrezni izpolnitvi zahtev iz
prejšnjega odstavka.
70. člen
(javna pooblastila)
Dovoljenja in soglasja iz 49., 50., 51., 65. in 68. člena
tega zakona lahko izdaja pravna ali fizična oseba, ki ji je bila
dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, če
je tako določeno s koncesijskim aktom.
71. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega zakona izdajajo Direkcija za ceste, gospodarska
družba iz prvega odstavka 20. člena in pravna ali fizična
oseba, ki ji je dodeljena koncesija za redno vzdrževanje
državnih cest, je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno
za promet.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
72. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov nadzira Prometni inšpektorat Republike Slovenije. Posege v državno cesto in njen varovalni
pas nadzirajo tudi gradbeni in urbanistični inšpektorji, vsak
v okviru svojih pooblastil.
(2) Uresničevanje določb 52., 61., 62. in 66. člena tega
zakona nadzirajo tudi policisti.
73. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplomirani
inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju nizkih gradenj ter opravljen strokovni izpit
za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje,
predpisane za delo v državni upravi.
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74. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva državnih
cest ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih
ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati dela pri rednem vzdrževanju in obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti
ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile poslabšanje stanja ceste ali ogrožale varnost prometa na njej;
2. nadzorovati izpolnjevanje pogojev za opravljanje rednih vzdrževalnih del na cestah, ki so bila oddana koncesionarju;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in
prometa na njih;
4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se ne opravljajo v skladu
z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti, da se v polju preglednosti odpravijo pomanjkljivosti in nepravilnosti, povzročene s kršenjem predpisanih ukrepov za zagotavljanje preglednosti ceste;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev za posege
v varovalni pas ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena
prometu.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi četrte,
pete, šeste in osme točke prejšnjega odstavka, ne zadrži
njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti državne ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v
prometu, inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba
izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij
in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega
odstavka tega člena, mora inšpektor za ceste obvestiti ministrstvo, pristojno za promet, in policijo.
75. člen
(prenos pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpektor za ceste ima poleg pravic in obveznosti iz
prejšnjega člena tudi pravico in dolžnost nadzorovati vzdrževanje občinskih cest kot obvezno lokalno javno službo v
obsegu, ki je zanjo predpisan z enotnimi strokovnimi podla-
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gami za graditev in vzdrževanje občinskih cest iz 6. in 8. člena tega zakona.
(2) Če ena ali več lokalnih skupnosti ustanovi službo za
nadzor občinskih cest, jo lahko ministrstvo, pristojno za
promet, pooblasti za opravljanje tistih nalog inšpekcijskega
nadzorstva, ki se nanašajo na izvajanje enotnih strokovnih
podlag za graditev in vzdrževanje občinskih cest, določenih
s 6. in 8. členom tega zakona, ter za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad posameznimi kategorijami regionalnih
cest.
(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se lahko da samo
osebam nadzorne službe, ki izpolnjujejo pogoje iz 73. člena
tega zakona.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
76. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu državne ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 47. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod
in druge podobne naprave (prvi odstavek 48. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na državni cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 49. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž državne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja
(50. člen);
5. postavi na površinah ob državni cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe z Direkcijo za
ceste ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost
brez soglasja te direkcije (53. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
državno cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (drugi odstavek
54. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje državna cesta (drugi odstavek 57. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad državnimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(58. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope
in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje državne ceste ali varnost prometa na njej
(59. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
državne ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (60. člen);
11. začasno ali trajno zasede državno cesto ali njen del
ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in
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objektih ob državni cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(61. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles,
ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 62. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 62. člena);
14. ne dopusti prostega odtoka vode ali odlaganja snega (prvi odstavek 63. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
državne ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
64. člena);
16. izvede delno ali popolno zaporo državne ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo ali preseže dovoljeni čas
njenega trajanja (drugi odstavek 65. člena);
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 66. člena);
18. brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali
napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob
državni cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja
(prvi odstavek 68. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
77. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
78. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja državnih
cest:
1. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del
ob morebitni stavki (prvi odstavek 9. člena);
2. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (drugi odstavek 40. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja državnih cest.
79. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu državne ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
Direkcije za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih
podatkov in načrtov (tretji odstavek 39. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba Direkcije za ceste, če pred
začetkom gradnje ali rekonstrukcije državne ceste ne obvesti
investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne
uskladitve del (prvi odstavek 39. člena).
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
80. člen
(izročitev dokumentacije o državnih cestah)
Organizacije za redno vzdrževanje cest in Podjetje za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, ki so bile z zakonom o
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) določene
kot izvajalci te dejavnosti posebnega družbenega pomena,
morajo v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona Direkciji
za ceste izročiti:
– vso dokumentacijo v zvezi z evidenco o glavnih in
regionalnih cestah in objektih na njih ter o tistih lokalnih
cestah in objektih na njih, ki bodo prekategorizirane v državne ceste, in
– arhiv o izdanih dovoljenjih in soglasjih v zvezi z
varstvom cest iz prejšnje alinee in prometa na njih, ki so jih
izdala na podlagi javnih pooblastil iz zakona o cestah, razen
dovoljenj za izredne prevoze, ki jim je rok za izredni prevoz
že potekel, ter nedokončane zadeve.
81. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na državno cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo
vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri Direkciji za
ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Po
preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 56. člena tega
zakona.
82. člen
(upravljanje občinskih cest)
(1) Občina sprejme odlok o občinskih cestah, v katerem
uredi upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest ter nadzorstvo nad občinskimi cestami, in kategorizira
občinske ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Do sprejetja odloka iz prejšnjega odstavka se za
urejanje razmerij v zvezi z lokalnimi cestami, s cestami, s
katerimi so po določbi 10. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) gospodarile komunalne organizacije, ter z javnimi potmi smiselno uporabljajo določbe
tega zakona, ki se nanašajo na državne ceste.
(3) Občina določi način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest v enem mesecu po sprejetju odloka iz prvega odstavka tega člena.
(4) Občina prevzame vso dokumentacijo, določeno v
prvi in drugi alinei 80. člena tega zakona, v zvezi z evidenco
in varstvom javnih cest iz drugega odstavka tega člena najkasneje v treh mesecih po začetku svojega delovanja. Organizacije za redno vzdrževanje cest in komunalne organizacije, ki so izvajale vzdrževanje teh javnih cest kot dejavnost
posebnega družbenega pomena, morajo občini na njeno zahtevo izročiti to dokumentacijo v roku enega meseca od prejetja take zahteve.
83. člen
(nadzorstvo nad občinskimi cestami)
Do sprejetja odloka iz prvega odstavka prejšnjega člena
oziroma do organiziranja službe za nadzor občinskih cest
opravlja nadzorstvo nad občinskimi cestami Prometni inšpektorat Republike Slovenije.
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84. člen
(nacionalni program)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega zakona pripravi predlog nacionalnega programa razvoja in vzdrževanja državnih cest.
(2) Do sprejetja nacionalnega programa iz prejšnjega
odstavka se letni plan razvoja in vzdrževanja državnih cest
usklajuje in sprejema v postopku sprejemanja proračuna Republike Slovenije in je njegov sestavni del.
85. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega zakona
uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
86. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah
(Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi določbam 67. in 68. člena tega zakona ter določbam
predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ki bo izdan na podlagi tretjega odstavka 6. člena
tega zakona, najkasneje v petih letih po uveljavitvi predpisa
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s
pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
87. člen
(predpisi vlade)
(1) Vlada Republike Slovenije najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona:
– določi merila za kategorizacijo javnih cest (četrti odstavek 3. člena);
– predpiše način opravljanja rednega vzdrževanja in
organiziranja obnavljanja državnih cest (tretji odstavek
8. člena);
– določi kategorizacijo državnih cest (prvi odstavek
17. člena).
(2) Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise
ali predpiše in določi višino, način vplačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem
in sankcioniranje neplačevanja taks in povračil za uporabo
javnih cest (drugi odstavek 11. člena).
88. člen
(predpisi ministra)
(1) Minister, pristojen za promet, najkasneje v enem
mesecu po uveljavitvi tega zakona izda predpis o načinu
označevanja javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih (osmi odstavek 3. člena).
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(2) Minister, pristojen za promet, najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise ali predpiše in določi:
– v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov
s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti
njihove graditve in vzdrževanja, predpis o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in predpis o označevanju in zavarovanju del na javnih cestah (tretji odstavek
6. člena);
– vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest (drugi odstavek 8. člena);
– tehnične normative in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča (šesti odstavek 34.
člena);
– v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih prevozov ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze (šesti odstavek 51. člena);
– minimalne elemente, ki jih morajo izpolnjevati priključki na državno cesto (prvi odstavek 54. člena);
– v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpis o določitvi preglednega trikotnika in pregledne
berme (peti odstavek 66. člena).
89. člen
(uporaba veljavnih predpisov)
Do izdaje predpisov iz 87. in 88. člena tega zakona
ostanejo veljavni naslednji predpisi:
1. izdani na podlagi zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 7/86 in 37/87):
– uredba o določitvi višine letnih povračil za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93, 16/93, 4/94 in
39/95);
– odlok o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
(Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92, 52/92, 27/96, 56/96 in
19/97);
– uredba o določitvi višine in načina plačevanja cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS,
št. 6/94);
– sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za
vozila, ki prevažajo humanitarno pomoč in vozila
UNPROFOR (Uradni list RS, št. 11/93);
– sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za
vozila, s katerimi se opravljajo prevozi za potrebe izvajanja
nalog humanitarnih organizacij (Uradni list RS, št. 1/95);
– odlok o določitvi regionalnih cest (Uradni list RS,
št. 41/90, 33/91-I, 39/96 in 2/97);
– pravilnik o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest (Uradni list SRS, št. 11/88);
– pravilnik o neprometnih znakih (Uradni list SRS,
št. 17/82 in 22/84);
– pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS,
št. 17/82);
– pravilnik o izrednih prevozih po cestah v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 17/82);
– sklep o določitvi kriterijev in meril za povračila za
čezmerno uporabo cest (Uradni list SRS, št. 25/83);
– sklep o kriterijih in merilih za povračila za izredne
prevoze (Uradni list SRS, št. 25/83);
– uredba o postopku in pogojih za oddajo povšin ob
avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti
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in o določitvi višine povračil za uporabo teh površin (Uradni
list RS, št. 24/96);
– osnove in merila za razvrstitev cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste (Uradni list SRS, št. 22/83 in
32/88);
– sklep o določitvi plačevanja posebnega povračila za
uporabo avtomobilskih cest ter o osnovah in merilih za določanje njegove višine (Uradni list SRS, št. 14/89).
2. izdani na podlagi zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in
11/91):
– odlok o določitvi magistralnih cest (Uradni list RS,
št. 33/91-I in 2/97);
– pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča
prometne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81);
– pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in gradnjo cestnih predorov (Uradni list SFRJ,
št. 59/73);
– pravilnik o evidenci o javnih cestah in objektih na
njih ter o tehničnih podatkih za te ceste (Uradni list SFRJ,
št. 52/83);
– pravilnik o prometnih znakih (Uradni list SFRJ,
št. 48/81).
3. izdani na podlagi zakona o prevozu v mednarodnem
cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 33/87, 80/89
in 29/90):
– uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po
cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93, 16/95
in 28/95);
– uredba o cestni pristojbini za motorna in priklopna
vozila registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja prevoz blaga v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 23/95);
– sklep o oprostitvi plačila cestne pristojbine za motorna tovorna vozila, registrirana v Republiki Italiji (Uradni list
RS, št. 42/94);
– odlok o načinu vračila preveč plačanih cestnih pristojbin za tuja vozila, ki vozijo po cestah v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 31/81);
– pravilnik o dokumentaciji, ki se priloži zahtevi za
dovoljenje za izredni prevoz v mednarodnem cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 29/85).
90. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87).
91. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-10/91-7/9
Ljubljana, dne 6. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1643.
Na podlagi 124. člena poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in 28/96) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
in nalogah komisij in odborov Državnega zbora
(OdUNKO-A)
1. člen
V odloku o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 5/97), se v 2. členu na
koncu prvega odstavka dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
“– Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb,
– Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po
svetu,
– Komisija za politiko enakih možnosti.”
Na koncu drugega odstavka 2. člena se doda nova alinea, ki se glasi:
“– Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ.”
2. člen
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7.b in 7.c členi, ki se
glasijo:
“7.a člen
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb:
– nadzira in ima vpogled v delo varnostno-informativne službe pri vladi in varnostnega organa v ministrstvu za
obrambo, še posebej z vidika spoštovanja v ustavi in zakonu
določenih pravic in svoboščin človeka in državljana; z vidika zakonitosti posebej skrbi za vprašanja utemeljenosti metod in sredstev, ki jih pri opravljanju svojih nalog in v okviru
njihovih pristojnosti uporabljajo varnostno-informativna
služba pri vladi, varnostni organ v ministrstvu za obrambo in
kriminalistična služba v ministrstvu za notranje zadeve;
– v skladu s sklepom Državnega zbora opravlja nadzor
nad zakonitostjo dela služb, ki se s podobnimi pooblastili
ustanovijo pri drugih organih;
– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovanje teh služb;
– poroča Državnemu zboru o nadzorstvu nad zakonitostjo dela služb in mu po potrebi predlaga, da sprejme
ustrezna stališča in ukrepe.
7.b člen
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu:
– spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu;
– spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o položaju
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem
povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/96);
– vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– poroča Državnemu zboru o pomembnih zadevah s
tega področja ter pripravlja predloge sklepov in odločitev;
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o
zadevah, ki se nanašajo na posamezne predloge zakonov in
drugih aktov v zvezi s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
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– sodeluje z odborom za mednarodne odnose pri obravnavi zunanjepolitične problematike, ki zadeva tudi Slovence
v zamejstvu in po svetu;
– razpravlja o pobudah in predlogih, ki jih v skladu s
poslovnikom Državnega zbora pošiljajo Državnemu zboru
organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z drugimi državnimi organi na področju odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
7.c člen
Komisija za politiko enakih možnosti:
– obravnava zakone in druge akte ter problematiko, ki
zadeva položaj žensk in moških ter spremlja njihovo uresničevanje;
– spremlja, proučuje in obravnava vprašanja v zvezi s
položajem, enakopravnim vključevanjem in uresničevanjem
pravic žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela;
– spremlja uresničevanje mednarodnih dokumentov, ki
se neposredno nanašajo na položaj žensk in moških in pogoje za ukinitev vseh oblik diskriminacije med spoloma;
– daje Državnemu zboru in delovnim telesom, posameznim ministrstvom in drugim organom in organizacijam
predloge za vzpostavitev enakih možnosti žensk in moških
za vstopanje v področja dela, izobraževanja in politike.”
3. člen
Zadnja alinea 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– obravnava zunanjepolitično problematiko, ki zadeva
Slovence v zamejstvu in po svetu.”
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
“18.a člen
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ:
– nadzoruje izvajanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
in Zavoda za zaposlovanje Slovenije z vidika zakonitosti,
namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti izkazovanja njihovih finančnih izkazov;
– spremlja izvajanje proračunov lokalnih skupnosti, ki
prejemajo finančna sredstva za izravnavo in nadzoruje namenska sredstva iz državnega proračuna;
– nadzoruje izvajanje finančnih načrtov in pravilnosti
izkazovanja finančnih izkazov skladov ustanovljenih z zakoni ter javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
– obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na nadziranje izvajanja državnega proračuna in drugih javnih financ ter na organiziranje delovanja
organov, ki ta nadzor opravljajo.”
5. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-02/92-28/60
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1644.

1645.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel

ODLOK
o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za politiko enakih možnosti

ODLOK
o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih
javnih financ

I
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti ima predsednico, podpredsednika in
osem članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije tri
člane,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke dva člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
enega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana.
II
V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za
politiko enakih možnosti se izvolijo:
za predsednico:
Darinka MRAVLJAK, Poslanska skupina Slovenske
ljudske stranke
za podpredsednika:
Roman JAKIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
za člane:
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Anton PARTLJIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Franc POTOČNIK, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
Majda Ana KREGELJ ZBAČNIK, dr. med., Poslanska
skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Pavel RUPAR, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
dr. Helena HREN VENCELJ, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov,
dr. Ciril RIBIČIČ, Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/20
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

I
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ ima predsednika in deset
članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora
Republike Slovenije.
V odboru ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije tri
člane,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke dva člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
enega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega
člana.
II
V Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ se izvolijo:
za predsednika:
Franc (Feri) HORVAT, Poslanska skupina Združene
liste socialnih demokratov
za člane:
Mag. Janez KOPAČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jože LENIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije,
Ciril Metod PUNGARTNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Leon GOSTIŠA, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Štefan KLINC, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Bogomir ŠPILETIČ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
dr. Jože ZAGOŽEN, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Benjamin HENIGMAN, Poslanska skupina Slovenskih
krščanskih demokratov,
Eda OKRETIČ SALMIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Rafael KUŽNIK, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1646.

1647.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel

ODLOK
o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in
obveščevalnih služb

ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve

I
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb ima predsednico in deset članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije tri
člane,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke dva člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
enega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega
člana.
II
V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za
nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb se izvolijo:
za predsednico:
Polonca DOBRAJC, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
za člane:
Miran JERIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Maksimiljan LAVRINC, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije,
Mirko KAPLJA, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Štefan KLINC, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Franc KANGLER, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
Janez JANŠA, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Jožef JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Vincencij DEMŠAR, Poslanska skupina Slovenskih
krščanskih demokratov,
Janko VEBER, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
mag. Franc ŽNIDARŠIČ, dr. med., Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev Slovenije.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/21
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (Uradni list RS, št. 3/97) se v besedilu II. točke
spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za podpredsednika:”
se črta besedilo:
“Ciril SMRKOLJ, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke;”
razreši se:
član:
Franc POTOČNIK, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke;
izvolita se:
za podpredsednika:
Franc POTOČNIK, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke;
za člana:
Leon GOSTIŠA, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1648.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za poslovnik (Uradni list RS, št. 5/97)
se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
dolžnosti člana:
Ciril Metod PUNGARTNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
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izvoli se:
za člana:
Mirko KAPLJA, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/2
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1649.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za narodni
skupnosti
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za narodni skupnosti (Uradni list RS, št.
5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,”
izvoli se:
za člana:
Davorin TERČON, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/17
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1650.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
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ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za peticije (Uradni list RS, št. 5/97) se v
besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
dolžnosti podpredsednika:
Davorin TERČON, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;
izvoli se:
za podpredsednika:
Mirko KAPLJA, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1651.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno
samoupravo
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za lokalno samoupravo (Uradni list RS,
št. 5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“mag. Anton BERGAUER, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,”
izvoli se:
za člana:
Štefan KLINC, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/19
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1652.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
lastninskega preoblikovanja in privatizacije
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja
in privatizacije (Uradni list RS, št. 5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Metod DRAGONJA, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,”
izvoli se:
za člana:
Branko JANC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/16
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1653.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za evropske
zadeve
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za evropske zadeve (Uradni list RS, št.
5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Zoran THALER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,”
izvoli se:
za člana:
Maksimiljan LAVRINC, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije.
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II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/57
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1654.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Uradni list RS, št. 5/97) se v besedilu II. točke spremeni v
naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Ciril SMRKOLJ, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,”
izvoli se:
za člana:
Andrej FABJAN, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/27
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1655.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in
izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije
za finance in monetarno politiko
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I
V odloku o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za finance in monetarno politiko (Uradni list RS, št. 5/97) se v I. točki v prvem odstavku besedilo:
“14 članov” nadomesti z besedilom: “15 članov”; v drugem
odstavku pa se na koncu doda vrstica, ki se glasi:
“poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
enega člana.”
II
Besedilo II. točke se spremeni v naslednjem:
razrešita se:
član:
Andrej FABJAN, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Darinka MRAVLJAK, Poslanska skupina Slovenske
ljudske stranke;
izvolijo se:
za člana:
Vili TROFENIK, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Janez PER, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne
skupnosti.
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razreši se:
član:
dr. Ciril RIBIČIČ, Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov;
izvolijo se:
za člane:
Roman JAKIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jože LENIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije,
Leon GOSTIŠA, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Boris SOVIČ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/29
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1656.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne
odnose
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za mednarodne odnose (Uradni list RS,
št. 5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Jožef ŠKOLČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Zoran THALER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Marjan PODOBNIK, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,”

1657.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo
politiko in pravosodje
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje (Uradni list RS, št. 5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
dolžnosti člana:
Davorin TERČON, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;
izvoli se:
za člana:
Maksimiljan LAVRINC, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/24
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1658.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za znanost
in tehnologijo
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za znanost in tehnologijo (Uradni list
RS, št. 5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Anton BERGAUER, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,”
izvolita se:
za člana:
Roman JAKIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Leon GOSTIŠA, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/30
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1659.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo,
šolstvo in šport
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport (Uradni list
RS, št. 5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za podpredsednika:”
se črta besedilo:
“mag. Anton BERGAUER, Poslanska skupina Slovenska ljudska stranka;”
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ter za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;
izvolita se:
za podpredsednika:
Štefan KLINC, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke;
za člana:
Roman JAKIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/31
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1660.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje
uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne
varnosti Republike Slovenije
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja resolucije
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/97) se v besedilu II. točke spremeni
v naslednjem:
za besedilom:
“za predsednika:”
se črta besedilo:
“Jožef ŠKOLČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije”
izvoli se:
za predsednika:
Branko JANC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/52
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1661.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na svoji seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Nataša ROZMAN, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andrej KOZINC, na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1664.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

1662.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Gregor COLLAUTI, na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vera GAMS PREMERL, na sodniško mesto okrožne
sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1665.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Jana KHALIL, na sodniško mesto okrožne sodnice na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.

1663.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1666.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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Brigita MARKOVIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kamniku.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjana MANFREDA, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Piranu.
1669.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

1667.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Simona JOVOVIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Franc SELJAK, na sodniško mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1670.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

1668.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zdenka KLARIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1671.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Stran 2577

Bojan TRAMPUŠ, na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Violeta TRUČL, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
1674.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

1672.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nataša LOŽINA SMREKAR, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trbovljah.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija JANKO, na sodniško mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Trebnjem.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1675.
Na podlagi 70. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in dvanajste alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor
Republike slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o imenovanju direktorja Triglavskega narodnega
parka, Bled

1673.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:

Imenuje se:
Janez BIZJAK, za direktorja Triglavskega narodnega
parka Bled, za dobo štirih let.
Št. 001-04/91-3/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1676.
Na podlagi 70. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in dvanajste alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
ODLOK
o imenovanju direktorja Spominskega parka Trebče
Imenuje se:
Franci ZIDAR, za direktorja Spominskega parka Trebče za dobo štirih let.
Št. 001-04/91-3/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1677.
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ODLOK
o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega sodišča v
Kopru
Razreši se:
iz vrst delodajalcev:
Zvonka ČRMELJ, funkcije sodnice porotnice Delovnega sodišča v Kopru.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1679.
Na podlagi 12. člena zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena, 172. in 247. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15.
maja 1997 sprejel

Na podlagi 8. člena zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) ter dvanajste
alinee drugega odstavka 48. člena, 172. in 247. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 15. maja 1997 sprejel

ODLOK
o razrešitvi sodnic porotnic Delovnega in socialnega
sodišča v Ljubljani

ODLOK
o razrešitvi člana in imenovanju dveh članov
Nadzornega sveta Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Razrešita se:
iz vrst delodajalcev:
Darinka KLANČAR, funkcije sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani;
Gordana SKOČIČ, funkcije sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.

V Nadzornem svetu Družbe za avtoceste
se črta član:
Janez PEROVŠEK
se razreši član:
Jožef ZIMŠEK
ter
se imenujeta:
za člana:
Milan BREČKO
Jože TURNŠEK
Št. 300-01/93-14/17
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1678.
Na podlagi 12. člena zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena, 172. in 247. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15.
maja 1997 sprejel

Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1680.
Na podlagi 12. člena zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena, 172. in 247. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15.
maja 1997 sprejel
ODLOK
o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega sodišča
v Mariboru
Razreši se:
iz vrst delodajalcev:
Jože ZAJC, funkcije sodnika porotnika Delovnega sodišča v Mariboru.
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Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1681.
Na podlagi prvega odstavka 132. člena ustave Republike Slovenije, drugega odstavka 74. člena in 1. točke 75.
člena zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77,
4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90 in
19/94) v zvezi s prvim odstavkom 134. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) ter osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 247. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja
1997 sprejel
ODLOK
o razrešitvi vrhovnega sodnika – svetnika na Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije
Razreši se:
Tomislav GRGIČ, funkcije vrhovnega sodnika – svetnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije z dnem 1. 7.
1997.
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VLADA
1683.
Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) na predlog ministra za
zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja
SKLEP
o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije
v Monoštru
1. člen
Za generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru se postavi dr. Zlatko Muršec.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 117-03/93-2/13-4
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Št. 700-04/89-7/38
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

MINISTRSTVA
1684.
Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje
in prostor

1682.

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) ter na predlog ministra za
obrambo (št. 1300-M/97 z dne 14. 5. 1997) in ob predhodnem soglasju Vlade RS (št. 800-02/97 z dne 8. 5. 1997),
izdaja Predsednik Republike Slovenije

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 156,01 SIT.

V čin generalpodpolkovnika Slovenske vojske se povi-

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 22/97).

brigadir Albin Albina Gutman, načelnik Generalštaba
Slovenske vojske, rojen 17. 12. 1947 v Novem mestu.
Ukaz se objavi v Uradnem listu RS.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

UKAZ
o povišanju v generalski čin
ša

Št. 803-00-1/97
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Milan Kučan l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
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1685.
Na podlagi 16. člena zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93) v zvezi z zakonom o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in
29/86) in na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o vsebini lovskogojitvenih
načrtov območij
1. člen
V 14. členu pravilnika o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij (Uradni list RS, št. 19/96 in 23/96) se doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
“Do potrditve letnih lovskogojitvenih načrtov območij
se odstrel netrofejne divjadi po posameznih loviščih izvaja v
enakem številu in strukturi, kot za lovskogojitveno območje
določa letni lovskogojitveni načrt in z njim usklajeni letni
načrti gospodarjenja z divjadjo v loviščih za preteklo leto;
odstrel trofejne divjadi (samci parkljaste divjadi starosti 3 in
več let in gamsi obeh spolov starost 3 in več let) pa se izvaja
v višini 50% odstrela po številu in strukturi, kot za lovskogojitveno območje določa letni lovskogojitveni načrt in z njim
usklajeni letni načrti gospodarjenja z divjadjo v loviščih za
preteklo leto”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/96
Ljubljana, dne 19. maja 1997.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

1686.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za gospodarske dejavnosti
PRAVILNIK
o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov
in marin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in način kategorizacije nastanitvenih obratov in se uporablja za:
– nastanitvene gostinske obrate: hotel, motel, apartma,
penzion, kamp, gostilna s sobami (gostišče) in prenočišče;
– kmetije in stanovanjske prostore sobodajalcev in
– marine.
2. člen
(1) Kategorizacija je razvrščanje nastanitvenih obratov
po vrsti in kakovosti opremljenosti in storitev v različne
kakovostne skupine – kategorije. Kategorija nastanitvenih
obratov se označuje z zvezdicami.
(2) Kategorizacija nastanitvenega obrata se izvaja v
skladu s standardi opremljenosti in storitev, ki so določeni v
prilogi A tega pravilnika. Priloga A je sestavni del tega
pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
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3. člen
(1) Nastanitveni obrat se lahko v skladu z določbami
tega pravilnika poteguje tudi za podelitev znaka kakovosti in
specializacije kot neobveznih simbolov za označevanje kakovosti obrata.
(2) Ocenjevanje kakovosti obrata za pridobitev znaka
kakovosti in specializacije po prejšnjem odstavku se izvede
na podlagi predhodne kategorizacije obrata.
(3) Znak kakovosti in specializacije je možno pridobiti:
– na podlagi izpolnjenih zahtev, ki se nanašajo na
opremljenost in storitve;
– na podlagi doseženega najnižjega potrebnega števila
točk ocenjene ravni kakovosti opremljenosti in storitev.
(4) Kakovostne norme za znak kakovosti so določene v
prilogi B tega pravilnika. Priloga B je sestavni del tega
pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(5) Zahteve glede opremljenosti in storitev za pridobitev znaka specializacije so določene v prilogi C tega pravilnika. Priloga C je sestavni del tega pravilnika in je objavljena
skupaj z njim.
4. člen
Nastanitveni obrat, ki se kategorizira, mora predhodno
izpolniti tudi splošne in posebne pogoje, predpisane s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na
poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede
minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov,
pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96).
II. OBVEZNI DEL KATEGORIZACIJE
NASTANITVENEGA OBRATA
5. člen
(1) Kategorija nastanitvenega obrata se določi po postopku, ki ga določa ta pravilnik.
(2) Kategorije, ki se nanaša na ime določenega nastanitvenega obrata, znotraj iste firme ni mogoče prenašati ali jo
uporabljati za druge podobne obrate.
6. člen
(1) Minimalne tehnične pogoje opremljenosti in minimalne storitve za posamezno vrsto in kategorijo nastanitvenega obrata je treba izpolniti v celoti.
(2) Minimalni pogoji opremljenosti in minimalne storitve so opredeljeni po posameznih vrstah in kategorijah nastanitvenih obratov različno, in sicer za:
– nastanitvene gostinske obrate: hotel, motel, penzion,
prenočišče, gostišče;
– apartma;
– kamp;
– kmetijo z nastanitvijo;
– sobo, stanovanje in hišo sobodajalca in
– marino.
7. člen
Na podlagi ocene o minimalnih pogojih opremljenosti
in minimalnih storitvah po posameznih kategorijah se nastanitveni obrat razvrsti v kategorijo z eno, dvema, tremi, štirimi ali petimi zvezdicami.
8. člen
(1) Obrat, ki zagotovi najvišjo zahtevano opremljenost
in največji obseg storitev, se označi s petimi zvezdicami
(hotel, motel, penzion, gostišče).
(2) Obrat, ki najvišje ravni zahtevane opremljenosti in
največjega obsega storitev ne doseže, se označi z eno, dve-
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ma, tremi ali štirimi zvezdicami (garni hotel ali motel, apartma, kmetija z nastanitvijo, prenočišče).
(3) Kamp oziroma stanovanjski prostor sobodajalca se
označi z eno, dvema ali tremi zvezdicami.
(4) Marina mora izpolniti minimalne tehnične pogoje
in minimalne storitve, ki so predpisani s tem pravilnikom.
(5) Nastanitveni obrat, ki ima posebno ponudbo (kmetija z nastanitvijo, soba, počitniško stanovanje in počitniška
hiša ipd.), se lahko označi z drugačnimi kategorizacijskimi
simboli. Število teh simbolov označuje stopnjo dosežene
kakovosti.

15. člen
(1) Kategorija obrata velja tri leta.
(2) Ocenitev kategorizacije, izvedena pred vložitvijo
vloge za kategorizacijo upravnemu organu, ne sme biti starejša od šest mesecev.

9. člen
Nastanitveni obrat mora imeti na zunanji strani objekta
ali v prostoru za sprejemanje gostov vidno označeno kategorijo oziroma pridobljeno število zvezdic ali drug kategorizacijski simbol. Nastanitveni obrat mora biti označen s kategorijo tudi v cenikih in v drugih poslovnih tržnih publikacijah.

16. člen
Znak kakovosti se dodeli kategoriziranemu nastanitvenemu obratu, ki ima tri, štiri ali pet zvezdic (standardni,
udobni ali zelo udobni nastanitveni obrat) ali kak drug kategorizacijski simbol.

10. člen
(1) Nastanitvenemu obratu, ki opravlja gostinsko dejavnost v spomeniško zaščitenih objektih, pogojev, ki so
predpisani za pridobitev določenega števila zvezdic v okviru
kategorije, ni potrebno v celoti izpolnjevati. Odstopanje se
nanaša na:
– klimatizacijo;
– dvigala;
– minimalne površine in višine sob in drugih prostorov
(kopalnica, predprostor, balkon itd.);
– kopalno kad v kopalnici.
(2) Nastanitveni obrat iz prvega odstavka tega člena, ki
ostalih minimalnih tehničnih pogojev ne izpolnjuje, ne more
biti razvrščen v kategorijo s petimi zvezdicami.

17. člen
(1) Kakovost se oceni na podlagi norm, ki se uporabljajo za kategorizacijo nastanitvenih obratov in norm, ki veljajo
za dopolnilne opremne elemente in storitve.
(2) Podlaga za ocenjevanje opremnih elementov in storitev so:
– nematerialne prvine kakovosti opremnih elementov
in storitev (čistoča, učinkovitost, prijaznost, vonj, prijetno
okolje ipd.);
– materialne prvine kakovosti (tudi količine) zahtevanih opremnih elementov in storitev, ki so obvezni za kategorizacijo nastanitvenega obrata (soba, postelja, klimatizacija,
telefon, TV, razsvetljava, pranje, likanje ipd.);
– materialne prvine kakovosti (tudi količine) dodatne
opreme, naprav in storitev, ki za kategorizacijo določenega
nastanitvenega obrata niso zahtevane (lep razgled, več opreme in storitev, kot se zahteva, večje velikosti in udobje ipd.).

11. člen
Nastanitveni obrat, ki že opravlja gostinsko dejavnost,
se uvrsti v kategorijo na podlagi ocene dejanske opremljenosti in dejanskega obsega storitev.

III. POSTOPEK KATEGORIZACIJE
12. člen
Postopek za izdajo odločbe o kategoriji nastanitvenega
obrata vodi v skladu z 11. členom zakona o gostinstvu za
gostinstvo pristojna enota upravne enote.
13. člen
(1) Postopek se prične na zahtevo stranke. Vloga stranke mora vsebovati prijavni list s podatki o nastanitvenem
obratu ter kategorizacijski list.V prijavnem listu stranka označi podatke glede opremljenosti in storitev, ki jih nastanitveni obrat izpolnjuje oziroma zagotavlja, in označi kategorijo, s katero želi poslovati.
(2) Upravni organ iz 12. člena tega pravilnika z odločbo
ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za poslovanje nastanitvenega obrata s predlagano kategorijo. Ocenjevanje glede izpolnjevanja zahtev opremeljenosti in storitev se izvede s strokovnjaki, izvedenci.
14. člen
Za gostinstvo pristojna enota upravne enote vodi register vseh kategoriziranih nastanitvenih obratov z vsemi potrebnimi podatki. Register se vodi po posameznih skupinah
nastanitvenih obratov, določenih v drugem odstavku 6. člena
tega pravilnika.

IV. NEOBVEZNI DEL KATEGORIZACIJE
NASTANITVENEGA OBRATA
1. Znak kakovosti

18. člen
(1) Ocenjevanje kakovosti poteka s pomočjo ocenjevalnega lista in priročnika za ocenjevanje kakovosti.
(2) V ocenjevalnem listu se za posamezno kategorijo
nastanitvenega obrata ugotavlja raven pomembnosti elementov, označena od 1 do 5, in doseženo raven elementov,
označena od –1 do 3 (–1 = pomanjkljivo, 1= sprejemljivo, 2
= dobro, 3 = zelo dobro). Zmnožek vrednosti elementov iz
ravni pomembnosti in dosežene ravni elementov predstavlja
vrednost posameznega elementa in je izražena v točkah.
19. člen
(1) Najnižje potrebno število točk za pridobitev znaka
kakovosti je:
– za nastanitveni obrat s 3 zvezdicami (standardni)
600 točk;
– za nastanitveni obrat s 4 zvezdicami (udobni)
750 točk;
– za nastanitveni obrat s 5 zvezdicami (zelo udobni)
900 točk.
(2) Točke iz prejšnjega odstavka se pridobi na podlagi:
– povprečne ocene dosežene ravni kakovosti vseh
opremnih elementov in storitev, ki so obvezni za določeno
kategorijo nastanitvenega obrata in
– dodatnih točk, ki jih nastanitveni obrat pridobi z dodatno opremo, napravami in storitvami, ki niso obvezne za
njegovo kategorijo.
(3) Pri ocenjevanju ne sme biti nobena postavka ocenjena negativno.
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2. Znak specializacije
20. člen
Znak specializacije se dodeli kategoriziranemu nastanitvenemu obratu, ki ima najmanj dve zvezdici ali kak drug
kategorizacijski simbol.
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žitvijo vloge pristojnemu organu, ne sme biti starejša od šest
mesecev.

21. člen
Zahtevano opremljenost in storitve za specializirani nastanitveni obrat se ugotovi na podlagi predpisanih količin in
tehničnih lastnosti opremnih elementov in storitev.

27. člen
(1) Simbole in obliko zvezdic za kategorijo, znaka kakovosti in znaka specializacije določi s sklepom na podlagi
predloženih grafičnih in pisnih predlogov minister, pristojen
za gostinstvo.
(2) Simboli za označevanje kategorije, znaka kakovosti
oziroma znaka specializacije se po izteku veljavnosti obvezno vrnejo izdajatelju simbola.

V. POSTOPEK OCENJEVANJA

VI. PREVERJANJE OCENJENE KATEGORIZACIJE

22. člen
Znak kakovosti in znak specializacije se podeli na zahtevo stranke. Stranka predlaga z vlogo tudi lastno ocenitev.
Postopek za izdajo odločbe o podelitvi znaka kakovosti in
znaka specializacije vodi za gostinstvo pristojni organ upravne enote. Ocenjevanje glede izpolnjevanja zahtev za znak
kakovosti in specializacije (priloga B in C) se izvede s strokovnjaki, izvedenci.

28. člen
V času veljavnosti kategorije, znaka kakovosti ali znaka specializacije se lahko elementi, ki so bili podlaga za
pridobljeno oceno, spremenijo. Preverjanje dejanskega stanja se lahko opravi na predlog za gostinstvo pristojnega
organa upravne enote ali na zahtevo nosilca dejavnosti nastanitvenega obrata.

23. člen
(1) Ocenjevanje poteka po tem zaporedju:
– ugotovi se prisotnost zahtevanih opremnih elementov
in storitev (znak kakovosti) oziroma opremne značilnosti in
minimalne storitve (znak specializacije) po posameznih elementih iz ocenjevalnega lista;
– oceni se dosežena raven kakovosti v skladu z ocenjevalnim listom in priročnikom za ocenjevanje kakovosti oziroma se ugotovi prisotnost posameznih elementov specializacije;
– raven pomembnosti se pomnoži z oceno dosežene
ravni vsakega opremnega elementa ali storitve. Tako dobljena vrednost predstavlja število točk za posamezni opremni
element oziroma storitev. Skupno število točk je seštevek
točk vseh posameznih opremnih elementov in storitev, ki jih
je dobil ocenjeni nastanitveni obrat.
(2) Negativno oceno katerekoli izmed postavk iz seznama elementov kakovosti mora ocenjevalec obrazložiti.
(3) Ocene članov komisije ne smejo odstopati za več
kot dve točki. Če je razlika večja, je treba elemente ponovno
oceniti.
24. člen
(1) Najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je bila vloga
stranke vložena, izda pristojni organ odločbo z navedbo vseh
ocen posameznih opremnih elementov in storitev.
(2) Zoper odločbo se stranka lahko pritoži.V primeru
pritožbe se izvede ponoven postopek ocenjevanja z novimi
ocenjevalci. Odločba po ponovni ocenitvi je dokončna.
(3) Vlogo za pridobitev znaka kakovosti ali znaka specializacije je možno ponovno vložiti po preteku enega leta
od dokončne ocene.
25. člen
(1) Znak kakovosti velja dve leti.
(2) Ocenitev za znak kakovosti, izvedena pred vložitvijo vloge pristojnemu organu, ne sme biti starejša od šest
mesecev.
26. člen
(1) Znak specializacije velja tri leta.
(2) Ocenitev za znak specializacije, izvedena pred vlo-

29. člen
(1) Če nastanitveni obrat pogojev za svojo kategorijo
ne izpolnjuje več, se mora kategorija obrata po opravljeni
kontroli spremeniti.
(2) Če nastanitveni obrat kakovostnih norm ter zahtevane opremljenosti in storitev za specializacijo ne izpolnjuje, se mu znak kakovosti oziroma znak specializacije odvzame.
(3) O ugotovitvah na podlagi prejšnjih določb tega člena se izda odločba.
30. člen
Nosilec dejavnosti nastanitvenega obrata mora pristojnemu organu sporočiti vsako spremembo glede izpolnjevanja pogojev, ki se nanašajo na kategorijo, znak kakovosti in
znak specializacije.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Obstoječi nastanitveni obrati se morajo najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega pravilnika prilagoditi določbam tega pravilnika, ki se nanašajo na minimalno opremo,
naprave in storitve.
(2) Velikost opreme, s katero so opremljeni obstoječi
nastanitveni obrati, sme odstopati od zahtev največ 10%. Po
preteku petih let mora gostinec opremo prilagoditi določbam
tega pravilnika.
(3) Če je prilagoditev vezana na gradbeno tehnične preureditve, se morajo take preureditve izvršiti v treh letih po
uveljavitvi tega pravilnika.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0105/017-22/96
Ljubljana, dne 17. aprila 1997.
Metod Dragonja l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti
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NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE
KATEGORIJA *

OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5
2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 8 m2, dvoposteljna 12 m2, za vsako dodatno ležišče 4m2
– Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni z ustrezno opremo
3. Soba mora imeti:
– okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine
– najmanjšo velikost postelje:
90 cm x 190 cm za enojno ležišče
135 cm x 190 cm za dvojno ležišče
– zaveso za popolno zatemnitev sobe
– mizo
– stol na osebo
– omarico ali polico pri ležišču
– splošno razsvetljavo
– svetilko pri ležišču
– 2 odeji ali prešito odejo na osebo
– dodatno odejo na željo gosta
– predposteljno preprogo (ni obvezno, če so tla iz tekstilnih vlaken)
– garderobno omaro s 5 obešalnikov na osebo
– pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
– posodo za odpadke
– informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se zagotavljajo v sobi, v slovenskem in enem
tujem jeziku
– navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
Soba, ki nima lastne kopalnice, mora imeti: umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo, ogledalo z
osvetlitvijo, pred umivalnikom položeno talno brisačo, obešalnik za brisače, 2 brisači na osebo, polico
za toaletni pribor, 1 milo na osebo ali tekoče milo
V nastanitvenih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice in stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 5
sob 1 kopalnica, 1 žensko in 1 moško stranišče
4. Kopalnica v nastanitvi mora imeti:
– stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
– umivalnik
– toplo in hladno vodo 24 ur na dan
– kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
– obešalnik za obleko
– splošno razsvetljavo
– ogledalo z osvetlitvijo
– električno vtičnico
– polico za toaletni pribor
– milo na osebo ali tekoče milo
– držalo za brisače
– 2 zvitka toaletnega papirja
– metlico za stranišče
– plastično vrečko za odpadke
– posodo za odpadke
5. Javni telefon za zunanje klice (v in iz hotela, tudi za mednarodne pogovore)
– informacije o telefonskih storitvah v slovenskem in enem tujem jeziku
6. Stranišče v javnih prostorih
7. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo v recepciji
8. Knjiga pripomb, ki je na voljo v recepciji
9. Dnevni prostor za goste, opremljen s sedeži in mizicami
10. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in javnih prostorih (izjema so obrati, ki ne poslujejo v zimski
sezoni)
11. Vezni hodniki (stopnišča), če je v objektu več nastanitvenih prostorov in v več etažah

NO

K
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KATEGORIJA *

OPREMNE ZNAČILNOSTI

NO

K

STORITVE
12. Nudenje recepcijskih storitev 16 ur dnevno oziroma dosegljivost kontaktne osebe 24 ur na dan
– možnost hrambe prtljage
13. Čuvanje vrednostnih predmetov
14. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
15. Služba za vzdrževanje 8 ur na dan
16. Prostor za pripravo in strežbo zajtrka
17. Nudi se kontinentalni zajtrk:
– topli napitki (kava, čaj, mleko in čokolada)
– 2 vrsti kruha
– marmelada ali med
– maslo oziroma margarina
– 2 vrsti sladila
18. Menjava posteljnega perila enkrat tedensko oziroma po vsaki menjavi gosta
19. Menjava brisač vsak drugi dan oziroma na željo gosta
– perilo mora biti brezhibne kakovosti
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev kategorizacije)

NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE
KATEGORIJA **

OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5
2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 8m 2; dvoposteljna 12 m 2; za vsako dodatno ležišče 4m2
površine
– Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni z ustrezno in zadostno opremo
3. Soba mora imeti:
– okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine
– najmanjšo velikost postelje:
90 cm x 190 cm za eno ležišče
135 cm x 190 cm za dvojno ležišče
– zaveso za popolno zatemnitev sobe
– mizo
– stol ali naslanjač na osebo
– omarico ali polico pri ležišču
– splošno razsvetljavo
– svetilko pri ležišču
– 2 odeji ali prešito odejo
– dodatno odejo na osebo
– dodatno blazino na osebo
– predposteljno preprogo (ni obvezno, če so tla iz tekstilnih vlaken)
– garderobno omaro s 5 obešalniki na osebo
– pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
– posodo za odpadke
– informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se zagotavljajo v sobi, v slovenskem in enem
tujem jeziku
– znak “Ne moti”
– navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
4. Soba s kopalnico ima naslednjo opremo:
(najmanj 50% sob s kopalnico in straniščem; za ostale sobe so kopalnice in stranišča urejeni v etaži)

NO

K
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KATEGORIJA **

OPREMNE ZNAČILNOSTI
– stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
– 1 umivalnik
– toplo in hladno vodo 24 ur na dan
– kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
– 1 obešalnik za obleke
– polico za toaletni pribor
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– 1 kozarec na osebo
– ogledalo z osvetlitvijo
– splošno razsvetljavo
– električno vtičnico
– držalo za brisače
– 2 brisači na osebo (1 ročna, 1 kopalna)
– talno brisačo pri tušu ali kadi
– 2 zvitka toaletnega papirja
– posodo za odpadke
– metlico za stranišče
– plastično vrečko za odpadke
5. Javni telefon za zunanje klice (v hotel in iz njega, tudi za mednarodne pogovore)
6. Stranišče v javnih prostorih
7. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo na recepciji
8. Knjiga pripomb, ki je na voljo v recepciji
9. Možnost direktne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje in notranje klice, tudi za mednarodne
klice (neobvezno)
– informacije o telefonskih storitvah v slovenskem in enem tujem jeziku
10. Dnevni prostor za goste, opremljen s sedeži, mizicami in pepelniki
11. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih (izjema so obrati, ki ne poslujejo v
zimski sezoni)
12. Vezni hodniki (stopnišča, hol), če je v objektu več nastanitvenih prostorov in v več etažah
STORITVE
13. Receptor 16 ur na dan oziroma dosegljivost kontaktne osebe 24 ur na dan
14. Možnost hrambe prtljage
15. Hramba vrednostnih predmetov
16. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
17. Služba za vzdrževanje 8 ur na dan
18. Prostor za pripravo in strežbo zajtrka
19. Nudi se kontinentalni zajtrk:
– topli napitki (kava, čaj, mleko, čokolada)
– 2 vrsti kruha (polnovredni in navadni)
– marmelada ali med
– maslo oziroma margarina
– 2 vrsti sladila
– pomarančni sok
– 1 vrsto peciva (rogljiček)
20. Menjava posteljnega perila enkrat na teden oziroma po vsaki menjavi gosta
21. Menjava brisač vsak drugi dan oziroma na željo gosta
– perilo mora biti solidne kakovosti
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev kategorizacije)
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NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE
KATEGORIJA *** / STANDARDNI NASTANITVENI OBRAT

OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5
2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 8m2 – novogradnja 10m2; dvoposteljna 12m2
– novogradnja 15m2 (v novih zgradbah min. 80% sob); za vsako dodatno ležišče 4m2 površine
– Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni s primerno opremo
3. Soba mora imeti:
– okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine
– najmanjšo velikost postelje:
90 cm x 200 cm za enojno ležišče
150 cm x 200 cm za dvojno ležišče
– zaveso za popolno zatemnitev sobe
– 1 mizo
– 1 stol ali naslanjač na osebo
– 1 omarico ali polico pri ležišču
– splošno razsvetljavo
– svetilko pri ležišču
– 2 odeji ali prešito odejo
– 1 dodatno odejo na osebo
– dodatno blazino na osebo
– predposteljno preprogo
– garderobno omaro s 5 obešalniki na osebo
– pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
– posodo za odpadke
– informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se zagotavljajo v sobi v slovenskem in enem
tujem jeziku
– telefon z navodili o telefonskih storitvah v slovenskem in dveh tujih jezikih
– znak “Ne moti”
– navodil za ravnanje ob morebitni nevarnosti
– 1 veliko ogledalo
– barvni televizor (najmanj 50% sob)
– radio v sobi (najmanj 70% sob)
– stojalo za prtljago
– prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in vhodu (obvezno pri novogradnjah)
– pisalni pribor (ovojnica, listi papirja in svinčnik/pero)
– plastično vrečko za umazano perilo
4. Soba s kopalnico ima naslednjo opremo:
(90% sob s kopalnico in straniščem – po 3 letih 100%; za ostale sobe so kopalnice in stranišče
urejeni v etaži)
– 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
– 1 umivalnik
– toplo in hladno vodo 24 ur na dan
– kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
– 1 obešalnik za obleke
– polico za toaletni pribor
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– 1 kozarec na osebo
– splošno razsvetljavo
– ogledalo z osvetlitvijo
– električno vtičnico
– šampon, kapo za tuširanje
– sušilnik za lase
– držalo za brisače
– 2 brisači na osebo (1 ročna, 1 kopalna)
– talno brisačo pri tušu ali kadi
– 2 zvitka toaletnega papirja
– posodo za odpadke
– metlico za stranišče
– plastično vrečko za odpadke
5. Javni telefon za zunanje klice (v hotel in iz njega, tudi za mednarodne klice)
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
6. Ponoči centrala ali možnost neposredne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje in notranje
klice, tudi za mednarodne klice
7. Stranišče v javnih prostorih
8. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo v recepciji
9. Knjiga pripomb, ki je na voljo v recepciji
10. Dnevni prostor za goste, opremljen s sedeži, mizicami, pepelniki, najmanj 1 televizor (neobvezno,
če imajo vse sobe TV)
11. Ogrevanja v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih (razen v nastanitvenih obratih, ki ne
poslujejo v zimskem času)
12. Vezni hodniki (stopnišča, hol…), če je v objektu več nastanitvenih prostorov in v več etažah
13. Dvigala (v objektu, višjem od 2 nadstropij)
14. Parkirni prostori na voljo
STORITVE
15. Receptor 16 ur na dan, 1 receptor ponoči, ki govori 1 tuj jezik
16. Sef za vrednostne predmete v recepciji ali v sobi
17. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
18. Služba za vzdrževanje 16 ur na dan
19. Plačilo s kreditno kartico
20. Portir na voljo za prenašanje prtljage
– možnost hrambe prtljage
21. Faks storitve so na voljo gostom v recepciji
22. Osebje, ki prihaja v stik z gosti, govori slovensko in še 2 tuja jezika (v recepciji, pri telefonu, pri
hrani, pijači…)
23. Pranje in likanje od ponedeljka do petka (dostavljivo v manj kot 48 urah)
24. Menjava posteljnega perila dvakrat tedensko
25. Vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta
– perilo mora biti solidne kakovosti
26. Prostor za pripravo in strežbo zajtrka
27. Nudi se pojačani zajtrk:
– topli napitki (kava, čaj, mleko in čokolada)
– 2 vrsti kruha (polnovredni in navadni)
– marmelada ali med
– maslo ali margarina
– 2 različni vrsti sladila
– sok (pomarančni, jabolčni…)
– 1 vrsta peciva (rogljiček…)
– 2 vrsti hladnih jedi (sir, šunka, salama…)
– 1 vrsta toplih jedi (klobase, slanina, jajca ali omleta…)
– 2 vrsti žitaric
– 2 vrsti svežega sadja
– 1 vrsta jogurta
28. Jedilnik v restavraciji v slovenskem in enem tujem jeziku (neobvezno, če je garni)
29. Pri polpenzionu ali polnem penzionu se kosilo ali večerja servira v restavraciji (neobvezno, če je
garni)
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev kategorizacije)
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NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE
KATEGORIJA **** / UDOBEN NASTANITVENI OBRAT

OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5
2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 10m2 – 13 m2 novogradnja, dvoposteljna 12 m2 – 18 m2
novogradnja; za vsako dodatno ležišče 5m 2 površine
– Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni s prvorazredno opremo
3. Soba mora imeti:
– okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine
– najmanjšo velikost postelje:
90 cm x 200 cm za enojno ležišče
150 cm x 200 cm za dvojno ležišče
– zaveso za popolno zatemnitev sobe
– 1 mizo
– 1 stol ali naslanjač na osebo
– 1 omarico ali polico pri ležišču
– splošno rezsvetljavo
– svetilko pri ležišču
– 2 odeji ali prešito odejo
– pregrinjalo
– 1 dodatno odejo na osebo
– 1 dodatno blazina na osebo
– predposteljno preprogo (copate za enkratno uporabo)
– garderobno omaro z 10 obešalniki na osebo
– pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
– posodo za odpadke
– informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se zagotavljajo v sobi, v slovenskem in dveh
tujih jezikih
– telefon z navodilom o telefonskih storitvah v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih
– znak “ne moti”
– navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
– 1 veliko ogledalo
– barvni televizor (najmanj 80% sob)
– radio v vseh sobah oziroma radijski ali glasbeni kanal na TV
– stojalo za prtljago
– prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in vhodu
– pisalni pribor (ovojnica, listi papirja in svinčnik/pero)
– vrečko za umazano perilo
– klimatizacijo z individualno nastavitvijo glede na zunanje klimatske pogoje (obvezno pri
novogradnjah in v mestu)
– cenik sobnih storitev, ki se zagotavljajo ponoči, v slovenskem in dveh tujih jezikih
4. Vsaka soba ima kopalnico z naslednjo opremo:
– 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
– 2 umivalnika ali dvojni umivalnik oziroma 1 umivalnik z veliko odlagalno površino (obvezno v
novogradnjah)
– toplo in hladno vodo 24 ur na dan
– 30% sob s kadjo in tušem, ostale s tušem z zaslonom (kabino)
– obešalnik za obleke
– polico za toaletni pribor
– ogledalo z osvetlitvijo
– 1 kozarec na osebo
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– splošno razsvetljavo
– 1 električno vtičnico
– 3 brisače na osebo (2 ročni, 1 kopalna )
– držalo za brisače
– šampon, kapo za tuširanje in penečo kopel
– sušilnik za lase
– dodatne toaletne potrebščine so na voljo proti plačilu na recepciji (zobna ščetka, zobna pasta,
pribor za briteje, vata ipd…)
– talno brisačo pri tušu in kadi
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KATEGORIJA **** / UDOBEN NASTANITVENI OBRAT

OPREMNE ZNAČILNOSTI
– 2 zvitka toaletnega papirja
– metlico za stranišče
– plastično vrečko za odpadke (higienske vložke)
– posodo za odpadke
5. Javni telefon za zunanje klice (v hotel in iz njega, tudi za mednarodne klice)
– telefonska centrala ima za prvih 20 sob 2 zunanji liniji, za vsakih nadaljnih 20 sob 1 zunanjo linijo
6. Stranišče v javnih prostorih
7. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo v recepciji
8. Knjiga pripomb je na voljo v recepciji
9. Možnost neposredne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje in notranje klice, tudi za
mednarodne klice
10. Klimatske naprave v skupnih prostorih upoštevajoč zunanje klimatske pogoje (obvezno pri
novogradnjah in v mestu)
11. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih
12. Dnevni prostor za goste, opremljen z oblazinjenimi sedeži, mizicami, pepelniki, najmanj 1
televizor
13. Dvigala (v objektu, višjem od 1 nadstropja); na vsakih 60 sob 1 dvigalo (pri novogradnjah)
14. Vezni hodniki (stopnišča, holi), če je v objektu več nastanitvenih prostorov in v več etažah
15. Na voljo zasebni parkirni prostor
16. Na vsakih 50 sob 1 apartma (spalni in bivalni prostor fizično ločena), najmanj 30 m2 (brez
predprostora in kopalnice)
STORITVE
17. 2 receptorja 16 ur (v vsaki izmeni) na dan, če ima hotel več kot 50 sob (sicer 1 oseba 16 ur), 1
receptor ponoči (nad 60 postelj)
18. Sef v vseh sobah oziroma pri sprejemu
19. Plačilo s kreditno kartico
20. Fax storitve so na voljo gostom v recepciji
21. Osebje, ki prihaja v stik z gosti, govori slovensko in še dva tuja jezika (v recepciji, pri telefonu,
pri hrani, pijači…)
22. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
23. Služba za vrdrževanje 16 ur na dan
24. Hotelski sluga / portir na voljo za prenašanje prtljage 16 ur na dan
25. Hramba prtljage
26. Fotokopiranje
27. Perilo oddano v pranje in likanje pred 9. ali 18. uro, vrnjeno v 12 urah
28. Vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta;
29. Menjava posteljnega perila 2 krat na teden;
– perilo mora biti prvovrstne kakovosti
30. Pripravljalnica in jedilnica za zajtrke
31. Nudijo se samopostrežni zajtrki:
– topli napitki (kava, čaj, mleko, čokolada)
– 3 vrste kruha (polnovredni in navadni)
– 3 vrste marmelade in 1 vrsta medu
– maslo in margarina
– 2 različni vrsti sladila
– 2 vrsti naravnega sadnega soka (pomarančni…)
– 3 vrste peciva (rogljiček…)
– 3 vrste hladnih jedi (sir, meso, salame…)
– 2 vrsti toplih jedi (klobase, slanine…)
– 3 vrste žitaric
– 2 vrsti pripravljenih jajc (omleta ali po naročilu)
– 2 vrsti svežega sadja
– 2 vrsti jogurta
32. Jedilnik v restavraciji v slovenskem in v 2 tujih jezikih (neobvezno za garni)
33. Pri pol ali polnem penzionu so pri kosilu ali večerji 4 hodi z 2 možnostima izbire pri glavnem
hodu, ponudba a la carte (neobvezno če je garni)
34. Bar, odprt 16 ur, obvezno zvečer (od 17. ure do 24. ure), vinska karta z najmanj 15 kakovostnimi
vini, strokovni nasvet
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KATEGORIJA **** / UDOBEN NASTANITVENI OBRAT

OPREMNE ZNAČILNOSTI
35. Mini bar v vsaki sobi ali 24-urni etažni servis
36. Postrežba zajtrka v sobo na željo gosta
37. Časopisi, revije in razglednice so na voljo v hotelu (na recepciji ali posebni trgovini)
38. Najem avtomobila, informacije glede potovanja neposredno na recepciji
39. Čiščenje čevljev – avtomat na razpolago brezplačno (ali oseba, ki čisti)
40. Poseben vhod za uslužbence in dobavitelje (nad 30 postelj)
(NO=Nastanitveni obrat; K=Komisija za ocenitev kategorizacije)
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NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE
KATEGORIJA ***** / ZELO UDOBEN NASTANITVENI OBRAT

OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5
2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 10 m 2 – novogradnja 14m 2, dvoposteljna 16 m2
– novogradnja 20 m 2 (v novih zgradbah najmanj 80% sob); za vsako dodatno ležišče 5m 2 površine
– Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni z ekskluzivno, luksuzno opremo
3. Soba mora imeti:
– okno z naravno svetlobo – najmanj v velikosti 1/10 sobne površine
– najmanjšo velikost postelje:
90 cm x 200 cm za enojno ležišče
180 cm x 200 cm za dvojno ležišče
– zaveso za popolno zatemnitev sobe
– 1 mizo
– 1 stol ali naslanjač na osebo
– 1 omarico ali polico pri ležišču
– splošno razsvetljavo
– svetilko pri ležišču
– 2 odeji ali prešito odejo, posteljni nadvložek
– pregrinjalo
– 1 dodatno odejo na osebo
– 1 dodatno blazino na osebo
– predposteljno preprogo (copate za enkratno uporabo)
– garderobno omaro z 10 obešalniki na osebo
– pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
– sef za vrednostne predmete
– informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se zagotavljajo v sobi, v slovenskem in
najmanj dveh tujih jezikih
– znak “Ne moti”
– navodila za ravnanja ob morebitni nevarnosti
– 1 veliko ogledalo
– barvni televizor v vsaki sobi
– radio v vseh sobah oziroma radijski ali glasbeni kanal na TV
– stojalo za prtljago
– prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in vhodu
– pisalni pribor (ovojnica, list papirja in svinčnik/pero)
– vrečko za umazano perilo
– klimatizacijo z individualno nastavitvijo (v novogradnjah in v mestih)
– cenik sobnih storitev, ki se zagotavljajo ponoči, v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih
– posodo za odpadke
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
4. Vsaka soba ima kopalnico z naslednjo opremo:
najmanjša velikost 6 m2 (pri novogradnjah)
– 1 stranišče (v novogradnjah 30% ločeno od kopalnice)
– 1 bide
– 2 umivalnika ali dvojni umivalnik oziroma 1 umivalnik z veliko odlagalno površino
– toplo in hladno vodo 24 ur na dan
– 70% sob s kadjo in tušem, ostale s tušem z zaslonom (kabino)
– obešalnik za obleke
– kopalni plašč
– polico za toaletni pribor
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– 1 kozarec na osebo
– ogledalo z osvetlitvijo
– povečevalno ogledalo
– stol ali taburet
– splošno razsvetljavo
– 1 električno vtičnico
– šampon, kapo za tuširanje in penečo kopel
– dodatne toaletne potrebščine, ki so na voljo v recepciji (zobna ščetka, zobna pasta, pribor za britje
itd.)
– sušilnik za lase
– držalo za brisače
– 3 brisače na osebo (2 ročni, 1 kopalna )
– talno brisačo pri tušu in kadi
– 2 zvitka toaletnega papirja
– posodo za odpadke
– metlico za stranišče
– plastično vrečko za odpadke
5. Javni telefon za zunanje klice (v hotel in iz njega, tudi za mednarodne klice); telefonska centrala
ima za prvih 20 sob 2 zunanji liniji; za vsakih nadaljnjih 20 sob 1 zunanjo linijo
6. Stranišče v javnih prostorih
7. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo v recepciji
8. Knjiga pripomb, ki je na voljo v recepciji
9. Možnost neposredne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje in notranje klice, tudi za
mednarodne klice
– informacije o telefonskih storitvah v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih
10. Klimatske naprave v celotnem hotelu (obvezno za novogradnje in v mestu)
11. Sef v vseh sobah oziroma pri sprejemu
12. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah v javnih prostorih (možnost individualne nastavitve)
13. Dnevni prostori za goste, opremljeni z naslanjači, mizicami, TV, pepelniki
14. Dvigala (v objektu, višjem od 1 etaže); na vsakih 60 sob 1 dvigalo (v novogradnjah)
15. Vezni hodniki (stopnišča, holi), če je v objektu več nastanitvenih prostorov in v več etažah
16. Na voljo zasebni parkirni prostor
17. Poseben vhod za uslužbence in dobavitelje (nad 30 postelj)
18. Na vsakih 30 sob 1 apartma (spalni in bivalni prostor fizično ločena), najmanj 40 m2 (brez
kopalnice in predprostora), ločen WC (pri novogradnjah)
STORITVE
19. 2 receptorja 24 ur (v vsaki izmeni), če ima hotel več kot 50 sob (sicer 2 osebi 16 ur) z dobrim
znanjem dveh tujih jezikov
20. Plačilo s kreditno kartico
21. Hotelski sluga/portir na voljo za prenašanje ali prevoz prtljage 24 ur na dan
22. Hramba prtljage
23. Faks storitve so na voljo gostom v recepciji
24. Osebje, ki prihaja v stik z gosti, govori slovensko in še dva tuja jezika (v recepciji, pri telefonu,
pri hrani, pijači…)
25. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
26. Fotokopiranje
27. Služba za vzdrževanje 24 ur na dan
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KATEGORIJA ***** / ZELO UDOBEN NASTANITVENI OBRAT

OPREMNE ZNAČILNOSTI
28. Najem avtomobila, informacije o potovanjih neposredno v recepciji
29. Časopisi, revije in razglednice so na voljo v hotelu (na recepciji ali v posebni trgovini), brezplačni
dnevni časopis, ki je na razpolago v vsakem prostoru (slovenski in vsaj 1 tuj časopis)
30. Perilo oddano v pranje in likanje pred 9. uro ali 18. uro vsak dan, vrnjeno v 12 urah. Ekspresno
likanje z dostavo v manj kot 2 urah
– Perilo in ostali pribor mora biti ekskluzivne kakovosti
31. Vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta
32. Menjava posteljnega perila dvakrat na teden
33. Pripravljalnica in jedilnica za zajtrk
34. Samopostrežni zajtrk se servira do 11. ure
– topli napitki (kava, čaj, mleko, čokolada)
– 3 vrste kruha (polnovredni in navadni)
– 3 vrste marmelade in 1 vrsta medu
– maslo in margarina
– 2 različni vrsti sladila
– 2 vrsti naravnega sadnega soka (pomaranča in še en)
– 4 vrste peciva (rogljiček…)
– 4 vrste hladnih jedi (sir, meso…)
– 3 vrste toplih jedi (klobase, slanina…)
– 4 vrste žitaric
– 3 vrste pripravljenih jajc (omleta ali po naročilu)
– 3 vrste svežega sadja in 1 vrsta sadne solate
– 3 vrste jogurta
35. Jedilnik v restavraciji v slovenskem in v 2 tujih jezikih
36. Topla kosila ali večerje se servirajo v restavraciji ali v snack baru; štiridelni meni s 3 možnostmi
izbire pri vseh jedeh, ponudba a la carte
37. Bar, odprt 16 ur, obvezno zvečer (od 17. do 24. ure); vinska karta z najmanj 30 kakovostnimi vini,
domača in tuja ponudba vin; strokovno svetovanje
38. Mini bar v vsaki sobi ali 24-urni etažni servis
39. Postrežba v sobo časovno neomejena
40. Čiščenje čevljev; avtomat na razpolago brezplačno ali za to zaposlen delavec
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev kategorizacije)
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APARTMAJI
OD * DO **** ZVEZDIC
APARTMA
SKUPNE OPREMNE ZNAČILNOSTI
– apartma je enosobni (studio) ali več sobni nastanitveni poslovni prostor, kjer gosti sami
pripravljajo jedi in pijače
– apartma ima: skupni vhod, prostor(e) za spanje, dnevno sobo, kopalnico in stranišče, prostor za
pripravo jedi in pijač, hrambo živil in čistilnih pripomočkov
– dovoljeno število oseb za bivanje v apartmaju: enosobni (do 2 osebi), z eno spalnico (do 4 osebe),
z dvema spalnicama (do 6 oseb)
– ogrevanje v vseh prostorih (izjema so apartmaji, ki poslujejo samo v poletni sezoni)
– navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
– informacije o storitvah in cenik storitev
Spalni prostor:
je zvočno izoliran in oddeljen od ostalih prostorov
Spalni prostor ima:
– enojno ali dvojno ležišče (dvojno ležišče mora biti dostopno z obeh strani)
– okno z naravno svetlobo
– zaveso za popolno zatemnitev sobe
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SKUPNE OPREMNE ZNAČILNOSTI
– omarico ali polico pri ležišču
– splošno razsvetljavo
– svetilko pri ležišču
– predposteljno preprogo, če tla niso iz tekstilnih vlaken
– garderobno omaro
– enosobni apartma (studio) ima spalni prostor urejen v dnevnem bivalnem prostoru. Opremljen
mora biti z zložljivimi posteljami, ki se čez dan zaprejo v omaro ali z raztegljivim kavč ležiščem
Kopalnica:
je oddeljena od ostalih prostorov in dostopna iz spalnega prostora
Kopalnica ima:
– kopalno kad s tušem ali tuš kabino
– stranišče (če ni urejeno v posebnem prostoru)
– umivalnik
– splošno razsvetljavo
– vtičnico za britje in šušenje las
– polico za toaletni pribor
– 1 kozarec na osebo
– ogledalo z osvetlitvijo
– obešalnik za obleke
– držalo za brisače
– 2 zvitka toaletnega papirja
– metlico za stranišče
– posodo za odpadke, vrečko za odpadke
– neoporečno izvedeno vodovodno inštalacijo s toplo in hladno vodo (kopalna kad ali tuš s kabino,
umivalnik), priključeno na vodovod in kanalizacijo
– vsi prostori morajo biti naravno ali umetno prezračevani
Dnevna soba (salon):
je oddeljena od ostalih prostorov in mora biti opremljena z ustrezno opremo (v skladu s številom oseb,
ki smejo bivati v apartmaju)
Dnevna soba ima:
– okno z naravno svetlobo v velikosti najmanj 1/10 sobne površine
– splošno razsvetljavo in dodatno svetilko pri sedežni garnituri
– električno vtičnico
– stole, naslanjače, oblazinjene klopi ali kavč, in drugo potrebno funkcionalno opremo (omaro,
mizico, dekorativne elemente, cvetje ipd.)
– večnamensko mizo (če ni oddeljen jedilni prostor)
preprogo ali tla obložena s tekstilno oblogo
Priprava jedi:
je urejena v oddeljenem prostoru (kuhinji) ali v delu dnevne sobe (kuhinjska niša)
Priprava jedi ima:
– opremo, inštalacije in naprave, ki se lahko čistijo
– pomivalno korito z ocejalnikom, vodovodno inštalacijo s hladno in toplo vodo ter odtok za
odpadno vodo
– urejeno hrambo in hlajenje živil in pijač, hrambo čistil in čistilnih sredstev ter hrambo odpadkov
(shrambo ali omaro oziroma police)
– delovni pult
– kuhinjske pripomočke, lonce, ponve, kotličke
– štedilnik s pečico in najmanj dvema kuhalnima ploščama (plinsko ali električno)
– hladilnik
– posodo za odpadke
Jedilni prostor:
je oddeljen prostor (jedilnica) ali del dnevnega bivalnega prostora (jedilni kot)
Jedilni prostor ima:
– najmanj 1 stol na osebo (z ali brez naslona)
– mizo ali jedilni pult
– namizno opremo, jedilni pribor, porcelan in stekleno posodo (vrči, kozarci)

Št. 29 – 23. V. 1997

NO

K

Št. 29 – 23. V. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2595

ZAHTEVANA OPREMA IN PRIBOR ZA VSE KATEGORIJE APARTMAJEV
OPREMNE ZNAČILNOSTI
*
oprema in pribor morajo biti prilagojeni številu oseb, ki bivajo v apartmaju x
na 1 posteljo:
– najmanj 2 odeji ali prešita odeja
– pregrinjalo
– 2 blazini (ne sesekljana pena)
– število obešalnikov za obleke
na 1 osebo:
serviranje jedi in pijač:
– 2 žlici (za juho in čajna)
– vilica (velika, mala)
– 1 nož
– 2 krožnika (veliki in mali)
– 1 skodelica za juho ali kompot
– 1 skodelica s krožnikom (za čaj ali kavo)
– kozarci (za vodo, vino*, žgane pijače)
– 1 posodica za kuhano jajce
na nastanitveno enoto:
– čajnik s pokrovom
– kotliček za led
– garnitura za začimbe
– skodelica za sladilo
– odpiralec steklenic (plutinih in kronskih zamaškov)
– servirni pladenj
– namizni podstavek ali prtiček
– košarica za kruh
– svečnik
– vaza za cvetje
priprava jedi:
– pečica z vročim zrakom
– toaster
– cedilnik za čaj
– kavni mlinček
– posoda za kuhanje kave (aparat s filtrom za kavo*)
– lonci s pokrovom (velik, srednji, mali z ročko)
– 1 veliki lonec za 6 ali več oseb (v apartmaju z eno ali več spalnicami)
– ponev za cvrtje (velika, srednja, mala z ročko)
– cedilo za zelenjavo
– garnitura nožev
– kladivo za meso
– strgalo
– 1 lesena žlica
– 2 žlici za mešanje oziroma serviranje jedi
– kuhinjski valjar
– kuhinjske škarje
– deska za rezanje
– nož za lupljenje zelenjave (lupilec krompirja)
– odpiralec pločevink
– stepalec
– vrč za vodo
– skleda za mešanje
– steklena skleda (velika in mala*)
– vrček za mleko
– zajemalka
– košara ali predal s pregradami za jedilni pribor in kuhinjsko orodje
– pomivalno korito z ocejalnikom
– ščetka ali gobica za pomivanje posode
– krpa za brisanje posode
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
ostala oprema:
– omelo, metla, smetišnica
– vedro in brisalo za tla z držajem
– krpa za prah
– rezervne električne žarnice
– stojalo za sušenje perila
– kljukice za obešanje perila
– likalnik in likalna miza*
– pepelniki
– izobesek “Ne moti”
( X = obvezno za nastanitveno enoto ); (vino* = belo, rdeče, šampanjec)
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APARTMA
KATEGORIJA *

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Apartmajska enota mora biti urejena v skladu:
– s skupnimi opremnimi značilnostmi,
– z zahtevano opremo in priborom, ki so skupni vsem kategorijam ter
– z opremnimi značilnostmi, ki so obvezne za kategorijo z eno zvezdico. Te so:
– dovozna cesta mora biti primerno utrjena (najmanj popeskana) in osvetljena do vhoda za goste
– zunanje površine morajo biti primerno ograjene oziroma označene (če ima nastanitveni obrat več
apartmajskih enot - apartmajsko naselje), in opremljena z opremo za sprostitev (ozelenitev, klopi
ipd.)
– 1 parkirno mesto na apartmajsko enoto (če je apartma v naselju, mora biti parkiranje zagotovljeno
v okviru skupnih parkirnih površin)
– najmanjša površina apartmaja: enosobni (studio) 26 m2, z eno spalnico 38 m2,
z dvema spalnicama 50 m2
– recepcija (če je več kot 20 apartmajskih enot)
– javni telefon za zunanje klice (etažni ali na recepciji)
– vsi prostori morajo biti opremljeni z ustrezno opremo
– dvigalo, če je apartma višje od tretjega nastropja
– najmanjša velikost postelje:
90 x 190 cm za enojno ležišče
135 x 190 cm za dvojno ležišče
– otroško ležišče (na željo gosta, če so prisotni otroci)
– kuhinjska posoda, porcelan, steklo in jedilni pribor morajo biti brezhibne kakovosti
STORITVE
– nudenje recepcijskih storitev 12 ur na dan oziroma dosegljivost kontaktne osebe 24 ur na dan
– turistične in druge lokalne informacije v slovenskem jeziku
– telefonska številka recepcije oziroma lastnika, pooblaščenega vzdrževalca (velja za apartmajsko
naselje), prve pomoči, dežurnega zdravnika ipd.
– brezhibna kakovost perila in pribora
– menjava posteljnine enkrat tedensko oziroma po vsaki menjavi gostov
– 2 brisači na osebo (1 mala, 1 večja)
– zagotovljena oskrba z gorivom, če je vgrajen štedilnik na trdo gorivo ali plin
(NO = nastanitveni obrat; K = komisija za ocenitev obrata)
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KAMP
KATEGORIJA**

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Apartmajska enota mora biti urejena v skladu:
– s skupnimi opremnimi značilnostmi,
– z zahtevano opremo in priborom, ki so skupni vsem kategorijam ter
– z opremnimi značilnostmi, ki so obvezne za kategorijo z 2 zvezdicama. Te so:
– dovozna cesta mora biti primerno urejena in utrjena (asfaltirana) in osvetljena do vhoda za goste
– mednarodna oznaka za invalide, če je apartma prilagojen invalidom
– zunanje površine morajo biti primerno ograjene oziroma označene (če ima nastanitveni obrat več
apartmajskih enot – apartmajsko naselje, aparthotel) in opremljene z opremo za sprostitev
(ozelenitev, klopi, igrala ipd.)
– 1 parkirno mesto na apartmajsko enoto (Če je apartma v naselju, mora biti zagotovljeni parkiranje
v okviru skupnih parkirnih površin)
– najmanjša površina apartmaja: enosobni (studio) 28 m 2, z eno spalnico 40 m 2, z dvema spalnicama
55 m2
– recepcija (če je več kot 20 apartmajskih enot)
– javni telefon za zunanje klice oziroma možnost direktne telefonske zveze iz apartmaja za zunanje
in notranje klice
– navodilo za uporabo telefona v slovenskem in enem tujem jeziku
– vsi prostori morajo imeti ustrezno in zadostno opremo
– dvigalo, če je apartma višje od tretjega nadstropja
– najmanjša velikost postelje:
90 x 190 cm za enojno ležišče
135 x 190 cm za dvojno ležišče
– otroško ležišče (na željo gosta, če so prisotni otroci)
– opremljenost prostorov s slikami, ustrezna dekoracija (cvetje)
– oblazinjeni sedeži, sedežna garnitura
– 1 dodatna odeja na osebo
– 1 dodatna blazina na osebo
– kuhinjska posoda, porcelan, steklo in jedilni pribor morajo biti brezhibne kakovosti in količinsko
prilagojeni številu oseb, ki bivajo v apartmaju
– talna brisača pri kadi ali tušu
– plastične vrečke za odpadke
– navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
STORITVE
– nudenje recepcijskih storitev 16 ur na dan oziroma dosegljivost kontaktne osebe 24 ur na dan (v
apartmajskem naselju)
– turistične in druge lokalne informacije v slovenskem in enem tujem jeziku
– telefonska številka recepcije oziroma lastnika, pooblaščenega vzdrževalca, prve pomoči,
dežurnega zdravnika ipd.
– hramba vrednostnih predmetov (v apartmajskem naselju)
– posredovanje sporočil za goste
– brezhibna kakovost perila in pribora
– menjava posteljnine enkrat tedensko oziroma po vsaki menjavi gostov
– 2 brisači na osebo (1mala, 1 kopalna)
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– zagotovljena oskrba z gorivom, če je vgrajen štedilnik na trdo gorivo ali plin
(NO = nastanitveni obrat; K = komisija za ocenjevanje)
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APARTMA
KATEGORIJA ***

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Apartmajska enota mora biti urejena v skladu:
– s skupnimi opremnimi značilnostmi
– z zahtevano opremo in priborom, ki so skupni vsem kategorijam ter
– z opremnimi značilnostmi, ki so obvezne za kategorijo s 3 zvezdicami. Te so:
– dovozna cesta mora biti primerno urejena in utrjena (popločena) in osvetljena do vhoda za goste
– mednarodna oznaka za invalide, če je apartma prilagojen invalidom
– 1 parkirno mesto za vsako apartmajsko enoto (ob apartmaju ali na skupnih parkirnih prostorih. Če
je apartma v naselju, mora biti zagotovljeno parkiranje v okviru javnih parkirnih površin)
– lep razgled in urejeno okolje
– zunanje površine (če ima nastanitveni obrat več apartmajskih enot – apartmajsko naselje,
aparthotel) morajo biti primerno ograjene (označene) in opremljene z opremo za sprostitev
(ozelenitev, klopi, bazen, igrala ipd.)
– zunanja razsvetljava pred vsemi vhodi
– najmanjša površina apartmaja: enosobni (studio) 30 m2, z eno spalnico 45 m2, z dvema spalnicama
60 m2 (obvezno pri novogradnjah)
– recepcija (če je več kot 15 apartmajskih enot)
– javni telefon za zunanje klice
– možnost neposredne telefonske zveze v in iz apartmaja, tudi za mednarodne klice
– navodilo za uporabo telefona v slovenskem in dveh tujih jezikih
– dvigalo, če je apartma višje od drugega nadstropja
– primerna kakovost pohištva, inštalacij in notranje ureditve prostorov
– najmanjša velikost postelje:
90 x 200 cm za enojno ležišče
150 x 200 cm za dvojno ležišče
– otroško ležišče (na željo gosta, če so prisotni otroci)
– opremljenost prostorov s slikami, ustrezna dekoracija (cvetje)
– preproge oziroma druge ustrezne talne obloge primerne kakovosti
– predposteljnik, oblazinjeni sedeži, sedežna garnitura
– 1 dodatna odeja na osebo
– 1 dodatna blazina na osebo
– toaletna mizica ali druga ustrezna oprema v spalnici
– 1 veliko ogledalo
– barvni televizor (dnevni prostor)
– dnevni in spalni prostori morajo imeti funkcionalno in kakovostno razsvetljavo na steni ali stoječo
ob mizi oziroma sedežni garnituri
– dodatni grelec v kopalnici
– kuhinjska posoda, porcelan, steklo in jedilni pribor morajo biti primerne kakovosti in količinsko
prilagojeni številu oseb, ki bivajo v apartmaju
– steklena posoda izbrana po namenu in primerne kakovosti
– stojalo za prtljago
– dodatna kopalnica v apartmaju z več kot 2 spalnicama (pri novogradnjah)
– talna brisača pri kadi oziroma tušu
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– šampon, kapa za tuširanje
– 2 brisači na osebo (1mala, 1 kopalna)
– sušilnik za lase
– plastične vrečke za odpadke
STORITVE
– nudenje recepcijskih storitev 16 ur na dan, ponoči 1 receptor – čuvaj, ki govori en tuj jezik
(obvezno v aparthotelu oziroma apartmajskem naselju)
– lastnik ali vodja aparmajev mora biti dosegljiv med delovnim časom oziroma preko telefona 24 ur
na dan
– turistične in druge lokalne informacije v slovenskem in dveh tujih jezikih
– telefonska številka recepcije oziroma lastnika, pooblaščenega vzdrževalca, prve pomoči,
dežurnega zdravnika ipd.
– hramba vrednostnih predmetov oziroma sef v apartmanu
– posredovanje sporočil za goste in poštne storitve
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
– prvorazredna kakovost perila in pribora
– menjava posteljnine dvakrat tedensko oziroma po vsaki zamenjavi gostov
– vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta (ekološki program)
– vsakodnevno čiščenje in ureditev prostorov
– zagotovljena kurjava, če je vgrajen štedilnik na trdo gorivo, olje ali plin
( NO = nastanitveni obrat; K = komisija za ocenjevanje)

NO

K

APARTMA
KATEGORIJA ****

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Apartmajska enota mora biti urejena v skladu:
– s skupnimi opremnimi značilnostmi,
– z zahtevano opremo in priborom, ki so skupni vsem kategorijam ter
– z opremnimi značilnostmi, ki so obvezne za kategorijo s 4 zvezdicami. Te so:
– atraktiven razgled iz vseh prostorov, urejeno okolje in zagotovljena nastanitvena zasebnost
– dovozna cesta mora biti primerno urejena in utrjena (popločena) ter osvetljena do vhoda za goste
– mednarodna oznaka za invalide, če je apartma prilagojen invalidom
– zunanje površine in dvorišče, morajo biti urejene, ograjene in označene (če ima nastanitveni obrat
več apartmajskih enot – apartmajsko naselje, aparthotel)
– zunanja oprema za sprostitev (ozelenitev, klopi, bazen, igrala ipd.)
– 1 parkirno mesto na apartmajsko enoto (če je apartma v naselju, mora biti zagotovljeno parkiranje
v okviru skupnih parkirnih površin)
– zunanja razsvetljava pred vsemi vhodi
– najmanjša površina apartmaja: enosobni (studio) 32 m 2, z eno spalnico 48 m 2, z dvema spalnicama
66 m 2 (obvezno pri novogradnjah)
– prvorazredna kakovost pohištva, inštalacij in notranje ureditve prostorov
– dvigalo, če je apartma višje od prvega nadstropja
– recepcija (če je več kot 10 apartmajskih enot)
– čuvanje vrednostnih predmetov
– javni telefon za zunanje klice, tudi mednarodne zveze
– možnost neposredne telefonske zveze v in iz apartmaja, tudi za mednarodne klice
– navodilo za uporabo telefona v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih
– opremljenost prostorov s slikami, ustrezna dekoracija (cvetje)
– preproge oziroma druge ustrezne talne obloge visoke kakovosti
– predposteljnik, oblazinjeni sedeži, sedežna garnitura
– najmanjša velikost postelje:
90 x 200 cm za enojno ležišče
150 x 200 cm za dvojno ležišče
– postelja mora biti udobna (kakovostna vzmetnica, velikost, posteljni nadvložek)
– otroško ležišče (na željo gosta, če so prisotni otroci)
– stojalo za prtljago v vsaki spalnici
– dnevni in spalni prostori morajo imeti funkcionalno in kakovostno razsvetljavo, na steni ali
stoječo ob mizi oziroma sedežni garnituri
– 1 dodatna odeja na osebo
– 1 dodatna blazina na osebo
– rezervna posteljnina
– barvni televizor (v dnevnem prostoru in v spalnici, če sta dve ali več spalnic)
– toaletna mizica ali druga ustrezna oprema v vsaki spalnici
– najmanj eno veliko ogledalo

NO

K
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KATEGORIJA ****

OPREMNE ZNAČILNOSTI
– kuhinjska posoda, porcelan, steklo in jedilni pribor morajo biti visoke kakovosti in količinsko
prilagojeni številu oseb, ki bivajo v apartmaju
– opremljenost kuhinje s pomivalnim strojem in čistilnimi sredstvi (obvezno za apartma z več kot
eno spalnico)
– jedilnica opremljena s prvorazredno opremo, posodo, jedilnim priborom in namiznim perilom
– enotna steklena posoda, izbrana po namenu in visoke kakovosti
– vsak spalni prostor ima kopalnico in stranišče (obvezno za novogradnjo)
– talna brisača pri kadi oziroma tušu
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– šampon, kapa za tuširanje
– 3 brisače na osebo (2 manjši, 1 kopalna)
– dodatni grelec v kopalnici
– sušilnik za lase
– pralni stroj za perilo (v apartmaju, ki ima več kot eno spalnico oziroma, če v apartmajskem naselju
ni urejen skupni pralni servis)
– individualno nastavljivo centralno ogrevanje prostorov
– navodilo za ravnanje ob morebitni nevarnosti

NO

K

STORITVE
– nudenje recepcijskih storitev 24 ur na dan
– turistične in druge lokalne informacije v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih
– telefonska številka recepcije oziroma lastnika, pooblaščenega vzdrževalca, prve pomoči,
dežurnega zdravnika ipd.
– posredovanje sporočil za goste in poštne storitve
– paket za dobrodošlico (čaj, kava, sladilo, mleko, sok, kruh, maslo)
– dnevno čiščenje in urejevanje prostorov
– ekskluzivna kakovost perila in pribora
– menjava posteljnine dvakrat tedensko oziroma na željo gostov
– vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta (okoljevarstveni program)
– zagotovljena oskrba z gorivom, če je vgrajen štedilnik na trdo gorivo, kurilno olje ali plin
(NO = nastanitveni obrat; K = komisija za ocenjevanje)

KAMPI
OD * DO *** ZVEZDIC
KAMP
KATEGORIJA *

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor. Gostu nudi:
– prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice ali hišice ter osebnega avtomobila
– nastanitev v že postavljenem šotoru, počitniški prikolici ali hišici
1. Kamp mora imeti:
– napis in ponoči osvetljen vhod (kadar kamp obratuje)
– vstopno zapornico oziroma vrata
– načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov
– sprejemni prostor (recepcijo)
– dovozno cesto in dovozne poti, najmanj 3m širine
– ravne in urejene kampirne površine
– električne priključke (najmanj za 50% kampirnih prostorov)
– razsvetljene poti do recepcije in sanitarij
– tekočo vodo (200 l/kampirni prostor/dan)

Kamp

K
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KATEGORIJA *

OPREMNE ZNAČILNOSTI
– posebna mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom
– povprečno velikost kampirnega prostora 65 m2 (brez glavnih dovoznih poti in objektov)
– najmanjši odmik med šotori 3m (če je strnjeno šotorišče )
– parkirni prostor pred vhodom v kamp, če ni možnosti postavitve avtomobila na kampirnem
prostoru

Kamp

K

2. Umivalnica
– 1 umivalnik s toplo vodo in za vsakih 12 kampirnih prostorov še 1 umivalnik
– 1 zaprto tuš kabino s toplo vodo in za vsakih 15 kampirnih prostorov še 1 tuš
3. Stranišče
– za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 žensko stranišče s predprostorom
– za vsakih 20 kampirnih prostorov 1 moško stranišče s predprostorom
– za vsakih 60 kampirnih prostorov 1 pisoar
4. Pranje posode in perila
– 1 dvodelno korito z ocejalnikom s toplo vodo za pranje posode oziroma za vsakih 40 kampirnih
prostorov še 1 dvodelno pomivalno korito z ocejalnokom (ločeno od stranišča)
– 1 korito s toplo vodo za pranje perila oziroma na vsakih 40 kampirnih prostorov še 1 pralnik
(ločeno od stranišča)
5. Pitna voda
– za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pipa s pitno vodo (ločeno od stranišča)
6. Prostor za čiščenje kemičnega stranišča
– za vsakih 200 kampirnih prostorov 1 prostor
7. Prostor za odpadke
– za vsakih 50 kampirnih prostorov 1 odlagalno mesto s pokritimi posodami ali kontejnerjem za
odpadke
8. Minimalne storitve
– sprejem na recepciji 12 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna oseba
– javni telefon za zunanje klice s telefonsko kabino
– oskrba z živili, če v oddaljenosti 2 km ni trgovine z živili
– omarica za prvo pomoč na recepciji
9. Invalidne osebe (če ima kamp mednarodno oznako)
– urejen dostop z invalidskim vozičkom do stranišča in objektov z živili
– 1 stranišče prilagojeno invalidom
(Kamp; K = komisija za ocenjevanje)

KAMP
KATEGORIJA **

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor. Gostu nudi:
– prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice ali hišice ter osebnega avtomobila
– nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah in hišicah
1.
–
–
–
–
–
–

Kamp mora imeti:
napis in ponoči osvetljen vhod (kadar kamp obratuje)
vstopno zapornico oziroma vrata
načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov
sprejemni prostor (recepcijo) pri vhodu v kamp
dovozno cesto 5,5 m in dovozne poti 3 m (priporočljiva dolžina do 100 m)
ravne in urejene kampirne površine

Kamp

K
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KATEGORIJA **

OPREMNE ZNAČILNOSTI
– električne priključke (minimalno 70% kampirnih prostorov)
– razsvetljene poti do recepcije in sanitarij
– tekočo vodo (200 l / kampirni prostor / dan)
– povprečno velikost kampirnega prostora 75 m2 (brez glavnih dovoznih poti in objektov)
– minimalni odmik med šotori 3 m (če je strnjeno šotorišče)
– posebna mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom
– parkirni prostor pred vhodom v kamp
2. Umivalnica
– za vsakih 12 kampirnih prostorov 1 umivalnik (50% s toplo vodo in 10% s pregradno steno ali
kabino)
– za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 tuš (od skupnega števila tušev 30% z zaprto kabino in s toplo
vodo)
3.
–
–
–

Stranišče
za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 žensko stranišče s predprostorom
za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 moško stranišče s predprostorom
za vsakih 60 kampirnih prostorov 1 pisoar

4. Pranje posode in perila
– za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 dvodelno pomivalno korito z ocejalnokom (50% s toplo vodo)
ločeno od stranišča
– za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pralnik (50% s toplo vodo) ali pralni stroj (ločeno od
stranišča)
5. Pitna voda
– za vsakih 25 kampirnih prostorov 1 pipa s pitno vodo (ločeno od stranišča)
6. Prostor za čiščenje kemičnega stranišča
– za vsakih 150 kampirnih prostorov 1 prostor
7. Prostor za odpadke
– za vsakih 40 kampirnih prostorov 1 odlagalno mesto s pokritimi posodami ali kontejnerjem za
odpadke
8.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Minimalne storitve
sprejem na recepciji 16 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna oseba
znanje najmanj enega tujega jezika
javni telefon za zunanje klice s telefonskimi kabinami
čuvanje vrednostnih predmetov
poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
vzdrževalna služba 12 ur na dan
omarica prve pomoči na recepciji
organizirana prodaja živil, če v oddaljenosti 2 km ni trgovine z živili oziroma če ima kamp več kot
150 kampirnih prostorov
organizirana gostinska ponudba v gostinskem obratu (če ima kamp več kot 150 kampirnih
prostorov in če v oddaljenosti več kot 500 m ni gostinskega obrata z jedmi in pijačami)

9. Invalidne osebe (če ima kamp mednarodno oznako)
– urejen dostop z invalidskim vozičkom do stranišča in objektov z živili
– 1 stranišče prilagojeno invalidom
(Kamp; K = komisija za ocenjevanje)

Kamp

K
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KAMP
KATEGORIJA ***

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor.
Gostu nudi:
– prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice ali hišice ter osebnega avtomobila
– nastanitev v že postavljenem šotoru, počitniški prikolici ali hišici
1.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kamp mora imeti:
napis in ponoči osvetljen vhod (kadar kamp obratuje)
vstopno zapornico oziroma vrata
načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov
sprejemni prostor (recepcijo) pri vhodu v kamp
dovozno cesto, širine 5,5 m in dovozne poti 3 m (priporočljiva dolžina do 100 m)
ravne, urejene in označene kampirne površine
električne priključke (najmanj 80% kampirnih prostorov)
razsvetljene poti do recepcije, sanitarij in parkirnega prostora
tekočo vodo (250 l/kampirni prostor/dan)
povprečna velikost kampirnega prostora 90 m2 (brez glavnih dovoznih poti in objektov)
najmanjši odmik med šotori 3 m (če je strnjeno šotorišče)
posebna mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom
parkirni prostor, če ni možnosti postavitve avtomobila na kampirnem prostoru

2. Umivalnica
– za vsakih 12 kampirnih prostorov 1 umivalnik (s toplo vodo 70% in 30% umivalnikov s pregradno
steno ali kabino)
– za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 tuš (od skupnega števila tušev 50% z zaprto kabino in s toplo
vodo)
3.
–
–
–

Stranišče
za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 žensko stranišče s predprostorom
za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 moško stranišče s predprostorom
za vsakih 50 kampirnih prostorov 1 pisoar

4. Pranje posode in perila
– za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 dvodelno pomivalno korito z ocejalnikom s toplo vodo
(ločeno od stranišča)
– za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pralnik s toplo vodo in pralni stroj (ločeno od stranišča)
5. Pitna voda
– za vsakih 25 kampirnih prostorov 1 pipa s pitno vodo (ločeno od stranišča)
6. Prostor za čiščenje kemičnega stranišča
– za vsakih 100 kampirnih prostorov 1 opremljen prostor
7. Prostor za odpadke
– za vsakih 40 kampirnih prostorov 1 odlagalno mesto s pokritimi posodami ali kontejnerjem za
odpadke
8.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Storitve
sprejem na recepciji 16 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna oseba
znanje najmanj 2 tujih jezikov
javni telefoni za zunanje klice s telefonskimi kabinami, tudi za mednarodne klice
čuvanje vrednostnih predmetov
poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
vzdrževalna služba 16 ur na dan
omarica prve pomoči na recepciji in zagotovljena zdravniška pomoč
organizirana prodaja živil in drugih proizvodov
organizirana gostinska ponudba v gostinskih obratih (če ima kamp več kot 100 kampirnih
prostorov in če v oddaljenosti več kot 500 m ni gostinskih obratov z jedmi in pijačami)
organizirane rekreacijske površine za goste kampa
pranje avtomobilov na za to urejenem prostoru

Kamp

K
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KATEGORIJA ***

OPREMNE ZNAČILNOSTI
9. Invalidne osebe (kamp ima mednarodno oznako)
– urejen dostop z invalidskimi vozili do recepcije, stranišča in ostalih objektov preskrbe z živili
– 1 stranišče prilagojeno invalidom
– umivalnico (tuš kabino) za invalide
– parkirno mesto širine 3,2 m
(Kamp; K = komisija za ocenjevanje)

Kamp

K

TURISTIČNE KMETIJE Z NASTANITVIJO
OD * DO **** JABOLK

KMETIJA Z NASTANITVIJO
KATEGORIJA *

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kategorizirana kmetija z nastanitvijo se označi z enim jabolkom.
Kmetija je upravičena do enega jabolka, če je splošna urejenost kmetije ustrezna tej kategoriji in
najmanj 80% sob za goste ustreza tej kategoriji.
Kolikor kmetija v celotni oceni ne doseže 80% zahtevane opremljenosti, ne more opravljati nastanitve
gostov.
Pri dodatni ponudbi mora kmetija zagotoviti najmanj 60% predvidene opremljenosti in storitev te
kategorije.
Pri kategorizaciji se upošteva kmetija kot celota.
1. KMETIJA
Urejenost okolja in zunanji izgled
– splošen vtis kmetije
– ustreznost arhitekture hiše in gospodarskih poslopij1
– red na kmetiji
– čistoča
– urejenost dostopa k hiši
– urejenost dostopa na kmetijo
– osvetlitev vhoda
Urejenost zunanjih površin za goste
– mize, klopi
– parkirišče

zadovoljiv
sprejemljiva
zadovoljiv
zadovoljiva
zadovoljiv
zadovoljiv
najnujnejša
delno
možno parkiranje

2. HIŠA
Urejenost in opremljenost kmečke hiše
– skupni prostori za goste imajo: jedilnico, kuhinjo, vežo, stopnišče in hodnike
Jedilnica ima:
– opremo
– vtis domačnosti
– kmečko peč (za avtohtona območja)
– število miz/število sob
1

Upoštevanje krajevne tipike, nakloni streh, kritina, velikost oken, polkna, uporaba naravnih materialov

skladno
zadovoljiv
enako

TK
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KATEGORIJA *

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kuhinja
– je urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne
prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
Veža, stopnišče in hodniki imajo:
– prostornost, ustrezno številu oseb, ki bivajo v hiši
– varno ograjo na stopnicah (če so stopnice)
– osvetljenost
3.
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

SOBA ZA GOSTE ima:
površino enoposteljne sobe najmanj 8 m2
površino dvoposteljne sobe najmanj 12 m2
površino dvoposteljne sobe s tretjim ležiščem najmanj 16 m2
okno z naravno svetlobo
velikost postelje najmanj
90 x 190 cm (enojno ležišče)
135 x 190 cm (dvojno ležišče)
zaveso za zatemnitev sobe
mizo
1 stol na ležišče
omarico pri ležišču
splošno razsvetljavo
garderobno omaro z obešalniki

Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
– umivalnik s toplo in hladno vodo
– ogledalo z osvetlitvijo
– polico za toaletne potrebščine
– zaščiten zid pri umivalniku
– držalo za brisače
– brisačo na osebo
– 1 kozarec na osebo
4. SKUPNE SANITARIJE
Na vsakih 20 postelj mora biti najmanj ena kopalnica, eno moško in eno žensko stranišče
Kopalnica mora imeti:
– toplo in hladno vodo
– umivalnik
– kad oziroma tuš kabino
– ogledalo
– električno vtičnico
– posodo za odpadke
– zračenje
– splošno razsvetljavo
Stranišča mora imeti:
– straniščno školjko
– držalo za toaletni papir
– 2 zvitka toaletnega papirja
– pribor za čiščenje
– zračenje
– posodo za odpadke
– obešalnik za obleko
– umivalnik za roke
– milo
– brisačo ali sušilnik
5. KAKOVOST IN NAČIN PONUDBE HRANE
– izbira hrane zadovoljiva
6. DODATNA PONUDBA
– otroška posteljica po želji gosta

TK

K
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KATEGORIJA *

OPREMNE ZNAČILNOSTI
7. UREJENOST DRUŽINSKIH ČLANOV
– vzdrževanje osebne higiene zadovoljivo
– obleka urejena
– lasje čisti
– odnosi med družinskimi člani dobri
(TK = turistična kmetija; K = komisija)

TK

K

KMETIJA Z NASTANITVIJO
KATEGORIJA **

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kategorizirana kmetija z nastanitvijo se označi z dvema jabolkoma.
Kmetija je upravičena do dveh jabolk, če je splošna urejenost kmetije ustrezna tej kategoriji in
najmanj 80 % sob za goste ustreza tej kategoriji.
Kolikor kmetija v celotni oceni ne doseže 80% zahtevane opremljenosti in storitev, se avtomatično
uvrsti en razred nižje, kot ji pripada po kakovosti namestitve.
Pri dodatni ponudbi mora kmetija zagotoviti najmanj 60% predvidene opremljenosti in storitev te
kategorije.
Pri kategorizaciji se upošteva kmetija kot celota.
1. KMETIJA
Urejenost okolja in zunanji izgled
 splošen vtis kmetije
 arhitektura hiše in gospodarskih poslopij1
 red na kmetiji
 čistoča
 urejenost dostopa k hiši
 urejenost dostopa na kmetijo
 osvetlitev vhoda
 zasaditev s cvetjem in zelenjem
Urejenost zunanjih površin za goste
 mize, klopi
 igrala za otroke
 rekreacijske površine
 parkirišče

dober
ustrezna
urejena
čisto
sprejemljiva
sprejemljiva
urejena
urejena

delno
delno
je možnost parkiranja

2. HIŠA
Urejenost in opremljenost kmečke hiše
Skupni prostori za goste imajo:
 jedilnico, družabni prostor za goste, kuhinjo, skupne sanitarije, vežo, stopnice, hodnik
 ogrevane prostore, kjer se zadržujejo gosti (v primeru, da kmetija sprejema goste izključno v
poletnih mesecih, ogrevanje ni obvezno)
Jedilnica ima:
 opremo
 vtis domačnosti
 kmečko peč (za avtohtona območja)
 število miz/število sob
1

Upoštevanje krajevne tipike, nakloni streh, kritina, velikost oken, polkna, uporaba naravnih materialov

skladno
zadovoljiv
enako

TK

K
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
Družabni prostor za goste ima:
 skladno opremo
 TV sprejemnik
 družabne igre
 informacijski material o kraju in okolici

TK

Kuhinja
 je urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne
prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
3. SKUPNE SANITARIJE
Predprostor ima:
 umivalnik s hladno vodo
 ogledalo
 brisačo oziroma sušilnik za roke
 milo
 koš za odpadke
 obešalnik
Stranišče ima:
 straniščno školjko
 pisoar (moško stranišče)
 pribor za čiščenje školjke
 držalo za toaletni papir
 2 zvitka toaletnega papirja
 obešalnik
 posoda za odpadke
 zračenje
Veža, stopnišče in hodniki (če je hiša večetažna) imajo:
 vtis domačnosti
 hišni red
 posodo za dežnike
 obešalnik
 osvetljenost
 prostornost, ustrezno številu oseb, ki bivajo v hiši
 varno ograjo na stopnicah (če so stopnice)
 ustrezno smer stopnic (če so stopnice)

zadovoljiv

4. SOBA ZA GOSTE
Soba za goste ima: bivalni prostor, kopalnico, stranišče (v sobi ali v isti etaži kot je soba), predprostor
(če ima soba kopalnico)
Bivalni prostor ima:
 notranjo opremo
 površino enoposteljne sobe najman 8 m2
 površina dvoposteljne sobe najmanj 12 m2
 površina dvoposteljne sobe s tretjim ležiščem najmanj 16 m 2
 okno z naravno svetlobo
 velikost postelje najmanj
90 x 190 cm za enojno ležišče
135 x 190 cm za dvojno ležišče
 zaveso za zatemnitev sobe
 mizo
 1 stol na ležišče
 omarico pri vsakem ležišču
 splošno razsvetljavo
 svetilko pri ležišču
 dodatno odejo in blazino
 topli pod oziroma tekstilno preprogo pred posteljo
 garderobno omaro v predprostoru ali v sobi, z ogledalom in z obešalniki
 posodo za odpadke

skladno

K
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
5. KOPALNICA
 najmanj 50% sob mora imeti lastno kopalnico in stranišče (lahko izven sobe), ostale sobe morajo
imeti na vsakih 20 postelj najmanj eno skupno kopalnico, eno žensko in eno moško stranišče
Kopalnica mora imeti:
 toplo in hladno vodo
 umivalnik
 kad oziroma tuš kabino
 ogledalo z osvetlitvijo
 polico za toaletni pribor
 obešalnik za obleko
 splošno razsvetljavo
 električno vtičnico
 držalo za brisače
 držalo za milo
 rešetko pred kadjo oz. tušem (talno brisačo)
 naravno ali prisilno zračenje
 posodo za odpadke
Stranišče mora imeti:
 straniščno školjko
 držalo za toaletni papir
 2 zvitka toaletnega papirja
 umivalnik za roke (če je stranišče izven kopalnice)
 milo
 brisačo ali sušilnik
 obešalnik za obleko
 naravno ali prisilno zračenje
 pribor za čiščenje
 posodo za odpadke
Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
 umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo
 umivalnik z ogledalom in osvetlitvijo
 polico za toaletne potrebščine
 zaščito zidu pri umivalniku
 držalo za brisače
 milo
 brisačo na osebo
 1 kozarec na osebo
6.





KAKOVOST IN NAČIN PONUDBE HRANE
pestra izbira hrane
okusna hrana
estetski izgled hrane
uporaba normativov

7. DODATNA PONUDBA
 otroška posteljica
8. UREJENOST DRUŽINSKIH ČLANOV
vzdrževanje osebne higiene
 obleka
 lasje
odnosi med družinskimi člani
(TK = turistična kmetija; K = komisija)

dobro
urejena
čisti
dobri

TK

K

Št. 29 – 23. V. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2609

KMETIJA Z NASTANITVIJO
KATEGORIJA ***

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kategorizirana kmetija z nastanitvijo se označi s tremi jabolki.
Kmetija je upravičena do treh jabolk, če je splošna urejenost kmetije ustrezna tej kategoriji in najmanj
80 % sob za goste v tej kategoriji.
Kolikor kmetija v celotni oceni ne doseže 80% zahtevane opremljenosti in storitev, se avtomatično
uvrsti eno kategorijo nižje, kot ji pripada po kakovosti namestitve.
Pri dodatni ponudbi mora kmetija zagotoviti najmanj 60% predvidene opremljenosti in storitev te
kategorije.
Pri kategorizaciji se upošteva kmetija kot celota.
1. KMETIJA
urejenost okolja in zunanji izgled
– splošen vtis kmetije
– arhitektura hiše in gospodarskih poslopij 1
– red na kmetiji
– čistoča
– dostop k hiši
– dostop na kmetijo
– osvetlitev vhoda
– zasaditev s cvetjem in zelenjem
– vtis domačnosti
Urejenost zunanjih površin za goste
– senčnica
– mize, klopi
– igrala za otroke
– rekreacijske površine
– parkirišče

zelo dober
zelo ustrezna
vzorno urejena
vzorno čisto
urejen
urejen
urejena
skladna in urejena
dober

urejeno

2. HIŠA
Urejenost in opremljenost kmečke hiše
Skupni prostori za goste imajo:
– jedilnico, družabni prostor za goste, kuhinjo, skupne sanitarije, vežo, stopnice, hodnik
– telefon za zunanje klice (tudi za mednarodne klice)
– ogrevane prostore, kjer se zadržujejo gosti (v primeru, da kmetija sprejema goste izključno v
poletnih mesecih, ogrevanje ni obvezno)
Jedilnica ima:
– opremo
– vtis domačnosti
– kmečko peč (za avtohtona območja)
– število miz/število sob
– otroški stolček
Družabni prostor za goste ima:
– skladno in udobno opremo
– TV sprejemnik
– družabne igre
– informacijski material o kraju in okolici
– knjižnico – knjige, revije, časopis

skladna, naravni materiali
dober
enako

naravni materiali

Kuhinja
– je urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne
prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
3. SKUPNE SANITARIJE
Predprostor ima:
– umivalnik
– ogledalo z osvetlitvijo
1

Ustreznost arhitekture: upoštevanje krajevne tipike, nakloni streh, kritina, velikost oken, polkna, uporaba naravnih materialov

TK

K
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
– brisače oziroma sušilnik za roke
– milo ali tekoče milo
– koš za odpadke
– polico za odlaganje predmetov
– obešalnik

TK

Stranišče ima:
– straniščno školjko
– pisoar (moško stranišče)
– pribor za čiščenje školjke
– držalo za toaletni papir
– 2 zvitka toaletnega papirja
– obešalnik
– posodo za odpadke
– zračenje
Veža, stopnice in hodnik (če je hiša večetažna) imajo:
– vtis domačnosti
– odlagalno površino za prtljago
– posodo za dežnike
– obešalnik
– police za obutev
– stol ali klop
– osvetljenost
– hišni red
– prostornost, ustrezno številu oseb, ki bivajo v hiši
– varno ograjo na stopnicah (če so stopnice)
– ustrezno smer stopnic (če so stopnice)

dober

4. SOBA ZA GOSTE
Soba za goste ima: bivalni prostor, predprostor (če ima soba kopalnico), kopalnico, stranišče (najmanj
70% sob ima svojo kopalnico)
Bivalni prostor ima:
– notranjo opremo
– površino enoposteljne sobe najmanj 8 m2
– površino dvoposteljne sobe najmanj 12 m2
– površino dvoposteljne sobe s tretjim ležiščem najmanj 16 m2
– okno z naravno svetlobo
– velikost postelje najmanj
90 x 190 cm za enojno ležišče
135 x 190 cm za dvojno ležišče
– zaveso za zatemnitev sobe
– mizo
– 1 stol na ležišče
– omarico pri vsakem ležišču
– svetilko pri ležišču
– splošno razsvetljavo
– dodatno odejo in blazino na osebo
– topli pod oziroma tekstilno preprogo pred posteljo

skladno, naravni materiali

Predprostor ima:
– ogledalo in garderobno omaro z najmanj 5 obešalniki
– stojalo (polico) za odlaganje prtljage
– posodo za odpadke
5. KOPALNICA
– najmanj 70% sob mora imeti lastno kopalnico in stranišče, ostale sobe morajo imeti na vsakih 20
postelj najmanj eno skupno kopalnico, eno žensko in eno moško stranišče

K
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kopalnica mora imeti:
– naravno ali prisilno zračenje
– umivalnik ter mešalno pipo s toplo in hladno vodo
– kad oziroma tuš kabino
– talno brisačo pri tušu ali kadi
– splošno razsvetljavo
– električno vtičnico
– ogledalo z osvetlitvijo
– obešalnik za obleko
– polico za toaletni pribor
– 1 kozarec na osebo
– držalo za milo
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– držalo za brisače
– 2 brisači na osebo
– posodo za odpadke

TK

24 ur na dan

Stranišče mora imeti:
– naravno ali prisilno zračenje (če je stranišče izven kopalnice)
– straniščno školjko
– držalo za toaletni papir
– 2 zvitka toaletnega papirja
– umivalnik za roke (če je stranišče izven kopalnice)
– milo ali tekoče milo
– obešalnik za obleko
– brisačo
– pribor za čiščenje
– posodo za odpadke, plastično vrečko
Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
– umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo
– ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico
– polico za toaletne potrebščine
– talno brisačo pred umivalnikom
– milo na osebo ali tekoče milo
– držalo za brisače
– 2 brisači na osebo
– 1 kozarec na osebo
6. KAKOVOST IN NAČIN PONUDBE HRANE
– izbira hrane
– biološko pridelana
– vegetarijanska prehrana
– dietna prehrana
– okus
– estetski izgled
– uporaba normativov
7.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

24 ur na dan

pestra, raznolika, polnovredna

zelo okusno
zelo dober

DODATNA PONUDBA
otroška posteljica
previjalna miza za dojenčke
možnost likanja
spalnice samo za nekadilce
športni rekviziti
organizirane dodatne aktivnosti za goste na kmetiji (domača obrt, peka kruha, nabiranje zdravilnih
zelišč, gozdnih sadežev itd.)
možnosti za bivanje mačk in psov
spominki
ponudba za določene skupine gostov (za otroke, družine z dojenčki, upokojence...)

K
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
8. UREJENOST DRUŽINSKIH ČLANOV
– vzdrževanje osebne higiene
– obleka
– lasje urejeni,
– odnosi med družinskimi člani
(TK = turistična kmetija; K = komisija)

TK

K

odlično
ustrezna
čisti
zelo dobri

KMETIJA Z NASTANITVIJO
KATEGORIJA ****

OPREMNE ZNAČILNOSTI
Kategorizirana kmetija z nastanitvijo se označi s štirimi jabolki.
Kmetija je upravičena do štirih jabolk, če je splošna urejenost kmetije ustrezna tej kategoriji in
najmanj 80 % sob za goste v tej kategoriji.
Kolikor kmetija v celotni oceni ne doseže 80% zahtevane opremljenosti in storitev, se avtomatično
uvrsti eno kategorijo nižje, kot ji pripada po kakovosti namestitve.
Pri dodatni ponudbi mora kmetija zagotoviti najmanj 60% predvidene opremljenosti in storitev te
kategorije.
Pri kategorizaciji se upošteva kmetija kot celota.
1. KMETIJA
Urejenost okolja in zunanji izgled
 splošen vtis kmetije
 ustreznost arhitekture hiše in gospodarskih poslopij1
 red na kmetiji
 čistoča
 dostop k hiši
 dostop na kmetijo
 osvetlitev vhoda
 zasaditev s cvetjem in zelenjem
 vtis domačnosti
Urejenost zunanjih površin za goste
 senčnica
 mize, klopi
 igrala za otroke
 rekreacijske površine
 parkirišče

zelo dober
zelo ustrezna
vzorno urejena
vzorno čisto
dober, urejen
dober, urejen
urejena
zelo skladna in urejena
zelo dober

naravni materiali

urejeno

2. HIŠA
Urejenost in opremljenost kmečke hiše
Skupni prostori za goste imajo:
 jedilnico, družabni prostor, kuhinjo, skupne sanitarije, vežo, stopnice, hodnik
 telefon za zunanje klice (tudi za mednarodne klice)
 ogrevane prostore, kjer se zadržujejo gosti (v primeru, da kmetija sprejema goste izključno v
poletnih mesecih, ogrevanje ni obvezno)

1

Ustreznost arhitekture: upoštevanje krajevne tipike, nakloni streh, kritina, velikost oken, polkna, uporaba naravnih materialov

TK

K
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
Jedilnica ima:
 opremo skladna,
 vtis domačnosti
 kmečko peč (za avtohtona območja)
 število miz/število sob
 otroški stolček
Družabni prostor za goste ima:
 skladno in udobno notranjo opremo
 TV sprejemnik
 družabne igre
 informacijski material o kraju in okolici
 knjižnico – knjige, revije, časopise

TK
naravni materiali
zelo dober
enako

naravni materiali
satelitski program

Kuhinja
 je urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne
prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
 čajna kuhinja za goste
3. SKUPNE SANITARIJE
Predprostor ima:
 umivalnik s tekočo vodo
 ogledalo z osvetlitvijo
 brisače oziroma sušilnik za roke
 milo ali tekoče milo
 koš za odpadke
 polico za odlaganje predmetov
 obešalnik
Stranišče ima:
 straniščno školjko
 pisoar (moško stranišče)
 pribor za čiščenje školjke
 držalo za toaletni papir
 2 zvitka toaletnega papirja
 obešalnik
 posodo za odpadke
 zračenje
Veža ima:
 vtis domačnosti
 hišni red
 odlagalno površino za prtljago
 posodo za dežnike
 obešalnik
 police za obutev
 stol ali klop
 osvetljenost

zelo dober

Stopnice in hodnik (če je hiša več etažna) imajo:
 prostornost, ustrezno številu oseb, ki bivajo v hiši
 varno ograjo na stopnicah (če so stopnice)
 ustrezno smer stopnic (če so stopnice)
 osvetljenost
4. SOBA ZA GOSTE
Soba za goste ima: bivalni prostor, predprostor, kopalnico in stranišče (vse sobe s kopalnico in
straniščem)
Bivalni prostor ima:
 površino enoposteljne sobe najmanj 10 m2
 površino dvoposteljne sobe najmanj 15 m2

K
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
 površino dvoposteljne sobe s tretjim ležiščem najmanj 19 m2
 okno z naravno svetlobo
 velikost postelje najmanj:
90 x 190 cm – priporočena velikost 90 x 200 cm za enojno ležišče
150 x 190 cm – priporočena velikost 150 x 200 cm za dvojno ležišče
 zaveso za zatemnitev sobe
 1 mizo
 1 stol na ležišče
 omarico pri vsakem ležišču
 svetilko pri ležišču
 splošno razsvetljavo z možnostjo prižiganja pri vratih in pri postelji
 dodatno odejo in blazino na osebo
 topli pod oziroma tekstilno preprogo pred posteljo
Predprostor ima:
 garderobno omaro z najmanj 10 obešalniki
 veliko ogledalo
 posodo za odpadke
5. KOPALNICA
Kopalnica v sobi mora imeti:
 naravno ali prisilno zračenje
 umivalnik ter mešalno pipo s tekočo toplo in hladno vodo
 tuš s kabino ali kad s tušem
 ogledalo z osvetlitvijo
 polico za toaletni pribor
 1 električno vtičnico
 splošno razsvetljavo
 držalo za brisače
 talno brisačo pri tušu ali kadi
 milo na osebo ali tekoče milo
 3 brisače na osebo (2 mali, 1 kopalno)
 1 kozarec na osebo
 straniščno školjko (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
 2 zvitka toaletnega papirja
 pribor za čiščenje stranišča
 posodo za odpadke, plastična vrečka

24 ur na dan

6.








KAKOVOST IN NAČIN PONUDBE HRANE
izbira hrane
biološko pridelana
vegetarijanska prehrana
dietna prehrana
okus
estetski izgled
uporaba normativov

7.






DODATNA PONUDBA
otroška posteljica
previjalna miza za dojenčke
možnost likanja
možnost uporabe pralnega stroja
ureditev za gibalno motene osebe (če je kmetija opremljena in ima mednarodno označbo za
invalide)
posebna ponudba za duševno motene (če je kmetija opremljena in označena za takšno ponudbo)
ponudbo)
spalnice samo za nekadilce
športni rekviziti
organizirana vodniška služba
organizirane dodatne aktivnosti za goste na kmetiji (domača obrt, peka kruha, nabiranje zdravilnih
zelišč, gozdnih sadežev itd.)







pestra, raznolika, polnovredna

zelo okusno
zelo dober

TK

K
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
 varstvo otrok
 možnosti za bivanje mačk in psov
 spominki
 ponudba za določene skupine gostov
(za otroke, družine z dojenčki, upokojence...)

TK

8. UREJENOST DRUŽINSKIH ČLANOV
 vzdrževanje osebne higiene
 obleka
 lasje
 odnosi med družinskimi člani
(TK = turistična kmetija; K = komisija)

K

odlično
zelo ustrezna
urejeni in čisti
zelo dobri

SOBE, STANOVANJA ALI HIŠE
OD * DO *** ZVEZDIC

SOBA, STANOVANJE ALI HIŠA SOBODAJALCA
KATEGORIJA *

SKUPNE ZNAČILNOSTI
– Soba, stanovanje ali hiša sobodajalca, so stanovanjski prostori, ki so grajeni v skladu z zakonodajo
o gradnji stanovanjskih objektov.
– Stanovanjske prostore, označene v prospektu in v ceniku kot turistična soba, počitniško
stanovanje ali počitniška hiša, je mogoče koristiti v času objave le za nastanitev gostov.
– Kot nastanitev gostov se šteje nastanitev, ki ni daljša od treh zaporednih koledarskih mesecev
oziroma največ šest mesecev, če je bil takšen dogovor predhodno pisno sklenjen s turistom
oziroma turistično agencijo.
– Stanovanje ali hiša sobodajalca se lahko kategorizira tudi kot apartma, če zagotovi opremljenost in
storitve, ki so predpisane za apartma.
– Kategorizirana soba, stanovanje ali hiša se označi z eno zvezdico.
OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Stanovanje oziroma hiša mora imeti:
– dovozno cesto oziroma pot, primerno urejeno, utrjeno (najmanj popeskano) in osvetljeno do
vhoda za goste
– 1 parkirno mesto na nastanitveno enoto (če je nastanitvena enota v naselju, mora biti parkiranje
zagotovljeno v okviru skupnih parkirnih površin)
– skupni vhod, prostor za: spanje, dnevno bivanje, kopalnico in stranišče, pripravo jedi in pijač,
hrambo živil in pijač, hrambo čistilnih pripomočkov
– brezhibno kakovost opreme in pribora za pripravo oziroma strežbo jedi in pijač, ustrezno številu
oseb, ki bivajo v stanovanju oziroma hiši
– navodila za ravnanje v primeru nevarnosti
– vse prostore opremljene z ustrezno opremo
– telefon za zunanje klice
– knjigo pripomb
– ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih (razen v sobah, ki ne poslujejo v
zimskem času)
– dvigalo, če je stanovanje oziroma soba višje od četrtega nadstropja
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KATEGORIJA *

SKUPNE ZNAČILNOSTI
2. Soba mora imeti:
– najmanjšo površino (brez kopalnice in stranišča): enoposteljna 8m 2, dvoposteljna 12 m2 in za
vsako dodatno ležišče 4 m2
– okno z naravno svetlobo
– najmanjšo velikost postelje:
90 cm x 190 cm za enojno ležišče
135 cm x 190 cm za dvojno ležišče
– možnost popolne zatemnitve sobe
– 1 mizo
– 1 stol na osebo
– 1 omarico ali polico pri ležišču
– splošno razsvetljavo
– svetilko pri ležišču
– 2 odeji ali prešito odejo
– 1 dodatno odejo na željo gosta
– 1 dodatno blazino na željo gosta
– garderobno omaro z najmanj 5 obešalniki na osebo
– cenik storitev
– knjigo pripomb
– navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
– posodo za odpadke
– Soba, ki nima lastne kopalnice, mora imeti: umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo, ogledalo z
osvetlitvijo, pred umivalnikom položeno talno brisačo, obešalnik za brisače, 2 brisači na osebo,
polico za toaletni pribor, 1 milo na osebo ali tekoče milo
V nastanitvenih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice in stranišča, mora biti v vsaki etaži na
vsakih 5 sob 1 kopalnica, 1 žensko in 1 moško stranišče
3. Kopalnica (v sobi ali v etaži)
Kopalnica ima:
– 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
– 1 umivalnik
– toplo in hladno vodo 24 ur na dan
– kopalno kad ali prho
– 1 obešalnik za obleke
– splošno razsvetljavo
– 1 električno vtičnico
– ogledalo z osvetlitvijo
– polico za toaletni pribor
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– 1 kozarec na osebo
– 2 brisači na osebo (1 malo, 1 veliko)
– držalo za brisače
– 2 zvitka toaletnega papirja
– metlico za stranišče
– posodo za odpadke
– plastično vrečko za odpadke
STORITVE
– Sprejem gostov najmanj 12 ur
– Dosegljivost 24 ur na dan
– perilo mora biti brezhibne kakovosti
– Menjava posteljnega perila po vsaki menjavi oziroma 1-krat tedensko
– Menjava brisač po želji gosta
(SD = sobodajalec; K = komisija)
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SOBA, STANOVANJE ALI HIŠA SOBODAJALCA
KATEGORIJA **

SKUPNE ZNAČILNOSTI
– Soba, stanovanje ali hiša sobodajalca, so stanovanjski prostori, ki so grajeni v skladu z zakonodajo
o gradnji stanovanjskih objektov
– Stanovanjske prostore, označene v prospektu in v ceniku kot turistična soba, počitniško
stanovanje ali počitniška hiša, je mogoče koristiti v času objave le za nastanitev gostov
– Kot nastanitev gostov se šteje nastanitev, ki ni daljša od treh zaporednih koledarskih mesecev
oziroma največ šest mesecev, če je bil takšen dogovor predhodno pisno sklenjen s turistom
oziroma turistično agencijo
– Stanovanje ali hiša sobodajalca se lahko kategorizira tudi kot apartma, če zagotovi opremljenost in
storitve, ki so predpisane za apartma
– Kategorizirana soba, stanovanje ali hiša se označi z dvema zvezdicama
OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Stanovanje oziroma hiša mora imeti:
– dovozno cesto oziroma pot, primerno urejeno in utrjeno (popločeno) in osvetljeno do vhoda za
goste
– dvorišče in okolico primerno urejeno
– 1 parkirno mesto na nastanitveno enoto (če je nastanitvena enota v naselju, mora biti parkiranje
zagotovljeno v okviru skupnih parkirnih površin)
– skupni vhod, prostor za: spanje, dnevno bivanje, kopalnico in stranišče, pripravo jedi in pijač,
hrambo živil in pijač, hrambo čistilnih pripomočkov
– ustrezno in zadostno opremo in pribor za pripravo oziroma strežbo jedi in pijač, ustrezno številu
oseb v nastanitvi
– možnost telefonske zveze iz sobe za zunanje in notranje klice, tudi za mednarodne klice
(priporočilo)
– dnevni prostor za goste opremljen s sedeži, mizicami, pepelniki, najmanj 1 televizor ( če je več kot
pet sob v istem nastanitvenem objektu in sobe nimajo TV)
– ogrevanja v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih (razen v sobah, ki ne poslujejo v
zimskem času)
– knjiga pripomb
2.
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Soba mora imeti:
najmanjšo površino: enoposteljna 8 m 2, dvoposteljna 12 m2 in za vsako dodatno ležišče 4 m 2
okno z naravno svetlobo
najmanjšo velikost postelje:
90 cm x 190 cm za enojno ležišče
135 cm x 190 cm za dvojno ležišče
možnost popolne zatemnitve sobe
1 mizo
1 stol ali naslanjač na osebo
1 omarico ali polico pri ležišču
splošno razsvetljavo
prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in vhodu (priporočilo)
svetilko pri ležišču
2 odeji ali prešito odejo
1 dodatno odejo na osebo
1 dodatno blazino na osebo
predposteljno preprogo, če tla niso obložena s tekstilno oblogo
garderobno omaro z 10 obešalniki na osebo
stojalo za prtljago
informacije in cenik storitev, v slovenskem in enem tujem jeziku
knjiga pripomb
znak “Ne moti”
navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
1 veliko ogledalo
barvni televizor (v sobi ali v skupnem prostoru)
posodo za odpadke
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KATEGORIJA **

SKUPNE ZNAČILNOSTI
3. Kopalnica (vsaka soba)
Kopalnica v sobi ima:
– 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
– 1 umivalnik
– toplo in hladno vodo 24 ur na dan
– kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
– 1 obešalnik za obleke
– polico za toaletni pribor
– ogledalo z osvetlitvijo
– 1 električno vtičnico
– splošno razsvetljavo
– držalo za brisače
– talno brisačo pri tušu ali kadi
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– 1 kozarec na osebo
– 2 brisači na osebo (1 ročna, 1 kopalna)
– 2 zvitka toaletnega papirja
– posodo za odpadke
– metlico za stranišče
– plastično vrečko za odpadke

SD

K

STORITVE
– sprejem gostov najmanj 16 ur
– dosegljivost 24 ur na dan
– zagotovljeno čuvanje vrednostnih predmetov
– posredovanje sporočil za goste
– obvezna objava načina plačila
– perilo in pribor solidne kakovosti
– menjava posteljnega perila po vsaki menjavi oziroma 1 – krat tedensko
– menjava brisač po želji gosta
(SD = sobodajalec; K = komisija)

SOBA, STANOVANJE, HIŠA SOBODAJALCA
KATEGORIJA ***
SKUPNE ZNAČILNOSTI
– Soba, stanovanje ali hiša sobodajalca, so stanovanjski prostori, ki so grajeni v skladu z zakonodajo
o gradnji stanovanjskih objektov.
– Stanovanjske prostore, označene v prospektu in v ceniku kot turistična soba, počitniško
stanovanje ali počitniška hiša, je mogoče koristiti v času objave le za nastanitev gostov.
– Kot nastanitev gostov se šteje nastanitev, ki ni daljša od treh zaporednih koledarskih mesecev
oziroma največ šest mesecev, če je bil takšen dogovor predhodno pisno sklenjen s turistom
oziroma turistično agencijo.
– Stanovanje ali hiša sobodajalca se lahko kategorizira tudi kot apartma, če zagotovi opremljenost in
storitve, ki so predpisane za apartma.
– Kategorizirana soba, stanovanje ali hiša se označi s tremi zvezdicami.
OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Stanovanje oziroma hiša mora imeti:
– dovozno cesto oziroma pot, primerno urejeno, utrjeno (popločeno) in osvetljeno do vhoda za goste
– dvorišče in okolica lepo in funkcionalno urejeno
– 1 parkirno mesto na nastanitveno enoto (če je nastanitvena enota v naselju, mora biti parkiranje
zagotovljeno v okviru skupnih parkirnih površin)
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K
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KATEGORIJA ***
SKUPNE ZNAČILNOSTI
– skupni vhod, prostor za: spanje, dnevno bivanje, kopalnico in stranišče, pripravo jedi in pijač,
hrambo živil in pijač, hrambo čistilnih pripomočkov
– primerno kakovost opreme in pribora za pripravo oziroma strežbo jedi in pijač, ustrezno številu
oseb v nastanitvi
– navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
– vse prostore opremljene s primerno opremo
– možnost neposredne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje klice, tudi za mednarodne klice
– informacije o telefonskih storitvah v slovenskem in dveh tujih jezikih
– dvigalo, če je soba ali stanovanje višje od drugega nadstropja
– dnevni prostor za goste opremljen s sedeži, mizicami, pepelniki, najmanj 1 televizor (če je več kot
pet sob oziroma več kot dve stanovanji v istem nastanitvenem objektu)
– ogrevanja v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih (razen v sobah, ki ne poslujejo v
zimskem času)
– knjigo pripomb
2. Soba mora imeti:
– najmanjšo površino (brez kopalnice in stranišča): enoposteljna 10 m 2, dvoposteljna 15 m2 in za
vsako dodatno ležišče 4 m 2
– okno z naravno svetlobo
– najmanjšo velikost postelje:
90 cm x 190 cm za enojno ležišče (priporočeno 90 x 200 cm)
150 cm x 190 cm za dvojno ležišče (priporočeno 150 x 200 cm)
– možnost popolne zatemnitve sobe
– 1 mizo
– 1 stol ali naslanjač na osebo
– omarico ali polico pri ležišču
– splošno razsvetljavo
– svetilko pri ležišču
– 2 odeji ali prešito odejo
– posteljno pregrinjalo
– 1 dodatno odejo na osebo
– 1 dodatno blazino na osebo
– predposteljno preprogo, če tla niso obložena s tekstilno oblogo
– garderobno omaro z 10 obešalniki na osebo
– stojalo za prtljago
– barvni televizor
– cenik storitev, ki se zagotavljajo v sobi v slovenskem in dveh tujih jezikih
– knjigo pripomb
– prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in vhodu (priporočilo)
– posodo za odpadke
3. Kopalnica (v vsaki sobi)
Kopalnica v sobi ima:
– 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
– 1 velik umivalnik z večjo odlagalno površino
– toplo in hladno vodo 24 ur na dan
– kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
– obešalnik za obleke
– polico za toaletni pribor
– ogledalo z osvetlitvijo
– 1 električno vtičnico
– splošno razsvetljavo
– držalo za brisače
– talno brisačo pri tušu ali kadi
– 1 milo na osebo ali tekoče milo
– 1 kozarec na osebo
– 2 brisači na osebo (1 malo, 1 kopalno)
– sušilnik za lase
– 2 zvitka toaletnega papirja
– šampon, kapo za tuširanje
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KATEGORIJA ***
SKUPNE ZNAČILNOSTI
– metlico za stranišče
– posodo za odpadke
– plastično vrečko za odpadke

SD

K

M

K

STORITVE
– sprejem gostov najmanj 16 ur
– dosegljivost odgovorne osebe 24 ur na dan
– zagotovljeno čuvanje vrednostnih predmetov (sef v sobi ali pri sprejemu)
– posredovanje sporočil za goste
– obvezna objava načina plačila
– prvorazredna kakovost perila in pribora
– menjava posteljnega perila po vsaki menjavi oziroma dvakrat tedensko
– menjava brisač po želji gosta
– če se nudi zajtrk, mora biti urejen prostor za pripravo in strežbo zajtrka, kolikor se ne streže v sobo
(SD = sobodajalec; K = komisija za ocenjevanje)

MARINE
KATEGORIZACIJA MARIN – MINIMALNI POGOJI
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Marina je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor, ki nudi gostom:
– prostore za privez plovil,
– vzdrževalne in tehnične storitve, vezane na plovila
– oskrbo z živili in tehničnimi izdelki – navtično opremo
Marina mora imeti:
1. Zunanja ureditev – vodni del
– zaščiten akvatorij pred valovi in vetrovi (naravno ali umetno)
– globina vode omogoča privez in manever jaht ob najnižji oseki
– manevrski prostor za izogibanje največjih jaht, ki jih marina sprejme
– plovne poti omogočajo nemoteno plovbo v obeh smereh
2.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zunanja ureditev – kopni del
napis in ponoči osvetljen vhod (kadar marina obratuje)
načrt marine, kadar ima več kot 100 privezov
parkirni prostor za najmanj 30% plovil
pešpoti ločene od cestnega prometa
urejene pristope do pomola
signalizacijo za pešce in za ostali promet
osvetlitev komunikacijskih površin in peš poti do recepcije in sanitarij
prostor za popravilo plovil, ločen od sprehajalnih poti
dvigalo za dvig in spust večine plovil v marini

3.
–
–
–
–
–

Recepcija
sprejemni prostor za goste
javni telefon za zunanje klice s telefonsko kabino
omarico za prvo pomoč
splošni red v marini
VHF radijsko zvezo za kontaktiranje s plovili
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
4. Umivalnica
– 1 umivalnik s toplo vodo za vsakih 12 privezov, polico za toaletni pribor, ogledalo, obešalnik za
brisačo in obleko
– 1 zaprto tuš kabino s toplo vodo za vsakih 15 privezov, polico za toaletni pribor, obešalnik za
brisačo in obleko
– 1 vtičnico ( za brivnik oziroma sušilec za lase) na vsake 3 umivalnike
5. Stranišče
– za vsakih 30 privezov 1 žensko stranišče s predprostorom
– za vsakih 30 privezov 1 moško stranišče s predprostorom (od tega 25% kot pisoar)
6. Pranje posode in perila
– 1 dvodelno korito z ocejalnikom s toplo vodo za pranje posode oziroma za vsakih 100 privezov še
1 dvodelno pomivalno korito z ocejalnikom (ločeno od stranišča)
– 1 korito za pranje perila oziroma 1 pralni stroj na vsakih150 privezov
7. Prostor za čiščenje kemičnega stranišča
– organiziran sprejem vsebine kemičnih stranišč
8. Prostor za odpadke
– za vsakih 50 privezov 1 odlagalno mesto s pokritimi posodami ali kontejnerjem
9.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pomoli in privezi
direkten dostop peščev do plovila
širino pomola minimalno 200 cm
osvetlitev pomola ter poti do recepcije in sanitarij
označitev pomolov in privezov vidno z morja in kopnega
opremo za privez plovil (bitva, privezni koli ali mrtvi vezi)
širino priveza, ki ne sme biti manjša od širine plovila z bokobrani na eni strani
plovni prostor med dvema pomoloma (med dvemi plovili privezanimi na nasprotnih pomolih)
najmanj 1,5 dolžine privezanih plovil
1 električni priključek na 2 privezni mesti
1 vodni priključek na 4 privezna mesta

MINIMALNE STORITVE
10. Marina mora nuditi:
– sprejemanje in odjavo plovil in gostov 12 ur na dan in 24 ur dosegljivo osebo
– mornarsko čuvajno službo 24 ur na dan
– pomoč pri privezu plovil
– nudenje osnovnih informacij
– vremensko napoved
– zbiranje odpadnih olj in kaljužne vode
– zagotovitev najnujnejših popravil plovil
– oskrbo z gorivom za plovila na primerni oddaljenosti od marine
– oskrbo z živili če v oddaljenosti 2 km ni trgovine z živili oziroma če ima marina več kakor 150
privezov
– zagotovljeno oskrbo plovil v marini z navtično opremo
– organizirano gostinsko oskrbo, če ima marina več kakor 150 privezov oziroma ni v oddaljenosti
500 m gostinskega obrata z jedmi in pijačami
– posredovanje sporočil in poštnih storitev za goste
– čuvanje vrednostnih predmetov
– menjalnico v primerni oddaljenosti
(M = marina; K = komisija za ocenjevanje)
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Priloga

B
OCENJEVALNI LISTI

ZNAK KAKOVOSTI
STANDARDNI NASTAVITVENI OBRAT
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ZELO UDOBEN NASTANITVENI OBRAT
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ZNAK SPECIALIZACIJE
Priloga

C
ZNAK SPECIALIZACIJE
KONFERENČNI NASTANITVENI OBRAT
POSLOVNI NASTANITVENI OBRAT
NASTANITVENI OBRAT ZA SESTANKE
KLUBSKI NASTANITVENI OBRAT
DRUŽINSKI NASTANITVENI OBRAT
ZDRAVILIŠKI NASTANITVENI OBRAT
NASTANITVENI OBRAT BREZ OVIR / ZA INVALIDE
FITNESS NASTANITVENI OBRAT
ŠPORTNI NASTANITVENI OBRAT
IGRALNIŠKI NASTANITVENI OBRAT
LUKSUZNI NASTANITVENI OBRAT
ZGODOVINSKI NASTANITVENI OBRAT
TIPIČNI NASTANITVENI OBRAT
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KONFERENČNI NASTANITVENI OBRAT
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Nastanitveni obrat ima najmanj dve zvezdici. Nudi prostore, specializirano opremo in storitve, za
organiziranje konferenc in kongresov, v konferenčnem centru, ki je v sestavi ali izven nastanitvenega
obrata. Prostori in oprema so lahko v lasti konferenčnega obrata ali pa je njihova uporaba pogodbeno
zagotovljena.

NO

K

NO

K

Nastanitveni obrat mora imeti:
– površino konferenčnega centra najmanj 500 m2
– osrednjo konferenčno dvorano v velikosti najmanj 280 m2, z možnostjo pregraditve
– najmanj 3 dodatne konferenčne prostore, vsak z najmanj 30 sedeži
Tehnična oprema in naprave, ki so vedno na voljo:
– grafoskopi
– diaprojektorji
– table s papirjem
– barvni televizorji
– video (VHS) projektorji
– profesionalna video kamera
– mikrofoni in ozvočenje
– tehnične naprave in oprema za snemanje
– osebni računalniki s tiskalniki
– izdelovanje filmov (če je vsebina kongresa vezana na filmsko produkcijo)
MINIMALNE STORITVE
– posebna recepcija za udeležence in prireditelje
– osebje, ki prihaja v stik z gosti, govori slovensko in še 2 tuja jezika
– zagotovljeno simultano prevajanje najmanj v 2 tujih jezikih
– tajniške storitve
– faks storitve 24 ur na dan (v času kongresa)
– fotokopiranje
– oblikovanje informacijskih sporočil in označb
– priprava in dekoracija kongresnih prostorov
– organiziranje obkongresnih aktivnosti (izleti, družabna srečanja ipd.)

POSLOVNI NASTANITVENI OBRAT
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Nastanitveni obrat ima najmanj dve zvezdici. Nudi specializirano opremo in storitve za poslovne
goste.
Nastanitveni obrat ima:
– 1 sobo za sestanke na vsakih 15 sob, velikosti 20 m2
– najmanj 10% hotelskih sob mora imeti v sestavu sobe prostor za manjša srečanja 3 do 4 ljudi
Tehnično opremo in pripomočke na zahtevo gosta:
– grafoskop
– dia projektor
– table s papirjem in pisalnim priborom
– barvni televizor
– video (VHS) projektor
– osebni računalnik
– tiskalnik
– fotokopirni stroj
Soba ima: (najmanj 50% od skupnega števila sob)
– udobno pisalno mizo in stol,
– telefonski priključek blizu pisalne mize,
– priključek za osebni računalnik/faks blizu pisalne mize,
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
– telefon z direktno zunanjo linijo,
– nekaj električnih vtičnic poleg pisalne mize,
– svetilko, posebej za pisalno mizo
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MINIMALNE STORITVE
– možnost plačila z vsaj 3 različnimi, svetovno znanimi kreditnimi karticami
– faks storitve, 24 ur na dan na recepciji
– ekspresno likanje z dostavo v manj kot 2 urah

NASTANITVENI OBRAT ZA SEMINARJE IN SESTANKE
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Nastanitveni obrat nudi opremo, naprave in storitve za organiziranje sestankov in seminarjev
Nastanitveni obrat ima:
– najmanj eno opremljeno učilnico, velikosti najmanj 35 m2
– najmanj eno sobo za sestanke, velikosti najmanj 30 m2
– najmanj dve sobi za sestanke, velikosti najmanj 20 m2
– seminarskih sedežev za najmanj 60% vseh postelj v nastanitvenem obratu
Tehnična oprema in pripomočki:
– grafoskop
– diaprojektor
– tabla s papirjem in pisalnimi pripomočki
– video projektor (VHS) z barvnim televizorjem
– ojačevalci z mikrofoni
– osebni računalnik
– tiskalnik
– fotokopirni stroj
Tehnične naprave in oprema po predhodnem naročilu naročnika:
– tehnične naprave in opremo za snemanje
– izdelovanje filmov
– oprema za simultano prevajanje
– profesionalna video kamera
MINIMALNE STORITVE
– posebna recepcija za udeležence
– fax storitve 24 ur na dan
– ekspres likanje (manj kot 2 uri)

KLUBSKI NASTANITVENI OBRAT
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Nastanitveni obrat nudi specializirano opremljenost in izvaja animacijske aktivnosti za svoje goste
Nastanitveni obrat ima:
– najmanj 2 zvezdici
– najmanj 1 večnamenski prostor za izvajanje animacijskega programa
– površine za preživljanje prostega časa
– posebno notranje otroško igrišče (igralnica)
– vrt in zelene površine
– najmanj 5 različnih športnih igrišč na območju hotela
– fitness, savna, (bazen)
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
MINIMALNE STORITVE
– coctail za dobrodošlico
– 1 dnevni program za zabavo / prosti čas otrok
– 1 dnevni program za zabavo / prosti čas / šport odraslih
– 1 večerni program za zabavo / prosti čas odraslih
– družabno-kulturne prireditve
– brezplačno nočno predstavo z zabavnim programom
– tečaje s poklicnimi trenerji za vsaj 5 različnih športov
– najmanj 1 usposobljen animator na 40 ljudi, ki je navzoč v dnevnem času
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DRUŽINSKI NASTANITVENI OBRAT
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Nastanitveni obrat nudi opremljenost in storitve za družine z otroki
Nastanitveni obrat ima:
– zunanje in notranje igrišče za otroke
– otroški vrtec in igralnico z animatorjem, če ima več kot 30 sob
– otroško sobo - prostor namenjen negi dojenčka in pripravi otroške hrane
– 30% sob mora imeti prehod v sosednjo sobo
– 30% sob mora imeti dodatna ležišča za otroke
– soba ali kopalnica mora imeti na željo gosta opremo za preoblačenje dojenčka
– posebne stole (mizice) namenjene prehrajevanju otrok v jedilnici
MINIMALNE STORITVE
– varstvo otrok (z vzgojitelji) najmanj 8 ur dnevno
– otroške porcije jedi z otroškim jedilnikom
– zdravniška oskrba (dosegljivost zdravnika pediatra po telefonu)

ZDRAVILIŠKI NASTANITVENI OBRAT
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Zdraviliški nastanitveni obrat mora ustrezati pogojem, ki jih določa zakon o naravnih zdravilnih
sredstvih in naravnih zdraviliščih (Uradni list RS, št. 36/64) ter pravilnik o strokovnih, tehničnih
pogojih glede opremljenosti in kadrov v naravnih zdraviliščih ter o načinu, postopku in rokih za
izpolnitev pogojev za verifikacijo naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 54/72)
Ustreznost opremljenosti in storitev se ugotavlja glede na indikacijsko področje, ki ga opravlja
zdravilišče na katerega se nastanitveni obrat navezuje
Nastanitveni obrat nudi:
– specializirano zdraviliško opremo in urejenost prostorov, ki zagotavljajo nemoteno gibanje
starejših gostov in ljudi s telesnimi okvarami
– zdravniške, terapevtske in kopališke storitve
– izvajanje zdraviliškega programa za najmanj 35% vseh hotelskih postelj
– posebne površine (prostore) za zdravniške storitve in intenzivno nego v hotelu ali poleg hotela
– notranjo opremo prilagojeno standardom, ki jih zahteva nacionalni zdravstveni organ
– dvigalo, ki povezuje vse etaže
– vrata v vse prostore z najmanjšo širino 75 cm (priporoča se 90 cm), če to zahteva indikacijsko
področje
– vsa vrata se odpirajo pod kotom večjim od 90 stopinj
– vidne in čitljive oznake na javnih površinah, restavracijah in terapevtskih prostorih
– prilagojeno prižiganje luči iz invalidskega vozička
– sedeže na hodnikih, restavracijah in terapevtskih prostorih s prilagojeno višino in čvrstimi
oprijemali
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
Soba, namenjena invalidom, mora imeti:
– nočno luč v kopalnici
– stranišče prilagojeno za invalide
– oprijemala v kopalnicah
– z lahkoto vidljive in dosegljive kljuke na vratih
– višja ležišča z ustreznim oblazinjenjem
– široke vhode v sobo in kopalnico (90 cm) za invalidske vozičke s spremstvom
– nedrseče talne obloge
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MINIMALNE STORITVE
– zdraviliški center mora nuditi preventivno in kurativno zdravljenje oziroma terapevtske storitve za
določena indikacijska področja
– fitness (lepotilni program)
– zagotovljene ambulantne storitve
– 24 urna dosegljivost zdravnika
– dietna prehrana – jedilnik
– prilagojene porcije in sestava jedi (redukcijske)

NASTANITVENI OBRAT BREZ OVIR (ZA INVALIDE)
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Nastanitveni obrat zagotavlja specializirano opremo in urejenost prostorov za nemoteno gibanje
starejših gostov in ljudi s telesnimi okvarami
Nastanitveni obrat ima:
– dvigalo do vseh nadstropij
– vrata v vse prostore z najmanjšo širino 75 cm (priporoča se 90 cm)
– vsa vrata se odpirajo pod kotom, večjim od 90 stopinj
– vidni in čitljivi znaki na javnih površinah, hodnikih in restavracijah
– prilagojeno prižiganje luči iz invalidskega vozička
– čitljiv tisk na urnikih, informativnih sporočilih in jedilnikih
– fotelji in kavči na hodnikih s prilagojeno višino in čvrstimi oprijemali/nasloni
– nizke preproge
Soba ima (najmanj 30% vseh sob):
– nočno luč v kopalnici
– stranišče prilagojeno za invalide
– oprijemala v kopalnicah
– z lahkoto vidljive in dosegljive kljuke na vratih
– dodatne odeje v sobi
– višja ležišča z ustreznim oblazinjenjem
– široke vhode v sobo in kopalnico za invalidske vozičke s spremstvom
– nedrseče talne obloge
MINIMALNE STORITVE
– dietno prehrano – jedilnik
– prilagojene porcije jedi (redukcijske)
– zagotovljeno zdravniško intervencijo
– zagotovljeno nego in oskrbo invalidov (na zahtevo gosta), če nima svojega spremstva
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FITNESS HOTEL
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Hotel nudi specializirano opremo, naprave in storitve za psihofizično terapijo, psihološko sprostitev in
lepotno ukvarjanje s telesom.

NO

K

NO

K

NO

K

Hotel mora imeti:
– prostore in opremo za izvajanje psihofizične terapije
– telovadnico in opremo za izvajanje športnih aktivnosti
– suho in parno savno
– prostor in opremo za izvajanje vseh vrst masaže
– lepotilni center
– notranji plavalni bazen
MINIMALNE STORITVE
– coctail za dobrodošlico
– nudenje hrane in pijače z dietetičnim jedilnikom, ki ga sestavi dietetični strokovnjak
– nudenje storitev v dopoldanskem in popoldanskem času glede na vrste aktivnosti
– animacija gostov
– zagotovljen obseg storitev opreme in naprav za najmanj 25% vseh hotelskih postelj

ŠPORTNI HOTEL
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Hotel nudi specializirano opremo, naprave in storitve, ki so prilagojene potrebam profesionalnih in
amaterskih športnikov ter drugim gostom hotela za izvajanje določenih športnih aktivnosti.
Hotel mora imeti:
– kategorijo najmanj 2 zvezdici
– vse športne naprave in opremo atestirano po mednarodnih normah
– športno infrastrukturo v sestavi hotela ali v neposredni bližini hotela
– za vsako posamezno disciplino vse elemente športne infrastrukture, ki so potrebni za celovito
pripravo športnika
– razpoložljivo športno infrastrukturo, ki omogoča 50% hotelskih gostov treniranje neke športne
discipline 8 ur na dan
– kabinet z opremo za medicinsko oskrbo športnikov (testiranje psihofizičnih sposobnosti, trim
naprave z obremenitvijo, masažo, savno, bazen) najmanj 5 različnih športnih igrišč na območju
hotela
– garderobne prostore s tuši
– prostor za shranjevanje opreme
– fitness kabinet
MINIMALNE STORITVE
– zagotovljen najem športnih rekvizitov in opreme na predhodno zahtevo gosta
– izposojanje rekvizitov glede na vrsto športne aktivnosti hotela
– športni animator ves čas obratovanja športnih objektov
– po predhodnem naročilu nudenje trenerskih in vaditeljskih storitev
– zagotovljena zdravstvena pomoč

IGRALNIŠKI HOTEL (KAZINO)
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Hotel nudi opremo, naprave in storitve za goste - igralce iger na srečo.
Hotel mora imeti:
– kategorijo z najmanj 2 zvezdicama
– prostore, opremo in naprave za igre na srečo
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
– igralniški prostori morajo biti v zgradbi hotela oziroma mora biti hotel povezan z igralnico z
zaprtim hodnikom
– sefi so na voljo gostom v sobah ali v recepciji
– zagotovljeno varnostno službo
– brezplačen vstop ali znižane cene vstopnic za hotelske goste
– jedilnico in točilnico
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MINIMALNE STORITVE
– a la cart izbiro jedi in pijač
– animacijo gostov
– družabne prireditve
– menjalnico
– znanje najmanj 2 tujih jezikov vseh delavcev, ki delajo v igralnici

LUKSUZNI HOTEL
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Hotel je opremljen z luksuzno opremo in napravami ter nudi storitve najvišje kakovosti in prilagojene
posebni ponudbi.
Hotel mora imeti:
– notranjo opremo: starinsko pohištvo ali narejeno v starem slogu iz dragocenega lesa
– pohištvo in oprema morajo biti priznane blagovne znamke in poznan tudi oblikovalec
– talne, stenske in stropne obloge:
– visoko kakovostni zglajeni ometi
– marmor ali visokokakovostni kamen
– parket in visokokakovostne lesene obloge
– visokokakovostne tapete svetovno znanih blagovnih znamk
– ploščice svetovno znanih proizvajalcev
– okviri oken in vrat:
– star slog, iz dragocenih materialov (les, kovina, tekstil)
– dragocene slike priznanih slikarjev
– ostala oprema iz visokokakovostnih materialov in od priznanih svetovnih proizvajalcev
– vrt, ki mora biti brezhibno in izvrino vzdrževan
– opremljenost in storitve morajo biti zagotovljene v najmanj 80% sob in na vseh javnih prostorih
MINIMALNE STORITVE
– sprejem na recepciji in coctail
– servis iz porcelana
– kozarci iz kristalnega stekla
– jedilni pribor najvišje kakovosti
– prenos prtljage od avtomobila do sobe in obratno
– restavracija (če je) nudi:
– izbor vin najmanj 30 vrst
– šef strežbe sprejema naročila jedi
– a la cart postrežba

ZGODOVINSKI HOTEL
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Hotel je urejen v zgodovinsko pomembni zgradbi in s pomembnimi kulturno zgodovinskimi sporočili
in značilnostmi.
– hotel je kulturni spomenik in pod nadzorstvom strokovne organizacije za zaščito kulturne
dediščine
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OPREMNE ZNAČILNOSTI
– če je obnovljen mora ohranjati vse zgodovinske značilnosti
– oprema in dekoracija je urejena v kulturno zgodovinskem značaju
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K

NO

K

TIPIČNI HOTEL
OPREMNE ZNAČILNOSTI
Hotel nudi za kraj in določeno območje značilno opremljenost in posebnost (atmosfero).
Objekt je izgrajen in urejen v tipičnem in tradicionalnem arhitekturnem slogu
Hotel nudi:
– jedi in pijače iz tradicionalne kuhinje za območje
– oskrbo z lokalnimi izdelki
– osebje je oblečeno v tipične obleke
– družabne prireditve, ki izražajo tipične folklorne običaje in melodije

1687.
Na podlagi petintridesete alinee 55. člena zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati pooblaščene organizacije za redno
pregledovanje naprav in o rednem pregledovanju
certificiranih naprav v času njihovega obratovanja
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
pooblaščene organizacije za redno pregledovanje naprav in o
rednem pregledovanju certificiranih naprav v času njihovega
obratovanja (Uradni list RS, št. 13/95) se v drugem odstavku
9. člena črta besedilo »na sredini znaka je na levi strani
navedena letnica pregleda, na desni strani letnica veljavnosti
znaka, vmes pa je znak, ki simbolizira pšenično klasje, sonce, zemljo in vodo«.
Nadomesti se z novim besedilom, ki glasi:
»Na sredini znaka je skica, ki simbolizira pšenično
klasje, sonce, zemljo in vodo.«
2. člen
Skica v prilogi 4 se nadomesti z naslednjo skico:

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 32113/58/97
Ljubljana, dne 24. marca 1997.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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USTAVNO SODIŠČE
1688.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Štefana Totha iz Murske Sobote, Marije
Arko iz Maribora, Joži Benedik iz Križ, Tatjane Keršič iz
Ljubljane, Marte Jelačin iz Ljubljane, Božidarja Vidmarja iz
Maribora, Polone Špegel iz Ljubljane, Marije Grabrijan iz
Ljubljane, Vladimire Štivan iz Ljubljane in Združenja poveljnikov in upraviteljev v pomorskem prometu iz Portoroža, na seji dne 8. maja 1997
o d l o č i l o:
Drugi odstavek 9. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 7/96) se razveljavi.
Obrazložitev
A)
Navedbe pobudnikov in udeležencev
1. Štefan Toth, odvetnik v Murski Soboti, meni, da
sprememba zakona velja za nazaj in posega v že pridobljene
pravice zavarovancev. Prizadela naj bi obrtnike, kmete, odvetnike in druge, ki so imeli v preteklosti pravico, da si sami
izberejo in določijo svojo prispevno oziroma zavarovalno
osnovo. Če bi prizadeti zavarovanci v času, ko so se odločali
za zavarovalno osnovo, vedeli, da se ne bodo mogli upokojiti z zavarovalno osnovo iz desetletnih najvišjih prejemkov,
bi pri izbiri svoje zavarovalne osnove ravnali gotovo drugače, kot so.
Svoj pravni interes utemeljuje s tem, da je bil do leta
1984 zaposlen v t. i. državni službi z dokaj visokimi osebnimi dohodki. Ko je leta 1985 odšel v advokaturo, je ob
upoštevanju takrat veljavnega zakona o odmeri pokojnine od
10-letnih najboljših prejemkov izbral nižjo zavarovalno osnovo, kot pa je bila v času zaposlitve. Ravnal je tako ne le
racionalno, ampak tudi dopustno in docela skladno z zakonom.
2. Marija Arko, odvetnica v Mariboru, meni, da je
sprememba zakona v nasprotju z 2., 14. in 155. členom
ustave. Vsi zavarovanci, ki so imeli možnost sami izbirati
zavarovalno osnovo, naj ne bi bili enaki z drugimi zavarovanci. Drugim se bo pokojninska osnova ugotavljala na podlagi najugodnejšega desetletnega povprečja, prizadetim zavarovancem pa na podlagi bistveno daljšega obdobja, hkrati
pa se tudi ne bo upoštevalo le najugodnejše zaporedno povprečje, ampak poleg tega še najneugodnejše obdobje plačevanja izbrane (najnižje) osnove. Taka zakonska ureditev naj
bi poleg zavarovancev, ki opravljajo samostojno dejavnost,
prizadela tudi tiste, ki so ostali brez zaposlitve in so se
prostovoljno vključili v zavarovanje (24. člen ZPIZ). Ti naj
bi si bili izbrali najnižje osnove, ker si višjih tudi niso mogli
izbrati glede na to, da nimajo dohodkov. Neenakost pa se
kaže tudi v primerjavi z zavarovanci, ki so se upokojili pred
uveljavitvijo spornih sprememb. Višina pokojnine naj bi bila
torej v znatni meri odvisna od kategorije zavarovanca in
izbranega časa upokojitve, ne pa od prispevka zavarovanca.
Dosedanja zakonodaja je določala prehodna obdobja, ki so
omilila velike razlike med pokojninami, povzročene s spremembo zakonskih predpisov. Sporna določba predpisuje drugačen način določanja pokojninske osnove kot prej tudi za
čas pred uveljavitvijo zakona in sicer za ves čas, ko je
obstajala možnost izbire zavarovalnih osnov. Pri tem zakon
niti ne daje možnosti, da bi si prizadeti lahko posledice
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učinkov za nazaj omilil s povečanjem zavarovalne osnove z
doplačilom prispevkov. Meni tudi, da zakonodajalec ne more na škodo zavarovancev z učinki za nazaj popravljati svojih napak, da ni pravočasno predpisal višjih najnižjih zavarovalnih osnov in tako prisilil zavarovancev, da si plačujejo
višje prispevke za pokojninsko zavarovanje.
Glede na informacije o poteku sprejemanja sporne določbe naj bi bil po mnenju pobudnice v neskladju z ustavo in
zakonom tudi postopek sprejemanja te določbe.
Svoj pravni interes izkazuje pobudnica s tem, da je
izpolnjevala pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine pred uveljavitvijo sporne določbe, je pa od 1. 2. 1993
dalje imela kot odvetnica pravico do proste izbire zavarovalne osnove. Pred tem je bila nad 30 let zavarovana kot oseba v
delovnem razmerju. Zaradi sporne določbe naj bi bila njena
pokojnina najmanj za 20% nižja. Njena pokojninska osnova
bo tudi nižja, kot če bi ji upoštevali celotno zavarovalno
obdobje po 1. 1. 1970.
Njeno pobudo podpira tudi Odvetniška zbornica Slovenije.
3. Joži Benedik in Tatjana Keršič navajata, da bo zaradi
sporne zakonske določbe njuna pokojninska osnova in s tem
pokojnina bistveno nižja. Zakon naj bi v nasprotju s 14.
členom ustave ustvarjal dve kategoriji zavarovancev, ki se
jim upošteva različno dolgo zavarovalno obdobje. Nadaljnja
neenakost pa se pokaže v primerjavi s tistimi zavarovanci, ki
so se upokojili pred uveljavitvijo spornih sprememb. Menita, da bi moral zakon predvideti neko prehodno obdobje, ki
bi take neupravičene razlike omililo. Zakon naj bi bil tudi v
nasprotju s 155. členom ustave, saj posega v že pridobljene
pravice, s tem ko retroaktivno od 1. 1. 1970 spreminja ureditev določanja pokojninske osnove drugače kot za ostale zavarovance.
Pobudnici izkazujeta svoj pravni interes kot samostojni
podjetnici, zavarovani od izbrane zavarovalne osnove, obe
pa že izpolnjujeta pogoje za pridobitev pravice do starostne
pokojnine. Joži Benedik je bila do 31. 5. 1991 zavarovana
kot oseba v delovnem razmerju, od 1. 6. 1991 do 31. 5. 1993
kot brezposelna oseba in od 1. 6. 1993 do 31. 1. 1996 iz
naslova opravljanja samostojne dejavnosti. Sedaj je ponovno v delovnem razmerju. Tatjana Keršič je bila do leta 1978
zavarovana kot oseba v delovnem razmerju, od leta 1978
dalje pa kot samostojna podjetnica.
Njuno pobudo podpira Obrtna zbornica Slovenije.
4. Marta Jelačin, odvetnica v Ljubljani, navaja, da s
tem, ko se je zavarovala od najnižje zavarovalne osnove, ni
izrabila nobene pravne praznine ali ugodnosti zakona. Šlo je
preprosto za to, da ob začetku poslovanja ni bilo denarja za
večje zavarovanje, ne pa za špekulacijo. Vsak, ki je bil v
takem položaju, naj bi imel pred seboj le tiste posledice
takšnega ali drugačnega plačevanja prispevkov, ki jih je
določal veljavni zakon, ne pa teh, ki jih sporni zakon spreminja za nazaj. Na ta način izigranim zavarovancem naj bi bila
kršena pravica do socialne varnosti iz 50. člena ustave, gre
pa tudi za neenakost pred zakonom v primerjavi s tistimi, ki
so se upokojili pred sprejetjem spornih sprememb. Meni, da
na ta način ni varovan osnovni princip zavarovanja, da mora
biti pokojnina odvisna od prispevka, ampak gre za srečno ali
nesrečno naključje izbire časa upokojitve. Zakon prizadetim
zavarovancem tudi ne daje nobene možnosti, da bi si posledice učinkov za nazaj lahko omilili v nekem prehodnem
obdobju.
Svoj pravni interes izkazuje s tem, da bi do uveljavitve
spornih sprememb zakona izpolnjevala pogoje za starostno
pokojnino ob dokupu let, za kar je že imela zbrana sredstva.
Predvidena pokojnina bi se ji z upoštevanjem novih pogojev
znižala skoraj za polovico.
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5. Božidar Vidmar, odvetnik v Mariboru, vlaga pobudo, s katero se “pridružuje” pobudi Joži Benedik in Tatjane
Keršič in dodatno še navaja, da naj bi sprejetje ZPIZ leta
1992 za zavarovance pomenilo, da se pravilo 10 najugodnejših let ne bo spreminjalo preko noči, ampak je to stvar
celovite reforme sistema pokojninskega zavarovanja. Meni,
da je iskanje najugodnejše variante v okviru zakona za zavarovance legalno in legitimno. Če si izbere manj ugodno
varianto, je to stvar njegove izbire, če si izbere najugodnejšo
varianto, pa to ni niti iskanje luknje v zakonu niti špekulacija. Zakonodajalec naj bi bil tisti, ki je dolžan poskrbeti, da bo
določena sprejeta zakonodaja tudi za širšo družbeno skupnost dolgoročno sprejemljiva. Država ne more s sporadičnimi, neusklajenimi in nesistematičnimi ad hoc ukrepi spravljati določeno skupino svojih državljanov v neenakopraven
položaj.
Svoj pravni interes izkazuje s tem, da je ob vpisu v
odvetniško zbornico leta 1990 imel 28 let delovne dobe.
Sedaj je star 60 let in bi z dokupom študijskih in vojaških let
izpolnil pogoje za polno starostno pokojnino. S sporno določbo pa se je njegov položaj glede na pričakovano višino
pokojnine bistveno poslabšal.
6. Polona Špegel meni, da sporna sprememba zakona
krši človekove pravice glede enakosti državljanov in zaradi
retroaktivne veljave. Državljane naj bi delila na dve vrsti:
enim se za odmero pokojnine šteje poprečje najbolj ugodnih
10 let, drugim pa se upošteva tudi celotno obdobje po letu
1990 ne glede na to, ali je to zanje najbolj ugodno obdobje
ali ne. Zakon naj bi veljal retroaktivno za obdobje, v katerem
so se zavarovanci ravnali po takrat veljavni zakonodaji.
Svoj pravni interes izkazuje s tem, da bo kot kulturna
delavka sama pričela s postopkom upokojitve in jo sporna
novela zakona neposredno prizadeva.
7. Marija Grabrijan meni, da je sporna določba v nasprotju z 2., 14. in 155. členom ustave. Zavarovance naj bi
delila na dve kategoriji, ki se jim pri odmeri pokojnine
upošteva različno dolgo zavarovalno obdobje. Posegala naj
bi v že pridobljene pravice, ko s povratno veljavo spreminja
do tedaj veljavno ureditev določanja pokojninske osnove in
številnim zavarovancem zmanjšuje že pridobljene pravice.
Svoj pravni interes izkazuje s tem, da kot samostojna
podjetnica izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine. Dopolnila je 65 let in ima več kot 43 let
delovne dobe. Z odločbo z dne 23. 5. 1996 ji je bila odmerjena pokojnina na podlagi desetletnega povprečja v višini
89.757,82 SIT. Po odločbi z dne 11. 11. 1996 pa ji je bila na
podlagi sporne določbe pokojnina odmerjena v višini
71.283,52 SIT, torej za več kot 18.000 SIT manjša.
8. Vladimira Štivan navaja, da je bila prepričana, da se
ji bo ob upokojitvi upoštevalo najvišje desetletno povprečje
ne glede na to, da je v letih od 1990 do 1993 sama plačevala
pokojninski prispevek. Neposredno pred upokojitvijo pa je
zakonodajalec to načelo nepredvideno spremenil v njeno
škodo. Meni, da je taka sprememba v nasprotju z ustavnim
načelom o pravni in socialni državi in tudi v nasprotju z
načelom enakosti pred zakonom. Za vse druge zavarovance
namreč velja, da se jim pokojnina odmerja le z upoštevanjem
desetih najugodnejših let zavarovanja ne glede na to, kako
nizki so bili morda njihovi prispevki v preostalih letih.
Svoj pravni interes izkazuje z odločbo o odmeri pokojnine. Pokojnina ji je bila obračunana ob upoštevanju dodatnega štiriletnega obdobja, ko je plačevala pokojninski prispevek kot samostojna kulturna delavka. Zato je njena
pokojnina bistveno nižja, kot bi bila ob upoštevanju najugodnejših desetih let.
9. Združenje poveljnikov in upraviteljev v pomorskem
prometu, registrirano kot sindikat, navaja, da so bile v času

Stran 2673

osamosvajanja Slovenije vse ladje Splošne plovbe preregistrirane pod tujo zastavo in prenesene na podjetje Splošne
plovbe v tujini. Vsi pomorščaki so se bili prisiljeni zaposliti
na ladjah s tujo zastavo na podlagi pogodb, podjetje pa je po
sklepu poslovodnega odbora plačevalo minimalne pokojninske in invalidske prispevke. Do preregistracije so pomorščaki tudi do 30 let plačevali prispevke glede na višino osebnih
dohodkov, izpodbijana novela zakona pa jih oškoduje za
približno 30% pri odmeri višine pokojnine. Združenje meni,
da taka ureditev posega v pravice pomorščakov za nazaj.
10. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve v odgovoru na pobude navaja, da je bila izpodbijana določba sprejeta zaradi preprečevanja špekulativnega
odločanja za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od najnižjih zavarovalnih osnov. Praktično
pa pomeni, da bo podaljšanje obdobja, iz katerega se upoštevajo plače in zavarovalne osnove, lahko vplivalo na nižji
znesek pokojninske osnove in s tem tudi na nižjo pokojnino
– posebej še, če se je zavarovanec odločil za zavarovanje po
najnižjih zavarovalnih osnovah. Navaja tudi, da izpodbijana
določba z normativnega vidika ni povsem določna, saj ne
precizira dovolj natančno obsega možnega podaljšanja desetletnega obdobja zavarovanja. Če bi se izkazalo, da se tej
kategoriji zavarovancev lahko šteje v pokojninsko osnovo
tudi časovno nedoločeno daljše zavarovalno obdobje kot
ostalim zavarovancem (desetletno), bi to lahko bilo sporno.
Sekretariat še navaja, da pri sprejemanju izpodbijane določbe ni bil kršen poslovnik Državnega zbora.
B) – I
11. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 19. 12. 1996
pobude posameznikov sprejelo v obravnavo. Ker je ocenilo,
da bi zaradi izvrševanja izpodbijane zakonske določbe lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice, je začasno, do
končne odločitve, zadržalo izvrševanje izpodbijane zakonske določbe tako, da je zadržalo nastop pravnomočnosti
posamičnih odločb o odmeri pokojnine, izdanih na podlagi
izpodbijane določbe. Združenje poveljnikov in upraviteljev
v pomorskem prometu kot poklicni sindikat izkazuje pravni
interes po 24. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), saj izpodbijana določba posega tudi v pravice tistih zavarovancev, katerih interese ta sindikat predstavlja in zastopa.
B) – II
Sporna določba in odločbe ustavnega sodišča
12. Določbe prvega in drugega odstavka 43. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96 – v nadaljevanju: ZPIZ) se
glasijo (sporne spremembe, uveljavljene z izpodbijano novelo zakona v letu 1996 so v ležečem tisku):
(1) Starostna pokojnina se odmeri od mesečnega povprečja plač, ki jih je zavarovanec dobil, oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so mu bili obračunani prispevki v
katerihkoli zaporednih desetih letih zavarovanja po 1. 1.
1970, ki so zanj najugodnejša (pokojninska osnova).
(2) Desetletno obdobje iz prejšnjega odstavka se podaljša za čas po 1. 1. 1970, v katerem je zavarovanec imel
pravico do proste izbire zavarovalne osnove, kolikor ni že
upoštevan v desetletnem obdobju iz prejšnjega odstavka tega člena.
13. Prej veljavni ZPIZ iz leta 1983 je v 20. členu
določal, da se starostna pokojnina obrtnikom in samostojnim
poklicem odmeri od pokojninske osnove, ki se izračuna z
upoštevanjem osnov, od katerih so bili plačani prispevki. Isti
zakon pa je v 115. členu določal, da je osnova za plačevanje
prispevkov za te zavarovance njihov ugotovljeni osebni do-
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hodek od opravljanja dejavnosti, na podlagi katere so zavarovani. Za tiste pa, ki se jim ne ugotavlja osebni dohodek,
osnovo določi skupnost pokojninskega zavarovanja. V nobenem primeru pa osnova ni smela biti nižja od zneska
najnižje pokojninske osnove.
Sprememba prejšnjega ZPIZ v letu 1990 je 115. člen
spremenila tako, da si lahko zavarovanci, ki se jim ne ugotavlja osebni dohodek, sami določijo osnove za obračunavanje in plačevanje prispevkov skladno z njihovimi dohodkovnimi možnostmi; osnova pa v nobenem primeru ni smela biti
nižja od zajamčenega osebnega dohodka.
Sedaj veljavni ZPIZ je v osnovnem besedilu iz leta
1992 v 230. in 231. členu določal, da si ti zavarovanci sami
izberejo osnovo, od katere plačujejo prispevke, s tem da
izbrana osnova ni smela biti nižja od zneska najnižje pokojninske osnove.
Novela iz leta 1996 možnost izbire omejuje na izhodiščne plače po kolektivnih pogodbah, ob enakem absolutnem minimumu (najnižje pokojninske osnove).
14. Ustavno sodišče je v zadevi OdlUS IV, 63 odločilo:
“Zakonska določba, ki na novo predpisuje dopolnitev
določene starosti kot pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine tudi v primerih, ko zavarovanci dopolnijo polno pokojninsko dobo, pri tem pa določa ustrezno prehodno
obdobje, ne posega v že pridobljene pravice zavarovancev in
v pravico do socialne varnosti niti ni v neskladju z načelom
enakosti ali drugimi načeli pravne in socialne države.
V skladu z načelom enakosti je zakonska določba, s
katero je posebej zagotovljeno izredno povečanje pokojnine
le tistim zavarovancem, ki so zaradi spremenjenih pogojev
za pridobitev pravice do starostne pokojnine prisiljeni še
ostati v delovnem razmerju in podaljšati pokojninsko zavarovanje.
Določitev različnih pogojev ter meril za odmero pravic
iz pokojninskega zavarovanja je v pristojnosti zakonodajalca
in ni v neskladju z ustavo, kolikor temelji na legitimnih ciljih
in so ukrepi za dosego teh ciljev določeni racionalno in
sorazmerno, glede na objektivno ugotovljene razlike med
zavarovanci.”
15. V zadevi OdlUS II, 120 je ustavno sodišče odločilo:
“Ustava ne preprečuje, da bi zakon spreminjal prej zakonsko določene pravice z učinkom za naprej, če te spremembe ne nasprotujejo z ustavo določenim načelom oziroma drugim ustavnim določbam, upoštevajoč tudi načelo
zaupanja v pravo kot eno od ustavnih načel pravne države.
Obseg pravic, določen z zakonom, se z zakonom lahko tudi
zmanjša, seveda le z veljavnostjo za naprej in upoštevajoč
tudi pravico do socialne varnosti, določeno v 50. členu ustave, in načelo varstva zaupanja v pravo kot eno od načel
pravne države.”
Zakonodajni postopek
16. Prva obravnava
Vlada v predlogu sprememb ZPIZ ni predlagala sporne
določbe. Je pa že v uvodni obrazložitvi opozorila na nesorazmerja, ki nastajajo pri izvajanju zavarovanja zaradi zakonske možnosti proste izbire zavarovalnih osnov (Poročevalec št. 16/94) Predlagane rešitve naj bi veljale za naprej:
– zavarovanci iz 11., 12. in 13. člena ZPIZ (samostojni
podjetniki, samostojni poklici, lastniki podjetij in kmetje)
naj ne bi imeli več možnosti izbire zavarovanja za ožji obseg
pravic (spremembe 19. in 20. člena ZPIZ),
– izbrana zavarovalna osnova ne bi smela biti nižja od
zneska najnižje pokojninske osnove (ki po drugem odstavku
53. člena ZPIZ znaša 64% povprečne plače na zaposlenega v
republiki), povečane za davke in prispevke po povprečni
stopnji v RS (sprememba 230. člena ZPIZ),
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– vnaprej naj bi se prosta izbira zavarovalnih osnov
omejila z določitvijo minimalnih osnov, vezanih na izhodiščne plače za tarifno skupino enake stopnje zahtevnosti po
kolektivnih pogodbah, povečanih za dodatek na delovno
dobo (dopolnitev 230. člena ZPIZ). Vsi navedeni vladni
predlogi so bili v končnem besedilu tudi sprejeti. Pri predlogih vlade je treba upoštevati njeno temeljno izhodišče, da bo
potrebno celovito reformirati cel sistem pokojninskega zavarovanja, s predloženimi spremembami pa naj bi se odpravile
le najnujnejše neusklajenosti in nepravičnosti. V obrazložitvi je tako med drugim navedeno: “Ker so pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja izrazito dolgoročne
narave in ne prenesejo hitrih preobratov, toliko časa, dokler
ne bodo preučene vse možnosti sprememb in njihove posledice, ni primerno poseči v temeljna načela sedanje ureditve
pokojninskega in invalidskega zavarovanja” (Poročevalec,
št. 16/94, str. 50).
17. Druga obravnava
V drugi obravnavi (Poročevalec, št. 22/95) je vlada dala
dodatna pojasnila v zvezi s stališči DZ, ki se nanašajo na
reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V tem kontekstu tudi navaja, da je v predlaganih spremembah predvidena delna rešitev z omejitvijo izbire zavarovalnih osnov za zasebnike, v reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa “bo nujno odpraviti drugo bistveno
pomanjkljivost”, ki izhaja iz sedanje ureditve, namreč, da se
za izračun pokojninske osnove zavarovancev, ki so prosto
izbirali osnove za obračun prispevkov, upoštevajo plače in
zavarovalne osnove samo iz najugodnejšega desetletnega
obdobja. S tem naj bi se dosegla večja vezanost višine pokojnine na plačane prispevke.
Sporno dopolnitev 43. člena je nato predlagala skupina
(14) poslancev.
18. Tretja obravnava
V predlogu zakona za tretjo obravnavo je bila amandmajsko sprejeta dopolnitev vnesena, druga skupina (10) poslancev pa je predlagala amandma, da se iz zakona črta. Tak
amandma ni bil sprejet.
19. Veto Državnega sveta
Državni svet je med razlogi za veto na zakon navajal
tudi sporno določbo o podaljšanju najugodnejšega desetletnega obdobja za zasebnike.
Status pravic iz pokojninskega zavarovanja
20. Ustava nalaga državi, da ureja obvezno pokojninsko zavarovanje ter skrbi za njegovo delovanje (drugi odstavek 50. člena ustave). Sistem pokojninskega zavarovanja
ureja ZPIZ, s katerim se urejajo tako obvezno zavarovanje
kot druge oblike zavarovanja, npr. prostovoljno zavarovanje, dodatna zavarovanja ipd.
Z obveznim zavarovanjem se zavarovancem na podlagi
dela ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo
pravice za primer starosti in za primer drugih zavarovalnih
rizikov (2. člen ZPIZ). ZPIZ v 3. členu taksativno našteva
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Poseben status teh pravic opredeljuje ZPIZ v 4. členu.
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so
neodtujljive, osebne, materialne pravice, ki jih ni mogoče
prenesti na drugega in ne podedovati. Te pravice ne zastarajo, razen dospelih neizplačanih zneskov pokojnin in drugih
denarnih prejemkov v primerih, določenih z ZPIZ. Pravic po
ZPIZ ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v primerih, ki jih določa ZPIZ sam.
21. Pokojninsko zavarovanje je z zakonom urejen sistem obveznosti (za plačilo prispevkov) in pravic, s katerim
se zagotavlja materialna in socialna varnost zavarovancev za
primer nastanka zavarovanih rizikov. Nosilec obveznega zavarovanja je dolžan zavarovancu priznati pravice iz tega
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zavarovanja, če so izpolnjeni vsi z zakonom predpisani pogoji za njihovo uveljavitev. Niti nosilec obveznega zavarovanja niti kdo drug ne more odvzeti ali preprečiti uveljavitve
pravic, pridobljenih na podlagi zakona.
22. Pravice iz pokojninskega zavarovanja temeljijo praviloma na plači in od nje plačanih prispevkih za zavarovanje.
Gre torej za pravice, ki temeljijo na delu in na plačilu prispevkov, načelo solidarnosti in vzajemnosti pa je korekturni
faktor. Pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja temeljijo na zakonu in so varovane s posamičnimi pravnimi
akti (odločbami). So pridobljene pravice: utrjena pravna stanja, ki niso varovana le z odločbami, ampak so zavarovana
tudi pred posegi zakonodajalca, ker uživajo ustavno varstvo.
Brez sprememb in dopolnitev zakona jih ni mogoče odvzeti,
zmanjšati ali omejiti.
23. Z zakonskimi spremembami v pridobljene pravice
iz pokojninskega zavarovanja neposredno ni mogoče poseči,
še posebej ne z določbami, ki bi imele retroaktivno veljavo.
Možen in dopusten pa bi bil poseg (sprememba) v zakonsko
določene pravice z učinkom za naprej. Ob tem pa bi bilo
treba upoštevati tudi morebiten poseg v pričakovane pravice: tako uživalcev pravic iz pokojninskega zavarovanja, posebej pa tudi zavarovancev. Slednji so določeno zavarovalno
dobo že plačevali prispevke in utemeljeno lahko pričakujejo,
da se bodo tudi njihove pokojnine zagotavljale na enak način. Pravice iz pokojninskega zavarovanja se oblikujejo in
spreminjajo po volji zakonodajalca. Za ustavnosodno presojo je bistveno vprašanje svobode in omejitev zakonodajalca
pri spreminjanju vsebine teh pravic, še posebej če gre za
zniževanje denarnih dajatev v času njihovega nastajanja.
24. Pri pravicah iz pokojninskega zavarovanja je temeljno vprašanje vsebina pravice, ki jo je šteti kot pridobljeno pravico. Ustavno sodišče je v dosedanjih odločitvah zastopalo stališče, da je ob spoštovanju ustavnih pravic in
načel mogoče spreminjati (in tudi zmanjšati) pravice iz pokojninskega zavarovanja z veljavnostjo za naprej – ustava
izrecno varuje le pred posegi v pravice z retroaktivnim učinkom.
25. V obravnavanem primeru gre za presojo zakonske
določbe, ki spreminja pogoje za odmero pravice, določene s
prejšnjim zakonom, in ob tem za vprašanje pravnega položaja aktivnih zavarovancev in njihovih pravnih pričakovanj
glede pravice do pokojnine, ki naj bi jo pridobili, ko bo
nastopil zavarovalni primer. Njihova pričakovanja so povezana s pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in z njeno
višino. Vprašanje je, koliko lahko zakonodajalec poseže v ta
pravna pričakovanja, ki temeljijo na vplačanih prispevkih
zavarovancev na podlagi prej veljavnega zakona.
Ocena ustavnosti
26. Po drugem odstavku 14. člena ustave so vsi pred
zakonom enaki. Ena od ustavno varovanih pravic je tudi
pravica do socialne varnosti, ki je po 50. členu ustave zagotovljena državljanom pod pogoji, določenimi z zakonom. V
okviru pravice do socialne varnosti ustava posebej nalaga
državi, da uredi obvezno pokojninsko zavarovanje in skrbi
za njegovo delovanje. Zakonodajalec je torej pooblaščen, da
določi pogoje in obseg pravic, ki gredo zavarovancem iz
obveznega pokojninskega zavarovanja, pri čemer mora zakonska ureditev zagotavljati posamezniku socialno varnost
in njegovo enakost pred zakonom, ob upoštevanju temeljnega načela o Sloveniji kot pravni in socialni državi (2. člen
ustave). Načelo enakosti pred zakonom pomeni predvsem
zahtevo po nearbitrarni uporabi prava do pravnih subjektov,
zavezuje pa tudi zakonodajalca k zagotavljanju enakosti subjektov pri zakonodajnem normiranju. Ne preprečuje, da bi
zakonodajalec različno urejal pravna razmerja, ampak ga
obvezuje, da mora enaka razmerja urejati enako ter različna
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različno. Pri tem mora v okviru namena zakona oziroma
njegove posamezne norme izbrati ustrezna sredstva, sorazmerna ugotovljeni neenakosti med posameznimi subjekti.
27. Določba 50. člena ustave varuje posameznikovo
pravico do socialne varnosti, v primeru pokojninskega zavarovanja pravico do njegove socialne varnosti v starosti. Pokojninsko zavarovanje je obvezno; ureja ga zakon, ki tudi
določa pogoje za pridobitev pravic iz takega zavarovanja in
njihov obseg. Pravice iz pokojninskega zavarovanja niso
odvisne samo od prispevkov posameznika na podlagi dela,
ampak tudi od drugih prispevkov oziroma sredstev, pa tudi
od uveljavljanja načela vzajemnosti in solidarnosti. Ustava
varuje na podlagi zakona pridobljene pravice tako, da vanje
ni mogoče posegati z učinkom za nazaj (155. člen ustave).
Ne preprečuje pa, da bi zakon spreminjal prej zakonsko
določene pravice ali pogoje za njihovo uveljavljanje z učinkom za naprej, če te spremembe ne nasprotujejo z ustavo
določenim načelom oziroma drugim ustavnim določbam,
zlasti še načelu zaupanja v pravo kot enemu od načel pravne
države. Pogoji za pridobitev pravic iz pokojninskega zavarovanja se lahko tudi spremenijo, seveda le z veljavnostjo za
naprej in kolikor to ne prizadene pravice do socialne varnosti
ali enakosti prizadetih zavarovancev pred zakonom. Sistem,
kot je pokojninski, ne prenese hitrih radikalnih sprememb.
Spremembe sistema pokojninskega zavarovanja se lahko
sprejmejo le za naprej in z daljšim prehodnim obdobjem. To
velja tudi za spremembe pri posameznih pravicah iz pokojninskega zavarovanja ali pri določenih kategorijah zavarovancev. Gre za varovanje ne samo (že) pridobljenih pravic,
ampak v določeni meri tudi pričakovanih pravic iz pokojninskega zavarovanja. Pri tem je treba upoštevati, da se posameznik ne more zanašati na to, da se trenutno veljavni zakon, ki bi mu ob izpolnjevanju predpisanih pogojev
omogočal uveljavljanje določene pravice, ne bo spremenil.
Prepoved retroaktivnosti in načelo varstva zaupanja v pravo
(kot eno od načel pravne države) varujeta pred posegi zakonodajalca v pravice in pravna razmerja, ki so že nastala pod
veljavo prejšnjega prava in še vedno obstajajo. Pričakovane
pravice so zavarovane posredno, ob upoštevanju načela enakosti pred zakonom, s tem ko zakonodajalca zavezujejo k
izbiri primernih in sorazmernih sprememb, skladnih s predvidenimi cilji in načelom pravičnosti.
28. Slovenski pokojninski sistem ima naravo dokladnega sistema. Financira se iz prispevkov zavarovancev (bodočih upravičencev do dajatev) ter iz prispevkov delodajalcev,
pokojnine pa se po načelu medgeneracijske pogodbe ne odmerjajo v sorazmerju s plačanimi prispevki, ampak glede na
kriterije, določene z zakonom (starost, pokojninska doba,
spol in višina dohodkov oziroma pokojninske osnove v določenem obdobju).
Višina pokojnin se določa tako, da v določeni meri
zagotavlja kontinuiteto življenjskega standarda, ki ga je imel
zavarovanec v aktivni dobi – s pokojnino se v določenem
deležu nadomešča posameznikova plača oziroma drug dohodek, od katerega so se plačevali prispevki. Pokojnina se
odmerja v določenem odstotku od pokojninske osnove (52.
člen ZPIZ). Pokojninska osnova se določi od mesečnega
povprečja plač, ki jih je zavarovanec dobil, oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so mu bili obračunani prispevki (43.
člen ZPIZ).
Zakon omogoča izbiro najugodnejše osnove po plačah
katerihkoli zaporednih desetih let zavarovanja, ko so bile
plače oziroma indeksirane osnove najugodnejše (43. člen
ZPIZ). To pomeni, da se zagotavlja kontinuiteta glede na
dohodkovno najugodnejše obdobje v celotni dobi zavarovanja – ne pa kontinuiteta glede na dohodke, dosežene v celotnem obdobju zavarovanja ali v obdobju pred upokojitvijo.
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Taka ureditev pomeni za vse zavarovance določen odstop od
zavarovalniških načel sorazmernosti oziroma ekvivalence
med prispevki in dajatvami.
29. Samozaposleni zavarovanci lahko sami izbirajo osnovo za plačevanje prispevkov in s tem tudi pokojninsko
osnovo ne glede na višino dohodkov, ki jih dejansko ustvarjajo. Zavarovanci, ki se jim ugotavlja plača, take možnosti
izbire nimajo: na višino plače in s tem pokojninske osnove
praviloma nimajo neposrednega vpliva. Določa jim jo delodajalec v skladu s predpisi (splošnimi akti, kolektivnimi
pogodbami in zakonom). Eni in drugi so tako v različnem
položaju že ob vstopu v zavarovanje oziroma v času zavarovanja. Za obravnavano zadevo bistvena neenakost je v tem,
da morajo eni plačevati prispevke od dejansko prejetih plač,
drugi pa lahko plačujejo tudi bistveno nižje prispevke.
To neenakost med zavarovanci je zakonodajalec zmanjšal z dopolnitvijo 230. člena ZPIZ tako, da je prosto izbiro
zavarovalnih osnov omejil z določitvijo minimalnih osnov,
vezanih na izhodiščne plače za tarifno skupino enake stopnje
zahtevnosti po kolektivnih pogodbah, povečanih za dodatek
na delovno dobo. S tem se tudi pri samozaposlenih zavarovancih v večji meri kot dosedaj upošteva načelo ekvivalence med
višino dohodkov, ki jih dejansko ustvarjajo, in višino prispevkov, kar ima za posledico enakomernejšo in nenazadnje tudi
pravičnejšo porazdelitev finančnega bremena za dajatve iz
obveznega pokojninskega zavarovanja med vse zavarovance.
30. Ravnanja zavarovancev, ki so si izbrali najnižjo
zavarovalno osnovo, tudi ni mogoče kar pavšalno označiti za
“špekulacije”. Ravnali so v okviru zakona, ki je takšno možnost dopuščal. To še posebej velja za tiste zavarovance, ki so
imeli nizke dohodke (na primer: samozaposleni presežni
delavci, samostojni kulturni delavci, ipd.) in so morda plačevali izrazito nizke prispevke, ki pa so bili v ustreznem sorazmerju z višino njihovih dohodkov. Njihovo ravnanje, skladno z zakonsko dopustnimi možnostmi, ne more postati
protipravno, hkrati pa ni videti nobenega stvarno upravičenega razloga, zakaj bi bilo potrebno tem zavarovancem poleg desetih najugodnejših let, drugače kot vsem drugim zavarovancem, šteti v pokojninsko osnovo še nedoločeno
število praviloma najneugodnejših let. Glede na prej veljavno zakonsko ureditev so sprejeli določeno odločitev za zagotavljanje svoje materialne eksistence v starosti. S spornimi
spremembami je njihova odločitev delno razvrednotena.
31. Neenakost med posameznimi skupinami zavarovancev, ki je bila v tem, da je bila pri enih višina prispevkov
odvisna od višine dejanskih dohodkov, pri drugih pa ne, je
skušal zakonodajalec odpraviti z naslednjimi bistvenimi spremembami:
– odpravljena je možnost zavarovanja za ožji obseg
pravic, s čimer je posledično zvišana tudi najnižja zavarovalna osnova od zneska zajamčene plače na znesek najnižje
zavarovalne osnove (spremembe 19., 20. in 230. člena ZPIZ),
– z vezavo na izhodiščne plače po kolektivni pogodbi
je odpravljena povsem prosta izbira zavarovalnih osnov
(sprememba 230. člena ZPIZ) in
– pri zavarovancih, ki si višino prispevkov določajo
sami, neodvisno od dejanskih dohodkov, naj bi bila vzpostavljena večja vezanost zavarovalne osnove (in s tem višina
pokojnine) na plačane prispevke (izpodbijana dopolnitev 43.
člena ZPIZ).
32. Medtem ko prvi dve navedeni spremembi zmanjšujeta ugotovljeno neenakost med skupinami zavarovancev,
saj je utemeljeno pričakovati, da bodo zavarovalne osnove,
vezane na izhodiščno plačo po kolektivni pogodbi, manj
odstopale od dejanskih dohodkov zavarovancev kot pa zavarovalne osnove, ki so jih ti doslej povsem samostojno izbirali, pa izpodbijana določba s takšno neenakostjo nima nepo-
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sredne zveze. Nasprotno: s takšno spremembo prizadeti zavarovanci bi morali, samo zato, da bi glede višine zavarovalne osnove uživali enak položaj, kot ga uživajo vsi drugi
zavarovanci, za čas, ko si sami določajo zavarovalno osnovo, ne glede na to, kakšni so njihovi dejanski dohodki,
plačevati prispevke, kot so jih plačevali v desetletnem obdobju, ko so imeli najvišje dohodke. Takšna sprememba
torej samo za to skupino zavarovancev poveča odvisnost
višine njihove pokojnine od višine vplačanih prispevkov in
tako vzpostavi neenakost z drugo skupino zavarovancev, ne
da bi odpravila drugo neenakost tako, da bi bila višina vplačanih prispevkov bolj odvisna od višine njihovih dohodkov.
Ni torej razumne, neposredne povezave med zatrjevanim
namenom zakonodajalca in sprejeto rešitvijo, ki ustvarja
novo (drugačno) neenakost med zavarovanci v kriteriju, pri
katerem so bili prej in bodo po razveljavitvi izpodbijane
določbe tudi poslej vsi v enakem položaju. Zakon s tako
ureditvijo za vse enako odstopa od zavarovalniškega načela
vezanosti dajatev na plačane prispevke. Morebitno podaljšanje desetletnega najugodnejšega obdobja bo moralo zato biti
uvedeno sočasno za vse zavarovance in s primernim prehodnim obdobjem.
33. Glede na navedeno je po oceni ustavnega sodišča
izpodbijana določba v neskladju s 14. in 50. členom ustave.
Ker je ustavno sodišče ugotovilo neskladnost že z drugimi
ustavnimi določbami, se mu ni bilo potrebno ukvarjati še s
presojo skladnosti izpodbijane določbe s 155. členom ustave
in z načeli pravne države po 2. členu ustave.
Presoja ustavnosti in zakonitosti postopka sprejemanja
izpodbijane določbe
34. Pobudnica Marija Arko navaja, da naj bi bila po
njenih informacijah sporna določba sprejeta v nasprotju z
določbami 197. člena poslovnika Državnega zbora. Tako naj
bi amandma v tretji obravnavi predlagal le en poslanec,
amandma naj ne bi bil predložen 15 dni pred obravnavo in
naj ne bi bil obrazložen ne pisno ne ustno.
Informacije pobudnice o postopku sprejemanja sporne
določbe so očitno napačne. Iz gradiva v zakonodajnem postopku (postopek je povzet v točkah od 15 do 18 te obrazložitve) je razvidno, da je bila sporna določba predlagana kot
amandma 14 poslancev v drugi obravnavi predloga zakona.
Amandma je bil predložen v pismeni obliki in obrazložen.
Tak postopek pa ni bil v nasprotju s poslovnikom (posebej še
z njegovim 190. ali 191. členom). Pobuda je zato v tem delu
očitno neutemeljena.
C)
35. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in
dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-29/96-39
Ljubljana, dne 8. maja 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1689.
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marjetice Nosan iz Celja in Franca Prislana iz Šmartnega ob
Paki, ki ga zastopa Marjetica Nosan, odvetnica v Celju, na
seji dne 8. maja 1997
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s k l e n i l o:
1. Pobuda Franca Prislana za začetek postopka za oceno ustavnosti Kazenskega zakonika Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 63/94) in zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94) se zavrne.
2. Pobuda Marjetice Nosan za začetek postopka za
oceno ustavnosti zakonov iz prejšnje točke se zavrže.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnika sta vložila pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti Kazenskega zakonika Republike Slovenije
(v nadaljevanju: KZ) in zakona o kazenskem postopku (v
nadaljevanju: ZKP). KZ naj bi bil protiustaven, ker dopušča
izvršitev enotne kazni obsojencu, čeprav je absolutni zastaralni rok posamičnih kazni v času izvrševanja enotne kazni
že iztekel. Tako naj bi bilo mogoče obiti določbe KZ o
zastaranju izvršitve kazni. ZKP naj bi bil protiustaven, ker
ne predvideva pravice obsojenca, da z izrednim pravnim
sredstvom izpodbija takšno enotno kazen. Pravni praznini v
zakonih sta po mnenju pobudnikov v nasprotju z določbo
31. člena ustave, ker omogočata, da se obsojenec ponovno
pravnomočno obsodi tako, da mora prestajati že absolutno
zastarane kazni.
2. Pobudnik Franc Prislan utemeljuje pravni interes za
izpodbijanje navedenih zakonov s tem, da mu je bila v letu
1986 izrečena enotna kazen zapora v trajanju devet let. Ker
je bil pobudnik od leta 1990 do marca tega leta na begu, je
izvršitev vseh posamičnih kazni že zastarala, le še izvršitev
enotne kazni, na podlagi katere mu je vzeta prostost, ni
zastarala. Če bi imel na razpolago izredno pravno sredstvo
za vnovično določitev enotne kazni, bi bil pobudnik sedaj na
prostosti. Določbe o izreku enotne kazni so zato v škodo
pobudniku, ne pa v korist, kar je namen izreka enotne kazni.
Pobudnica Marjetica Nosan meni, da zaradi navedenega tudi
sama kot odvetnica pobudnika Franca Prislana izkazuje pravni interes za izpodbijanje KZ in ZKP.
3. Pobudnika predlagata, da ustavno sodišče odredi
prekinitev izvrševanja kazni zapora pobudniku Francu Prislanu zaradi nastanka nepopravljive škode.
B)
4. Po določbi prvega odstavka 24. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) lahko da pisno
pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. Ta pa je po določbi drugega
odstavka tega člena podan, če predpis ali splošni akt za
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese
oziroma pravni položaj. Zgolj s tem, da je pooblaščenec
stranke, odvetnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje zakonskih določb, ki neposredno posegajo v pravice
njegove stranke. Te zakonske določbe ne vplivajo neposredno na pravice oziroma pravni položaj odvetnika. Zato je bilo
treba pobudo Marjetice Nosan na podlagi 25. člena ZUstS
zavreči.
5. Pobudnik Franc Prislan izkazuje pravni interes za
izpodbijanje navedenih zakonov zaradi zatrjevanih pravnih
praznin, zato je bilo treba preizkusiti, ali so izpolnjeni pogoji
za začetek postopka za oceno ustavnosti. Pobudnik zatrjuje,
da je pravna praznina v nasprotju z ustavno pravico prepovedi sojenja o isti stvari.
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6. 31. člen ustave določa, da nihče ne sme biti ponovno
obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je
bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen,
ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali je
bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen. Ustavna
pravica prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari ima dva
bistvena vidika. Eden je v tem, da posameznik ne more biti
ponovno obsojen za kaznivo dejanje, za katero je bil že
obsojen s pravnomočno sodbo sodišča. Drugi je v tem, da na
podlagi te pravice domneva nedolžnosti, ki po določbi 27.
člena ustave velja v kazenskem postopku za vsakogar, dokler ni njegova krivda ugotovljena s pravnomočno sodbo,
preraste v primerih pravnomočne ustavitve kazenskega postopka, pravnomočne oprostilne in pravnomočne zavrnilne
sodbe v neizpodbojno domnevo. Ta učinkuje absolutno, ker
celo v primeru pravnomočne oprostilne sodbe zaradi nedokazanosti dejanja zoper posameznika, tudi če bi se kasneje
našli novi dokazi, ni mogoče izvesti ponovnega sojenja.
Sprememba pravnomočne sodbe v delu o kazni na podlagi
izrednega pravnega sredstva pa ne predstavlja novega sojenja zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil posameznik v
kazenskem postopku s pravnomočno sodbo že obsojen.
7. Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil
dvoje ali več kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi, se
po veljavni zakonski ureditvi zanj uporabljajo pravila o steku kaznivih dejanj po določbi 47. člena KZ, tako da se mu
določi za vsako posamezno kaznivo dejanje kazen, nato pa
izreče za vsa ta kazniva dejanja enotna kazen. Ta pravila se
uporabljajo po določbi 48. člena KZ tudi v primeru, če
sodišče sodi obsojenca zaradi kaznivega dejanja, ki ga je
storil, preden je začel prestajati kazen po prejšnji obsodbi, ali
zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil med prestajanjem
kazni zapora ali mladoletniškega zapora. Tak je očitno tudi
primer pobudnika. Enotna kazen za več kaznivih dejanj je v
tem primeru izrečena z novejšo pravnomočno sodbo sodišča
in od njene pravnomočnosti tudi tečejo roki za zastaranje
izvršitve kazni. Določbi 47. in 48. člena KZ mora sodišče
uporabiti po uradni dolžnosti. Če jih ne, imata po določbi
petega odstavka 407. člena ZKP obe stranki iz kazenskega
postopka, državni tožilec in obsojenec, pravico doseči spremembo pravnomočne sodbe v delu o kazni s pravnim sredstvom po 407. členu ZKP. S tem pravnim sredstvom se ne
spreminja krivdorek pravnomočne sodbe, ampak se spremeni odločitev o kazni ob upoštevanju prej navedenih pravil.
Pri tem sodišče ne more upoštevati kazni, katerih izvršitev bi
bila že v času izreka enotne kazni po določbi 407. člena ZKP
zastarala. Z izdajo sodbe po 407. členu ZKP se delno spremenijo prejšnje pravnomočne sodbe o kaznih, kar pomeni,
da te poslej v ustreznem delu o kazni ne obstojijo več. Zato
lahko rok za zastaranje izvršitve kazni teče le od pravnomočnosti sodbe, izdane v postopku tako imenovane neprave
obnove, naprej. S takšno odločitvijo sodišča enako kakor
tudi z odločitvijo sodišča, sprejeto v skladu z 48. členom KZ
v kazenskem postopku, v katerem se je hkrati odločalo o
krivdi storilca kaznivega dejanja in o enotni kazni, storilec
kaznivega dejanja ni bil ponovno sojen za isto kaznivo dejanje. Torej niti ne gre za zakonsko praznino, ampak gre za to,
da KZ in ZKP drugače urejata navedeno vprašanje, kakor naj
bi ga urejala po pobudnikovem mnenju.
8. Glede na navedeno je bilo treba pobudo kot očitno
neutemeljeno zavrniti. Zato ustavno sodišče ni odločalo o
pobudnikovem predlogu, da se prekine izvrševanje kazni
zapora. Pri tem je treba pripomniti, da lahko na podlagi 39.
člena ZUstS v postopku ocene ustavnosti in zakonitosti predpisov ustavno sodišče le zadrži izvrševanje zakona ali drugega predpisa, nima pa pooblastila, da v tem postopku odloči v
konkretni zadevi, kakor je predlagal pobudnik.
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C)
9. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 25.
člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr.
Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr.
Janez Šinkovec, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je
sprejelo soglasno.
Št. U-I-92/97-5
Ljubljana, dne 8. maja 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE
1690.
Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I), sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95 in 10/97) in sklepa o
pričetku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic
pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 10/97) izdaja guverner Banke Slovenije
DOPOLNITEV NAVODILA
o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve
bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanju
plačilnega prometa na tem računu
1
V prvem odstavku 7. točke določena oblika S.W.I.F.T.
sporočila se dopolni s poljem 72, ki glasi:
“72: Medbančne informacije”.
2
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. maja 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1691.
Na podlagi drugega odstavka 22. člena statuta Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št.
62/96) je generalni direktor Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet sprejel

Št. 29 – 23. V. 1997

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o delovnem času
za določena opravila plačilnega prometa v Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet
1. člen
V sklepu o delovnem času za določena opravila plačilnega prometa v Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/92 in 39/92 – sedaj:
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet) se v prvem
odstavku 8. člena črtajo besede: »in vsako soboto, ki je
zadnji delovni dan v mesecu«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 31. 5. 1997 dalje.
Št. 020-7/97
Ljubljana, dne 12. maja 1997.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Darinka Pozvek l. r.
v.d. generalnega direktorja

1692.
Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,
št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
POROČILO
o gibanju plač za marec 1997
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za marec 1997 znaša 138.593 SIT in je
za 1,3 odstotka višja kot februarja 1997.
Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za marec 1997 na povprečno bruto plačo
na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje april
1996 – marec 1997 znaša 103,7.
Št. 052-35-19/97
Ljubljana, dne 19. maja 1997.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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VLADA
1693.
Na podlagi tretjega odstavka 41. 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 in 71/93) in
prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o lokacijskem načrtu za železniško progo Puconci–Hodoš–
državna meja z Republiko Madžarsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Murska Sobota za območja novih občin Puconci,
Gornji Petrovci in Hodoš-Šalovci, sprejme lokacijski načrt za
železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja z Republiko
Madžarsko.
Lokacijski načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring Murska Sobota, d.o.o., v aprilu 1997, pod številko
projekta 20/95-LN/MS.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje železniške proge ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in
ureditev.
Tekstualni del obsega:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občin
Puconci, Gornji Petrovci in Hodoš-Šalovci,
– funkcija območja,
– ureditve infrastrukturnih objektov in naprav,
– seznam objektov predvidenih za odstranitev,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništva,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– faznost izvajanja lokacijskega načrta,
– soglasja in mnenja organov in organizacij,
– poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije M 1:25000,
– prikazi iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za območja
novih občin Puconci, Gornji Petrovci in Hodoš-Šalovci
M 1: 25000 in 1: 5000,
– pregledna situacija M 1:25000,
– ureditveno situacijo M 1:1000, prva faza,
– ureditveno situacijo M 1:1000, tretja faza,
– karakteristični prečni profili M 1:100 in normalni vzdolžni profil M 1:25000/100 in M 1:2000/200,
– obodna parcelacija (načrt gradbenih parcel) M 1:2500,
– tehnične elemente za zakoličbo M 1:2500.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega v prvi
fazi gradnje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Puconci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1335, 1331, 1327, 2281, 1234, 1231, 1230, 1227,
1226, 1223, 1222, 1219, 1218, 1215, 1214, 1210, 1205, 1204,
1201, 1200, 1235, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 2060, 2059,
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2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 2050, 2049,
2048, 2047, 2046, 2045, 2061, 925/1, 926/1, 926/2, 902, 1796,
2415, 2414, 2403, 2401, 2402, 2400, 2399, 1716, 1714, 1717,
1719, 1725, 1585/3, 539, 531, 528, 523, 519, 515, 512, 508,
504, 499, 494, 489, 486, 483, 318, 312, 309, 295, 290, 289,
286, 285, 282/2, 281/4, 281/1, 278, 276, 272, 267, 263, 262,
259, 258, 255, 254, 251, 250, 49, 48, 45, 44, 41, 40, 36, 33/2,
29, 28/4, 28/1, 25/1, 24, 20/2, 20/1, 18, 15, 13, 10, 8, 7, 6/2, 67,
78, 68, 73, 2280, 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273,
2272, 2271, 2270, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262,
2261, 2260, 2252, 2250, 2258, 2257, 2256, 2254, 2072, 2077,
2032, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2062, 2031, 2281,
2282, 2283, 2284, 1788, 1787, 1784, 1781, 1766, 1764, 1762,
1760, 1759, 1743, 1741, 1738, 1740, 1736, 1731, 1732, 1730/2,
1730/1, 1729, 1727, 1728, 1726, 538, 530, 529, 522, 521, 520,
514, 515, 507, 505, 498, 495, 488, 487, 482, 319, 313, 308,
307, 300, 297, 294, 291, 288, 287, 284, 283, 280/2, 280/1, 279,
275, 274, 269, 268, 264, 292, 299, 303, 304, 260, 256, 249, 50,
47, 46, 43, 42, 39, 35, 34, 30, 27/2, 27/1, 26, 22, 21/2, 21/1, 17,
16, 12, 11, 55, 59, 60, 62, 63/1, 66/2, 69/2, 72, 63/2, 75, 76, 80,
81, 84
Območja začasnega odvzema zemljišč (prestavitev elektrike, priključki cest in poti)
parc. št. 2281, 2400, 1716, 1714, 1717, 1718, 1719, 1740,
1739, 1780/1, 1737, 1734, 1735, 1580/2, 1279, 1246, 1718,
2250
k.o. Vaneča:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1851, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600,
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1610, 1611, 1612/1, 1613, 1617,
1409, 1406, 1405, 1404, 1402, 1401, 1400, 1388, 1387, 1386,
1385, 1303, 1306/1, 961, 962, 937, 938, 940, 824, 825, 826, 95,
96, 97, 98, 1854, 87, 89/1, 89/2, 62, 60, 59, 1677, 1673, 1672,
1671, 1670, 1669, 1668, 1680, 1681, 1667, 1666, 1658, 1657,
1656, 1655, 1654, 1652, 1651, 1650, 1646, 1645, 1644, 1643,
1642, 1637, 1636, 1632, 1631, 1628, 1380, 1379, 1375, 1374,
1849, 1318, 1317, 1312, 1311, 1309, 1308, 955, 953, 945, 944,
947/3, 942, 1849/1, 823, 822, 115, 114, 112, 111, 110, 109,
108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99
Prestavitev potoka:
parc. št. 1317, 1318, 1380, 1379, 1375, 1374, 944, 942,
947/3
Območje začasnega odvzema (prestavitev elektrike, vodovoda, regulacije, priključki cest)
parc. št. 59, 1858, 1641, 1858, 1641, 1849/1, 963, 952,
959
k.o. Moščanci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1214/1, 1214/2, 1167, 1166, 1168, 1092, 1093,
1094, 1080, 1078, 1079/1, 1079/2, 1075, 1074, 1073, 1072,
1071, 1237/3, 1019, 954, 955, 956, 964, 965, 972, 43, 42, 31,
14, 13, 9, 1151, 1152, 1155, 1156, 1159, 1160, 1238, 1098/1,
1239, 1237/2, 1237/1, 1099, 952/1, 951, 957, 950, 949, 948,
947, 946, 944, 952/2, 931, 932, 933, 934, 935, 1233, 945, 943,
44, 46, 49, 55, 56, 1289
Prestavitev potoka
parc. št. 947, 944, 931, 932, 933, 934, 935, 952/2
Območje začasnega odvzema (prestavitev elektrike, vodovoda, priključki cest, regulacije
parc. št. 959, 960/1, 960/2, 944, 946, 1233, 1099, 1070,
1071, 1072
k.o. Dankovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1567, 1560, 1527, 1526, 1377, 1380, 1381, 1382,
1383, 1386, 1387, 1388, 1567, 1329, 1330, 1331, 1328, 1254,
1255, 1257, 1258, 1260, 1262, 1264, 1269, 1265, 525, 524,
522, 520, 493, 492, 489, 1567, 404, 386, 387, 388, 389, 401,
397, 396, 395, 390, 391, 392, 393, 394, 106, 115, 113, 110,
109, 105, 104/2, 104/1, 102 101, 100, 1575, 1518, 1519, 1520,
1521, 1523, 1524, 1525, 1510, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242,
1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1562,
1220, 1221, 1225, 1226, 1230, 1231, 1232, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 544, 543, 382, 381, 380,
378, 377, 373, 372, 371, 370, 120, 119, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 132, 138/1, 138/2, 139, 140,
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141, 142, 147, 148, 146, 145, 144, 143, 276, 275/2, 269, 268,
1572, 194, 149, 154, 156, 150, 155, 1566, 1568
Regulacija potoka
parc. št. 1242, 1220, 1221, 1225, 1226, 1230, 1231, 1232
Ureditev nadvoza regionalne ceste
parc. št. 135, 136, 137, 132, 142, 147, 148, 146, 145, 144,
143, 140, 141, 276, 275/2, 269, 268, 194, 149, 150, 155,
1381/1
Gradnja nove transformatorske postaje
parc. št. 493
Območje začasnega odvzema zemljišč (prestavitev elektrike, vodovoda, cestni priključki, regulacije)
parc. št. 522, 520, 519, 493, 547, 546, 549, 135, 136, 101,
1562, 1233, 1568,
k.o. Mačkovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 987/1, 871, 896, 897, 906, 907, 910/3, 910/2,
910/1, 912, 913, 916, 917, 918, 924, 925, 926, 763, 927/1,
927/9, 998/1, 928/3, 986/2, 714, 715, 716, 717, 988/10, 988/11,
988/5, 988/4, 988/2, 998/1,589, 587, 590, 589, 587, 586, 588,
590, 581, 582, 583, 986/1, 986/2, 584, 585, 431, 432, 433, 434,
430, 426, 428, 429, 427, 423, 95, 98, 97, 96, 100, 41, 42, 43,
44, 45, 39, 40, 2, 38, 988/1, 932, 931, 986/2, 987/2, 939, 988/9,
990, 989, 988/7, 991, 988/6, 631, 630, 629, 988/5, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 339, 338, 340, 341, 343, 301, 345, 347,
348, 352, 354, 356, 357, 373, 376, 375, 374, 995, 996, 378,
379, 380, 381, 300, 297, 1002, 396, 397, 395, 394, 398, 999,
400, 401, 412, 413, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421,
422, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 34, 113, 939, 988/8
Ureditev nadvoza
parc. št. 896, 897, 906, 907, 910/3, 910/2, 910/1, 912,
916, 917, 918, 924, 925, 926
Nadomestni vodnjak
parc. št. 245
Ureditev podvoza in priključnih cest
parc. št. 432, 433, 426, 433, 585, 986, 684, 998/1, 581,
582, 583, 373, 376, 375, 374, 999, 378, 396, 397, 988/2, 395,
398, 394, 1002, 379, 380, 381
Ureditev Mačkovskega potoka
parc. št. 986/1, 933, 934, 945, 944, 946, 935, 943, 936,
937, 930, 938, 939, 940, 930, 986/2, 939, 987/2, 988/1, 928/3,
928/2, 928/1, 714, 715, 927/9, 927/8, 927/7, 927/6, 927/5,
927/4, 927/3, 927/2, 927/1, 718, 719, 717, 623, 622, 621,
988/9, 986/2, 624, 988/11, 625, 626, 627, 628, 620 619, 618,
617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 609, 608, 607, 606, 597,
598/3, 598/2, 596, 598/1, 595, 594, 591, 592, 593, 986, 998/1,
587, 586, 584, 585, 581, 582, 435, 433, 432, 434
Nadomestno mrestišče
parc. št. 34, 113
Območje začasnega odvzema (prestavitev elektrike, ureditev priključkov, regulacija)
parc. št. 930, 987/2, 998/1, 928/2, 928/1, 928/3, 927/9,
927/8, 988/4, 993, 994, 988/1, 998/1, 986, 585, 241, 999, 1002
k.o. Kuštanovci:
Območje začasne rabe za deponijo odvečnega materiala
parc. št. 359, 360, 383, 384, 388, 389, 391, 392, 393, 395,
396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422,
423, 424
k.o. Stanjevci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 4676, 4677, 4678, 2521, 2528, 2533, 2529, 2844,
2534/2, 2531/1, 2530/1, 2843/1, 4702, 2842/1, 2841, 2851,
2850, 2849, 2848, 2847, 2846, 2845, 2889, 2888, 2890, 2891,
2892, 2893, 2896, 2895, 2894, 2920, 2897, 2898, 2921, 2901,
4675/1, 4679/1, 4683, 2926, 2923, 2922, 2899, 2900, 2916,
2903, 2917, 2918, 2919, 2924, 2925, 2927, 2915, 2960, 2961,
2930, 2962, 2951, 2950, 2952, 2953, 2954, 2955, 2968, 2963,
2931, 2929, 2939, 2938, 2946, 2947, 2949, 2932, 2933, 2965,
2964, 2967, 2969, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2978, 2979,
2980, 2982, 4701, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3007, 3008, 3006, 3005, 3004, 3017, 3003, 3002, 3001,
3000, 2807, 4671, 2999, 2998/2, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028,
3029, 3041, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037,
3038, 3039, 3040, 3072, 3075, 3076, 3078, 3079, 3080, 3083,
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3089, 3091, 3092, 3097, 3098, 3403, 3404, 3096, 2809, 2808,
2806, 2805, 2804, 2803, 3095, 2802, 2801, 2800, 2799, 2798,
2796, 2795, 2794, 2793, 2792/2, 2792/1, 2791, 2792/4, 4704,
2790, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113,
3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3134, 3126, 3127, 3128,
3130, 3131, 3132, 3133, 3135, 3136, 3139, 3142, 3143, 3145,
3147, 3148, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158,
4679/2, 2789, 2788, 2787, 2777/1, 2776/1, 2775/1, 2774,
2768/1, 2767, 2766/1, 2765/1, 2764/1
Območje začasnega odvzema zemljišč (prestavitev elektrike, ureditev priključkov, podvoza)
parc. št. 3026, 3028, 3029, 3041, 3004, 3002, 3000, 3099
k.o. Gornji Petrovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2992, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827/1,
2827/2, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2841,
2662, 2660, 2968, 2870, 2624, 2242, 2838, 2843, 2842, 2869,
2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2623, 2624, 2622, 2620, 2619,
2226, 2228, 2229, 2231, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241,
2242, 2249, 2250, 2251, 2252, 2276, 2275, 2279, 2282, 2281,
2280, 2286, 2287, 2292, 2293, 2297, 2298, 2301, 2302, 2306,
2309, 2315, 2316, 2318, 2335, 2111, 2110, 2108, 2109, 2319,
2105, 2104, 2102, 2103, 2080, 2083, 2101, 2084, 2085, 2088,
2087, 2096, 2095, 2091, 2009, 2027, 2028, 2029, 2036, 2037,
2035, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013, 2010, 2011, 2012, 2004, 2003, 1975, 2000, 1965,
1964, 1960, 1962, 1963, 1967, 1961, 2625, 2621, 2305, 2019,
1966, 1959
Ureditev nadvoza
parc. št. 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1976, 1981, 1996,
1998, 1999, 2001, 2002, 2008, 2007, 2006, 2005, 1933, 1942,
1943, 1946, 1945, 1944, 1940, 1939
Prestavitev potoka
parc. št. 2844, 2968, 1917, 1923, 1924, 1927, 1928, 1931,
1932, 2020, 2009
Območja začasnega odvzema zemljišč (ureditev cest, regulacije)
parc. št. 2662, 2968, 1981, 1944, 1975, 2001
k.o. Križevci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 619, 620, 622, 631, 628, 627, 636, 637, 638, 639,
640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 645, 1189, 1190, 1185, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1184,
1183, 1181, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219/1, 1219/2, 1220,
1229, 1230, 1228, 1226, 1225, 1224, 1223/2, 1300, 1357, 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1369, 1368, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383,
1384/1, 1385
Nadomestno mrestišče
parc. št. 1379, 1380
Območja začasnega odvzema (gradnja mostu)
parc. št. 1222, 1223/1, 1300, 1358
k.o. Peskovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2556, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564,
2565, 2566, 2586/2, 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2583, 2575, 2581,
2580, 2578, 2579, 2577, 2576, 2710, 2573, 2709, 2713, 2714,
2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2723, 2724, 2725,
2726, 2762, 2763, 2764, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2772,
2773, 2774, 2775, 2776, 2651
Območja začasnega odvzema zemljišč (gradnja mostu)
parc. št. 8064, 2549, 2550
k.o. Šalovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 6536, 6535, 6525, 6524, 6523, 6522, 6521, 6601,
6517, 6516, 6513, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6599, 6248,
6249, 6271, 6270, 6252, 6253, 6269, 6268, 6267, 6265, 6264,
5731, 5732, 6603, 5730, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724,
5723, 5722, 5579, 5580, 5581, 5582, 5584, 5585, 5588/1, 5589,
6599, 5570, 5571, 5572, 5565, 5564, 5573, 5563, 5560/2, 5116,
5115, 5113, 5114, 5109, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 5103,
5102, 6596/1, 2734, 2735, 2737, 2738, 2740, 2742, 2741/2,
2743, 6608/1, 2746, 2747, 2748, 2750, 2752, 6608/3, 2755,
2757, 2758, 2760, 2761, 2763, 2764, 2765, 2766, 6606, 2769,
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2770, 2771, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 2571, 6670, 6671,
2568, 2566, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676/1, 6678, 6679, 6682,
6683, 6687, 6690, 6691, 6694, 6707, 6618, 2496, 2495, 2493,
6711, 6712, 6717, 6716, 2492, 6621, 3651, 3648, 6620, 6718,
6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6726, 6727, 6730, 6731,
6732, 6735, 6622, 6744/1, 6745, 6749/2, 6749/1, 6750, 6751,
6752, 6754, 6757, 6623, 6758/2, 6758/1, 6759, 6760, 6761,
6764, 5560/1, 5119, 6708, 3000, 6606, 3747, 3746, 3745, 3735,
3652, 3650, 3649, 3647, 3645, 3644, 3643/2, 2555, 2554, 2553,
2550, 2551, 2549, 2547, 2545, 2541, 2528, 2525/1, 2526, 2524,
2523, 2509, 2502, 2501, 2500, 2499, 2498, 2497, 2495, 2480,
2478, 6256, 6272, 6263, 5590, 5592, 2573/2, 2572/2, 2565,
2564, 2563, 2561, 2560, 2559, 2556, 5574, 5560/1, 5099, 5098,
2575, 6686, 6694, 6695
Ureditev nadvoza
parc. št. 6646/1, 2723, 2722, 2724, 2727, 2728, 2731,
6604, 6599, 6605, 5116, 5114, 5109, 5106, 5105, 5104, 5103,
5101, 5102, 5100, 5099, 5097, 5098, 5094, 5095, 5093, 5092,
5090, 5089, 5088, 5087, 5086, 5084, 6855, 6766, 5119
Ohranitev biotopa
parc. št. 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 6605, 6599, 6604
Nadomestne povezovalne ceste in poljske poti
parc. št. 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6726,
2753, 2756/2, 2757, 2759, 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766,
2768, 2767
Nadomestno igrišče
parc. št. 1994/2, 1995, 1996, 1997
Območje začasnega odvzema zemljišč (prestavitev elektrike, ureditev cestnih priključkov, nadvoza)
parc. št. 2719, 5573, 6599, 5564, 5563, 5560/1, 5560/2,
5103, 5102, 5099, 5098, 6646/1, 2722, 6650/1, 2753, 2493,
6707, 6708
k.o. Krplivnik:
Nadomestno mrestišče
parc. št. 100/2
Območje začasnega odvzema (ureditev lokalne ceste, ureditev vodovoda)
parc. št. 2699, 2694, 741, 742, 827, 2556, 816, 817, 779,
778, 780, 781, 782, 352, 353, 336, 335, 332, 330, 312
k.o. Hodoš:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 3443/1, 3441, 3422/1, 3453, 3452, 3451,3454,
3423/5, 3455, 3416/1, 3416/8, 3417, 3418, 3419, 3416/10,
3416/11, 3416/5, 3416/6, 3421, 3420, 2332, 2331, 2330, 3416/7,
2329, 2328, 3457/2, 3457/1, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462,
3474, 3463, 2806, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470,
3471, 3472, 3416/2, 3473/2, 3473/1, 3475, 3476, 3477, 3478,
3479, 3480, 3481, 3482, 2334, 2333, 2327, 2395, 2396, 2397,
3416/3, 3443/2, 2828, 2827, 2826, 2831, 2832, 2833, 2834,
2835, 2836, 2837, 2839, 2840, 2843, 2317/2, 2318/2, 3415/1,
3415/2, 3416/12, 2402/1, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2410,
2411, 2413, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424,
2425, 2468, 2426, 2469, 2473, 2474, 2475, 2476,2823, 3416/4
Območje začasnega odvzema (prestavitev elektrike, ureditev cestnih priključkov, vodovodni priključek)
parc. št. 2327, 2328, 2329, 3416/7, 3474, 3458, 3457/1,
3457/2, 3469, 3470, 3471, 3416/3, 3472, 3473/1, 3473/2, 3475,
3476, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 3453,
3415/2, 3415/1, 2468, 2665, 2701, 3447, 3451, 3449, 3455,
3456, 3458, 3457/1, 3456
4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta v tretji fazi gradnje, ko bodo izvedena vsa izvennivojska križanja, razširitev
trupa za drugi tir in dodatne regulacije vodotokov, bo obsegalo
dodatne parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih
občinah:
k.o. Markišavci
Deviacija ceste
parc. št. 83, 82, 91, 90
k.o. Puconci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2269, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262, 1215,
1214, 1213, 1242, 1243, 1244, 1245, 925/1, 540, 533, 532,
526, 527, 524, 518, 516/2, 511/2, 509, 503, 500, 493, 492, 485,
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484, 317, 311, 310, 306, 305, 302, 301, 303, 299, 298, 293,
241, 244, 292, 245, 294, 291, 288, 287, 284, 283, 280/2, 280/1,
279, 275, 274, 269, 268, 264, 260, 256, 249, 50, 47, 46, 43, 42,
39, 35, 34, 30, 27/2, 27/1, 26, 22, 21/2, 21/1, 17, 16, 12, 11
Nadomestno mrestišče
parc. št. 270, 272, 273
k.o. Vaneča
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1598, 1599, 1645, 1644, 1643, 1642, 1647, 791,
792, 793, 1849/3, 953, 949, 952, 945, 962, 966
k.o. Moščanci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1073, 1069/1, 1069/2, 1068, 1063, 1060, 1059,
1070, 1071, 1072, 955, 956, 957, 958, 952/1, 951, 950
k.o. Dankovci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 564, 565, 561, 562, 560, 533, 534, 535, 536, 531,
529, 527, 526
k.o. Gornji Petrovci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2253, 2274, 2308, 2078/2, 2079, 2038, 2041
k.o. Šalovci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2500, 2499, 2498/1, 2497/1, 2496, 2498/2,
2497/2, 2495, 2494, 2493, 2492, 6705, 6707, 6708, 6711, 6710,
6715, 6767, 6766, 6855, 2715/2, 2711/1, 2711/2, 2710, 2704,
2701, 2716, 2717, 2718, 2719.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje iz 3. in 4. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe železniške proge z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami
– območja vodnogospodarskih ureditev,
– območja obstoječih in nadomestnih mrestišč,
– območja prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območja rekultivacije obstoječega nasipa ter gozdnih in
kmetijskih zemljišč,
– območja spremljajočih površin.
6. člen
Trasa železniške proge
Trasa železniške proge poteka v koridoru, kjer je do leta
l968 že potekala železniška proga, vendar z odmiki od obstoječega nasipa, kjer to narekuje nova tehnologija proge.
Železniška proga je zasnovana kot dvotirna, elektrificirana proga, trasirana za računsko hitrost V = 160 km/h.
Gradnja proge bo potekala v treh fazah. Faznost gradnje je
definirana v 35. členu te uredbe.
Obravnavani odsek železniške proge meri 26354 m. Začne se na jugu, na meji med katastrskima občinama Puconci in
Murska Sobota in poteka proti severu po dolini Mačkovskega
potoka, zavije proti vzhodu, poteka po dolini Peskovskega potoka in Velike Krke do vzhodne meje katastrske občine Hodoš,
oziroma do državne meje z Republiko Madžarsko.
Obravnavani odsek je nadaljevanje železniške proge Ormož–Puconci, ki ima izhodiščno točko v Ormožu v km 0 + 000.
Odsek železniške proge je sestavljen iz pododseka obstoječe
proge od km 42 + 820 do km 44 + 595 v dolžini 1775 m, ki bo
rekonstruirana in pododseka od km 44 + 595 do km 69 + 114 v
dolžini 24569 m, ki je obravnavan kot novogradnja.
Najmanjši horizontalni radij proge je 1200 m.
Širina planuma za enotirno progo je 6,50 m, za dvotirno
progo je širina planuma 10,70 m. Brežine nasipov in ukopov se
izvedejo v naklonu 2:1.
Med Mačkovci in Stanjevci ob prehodu doline Mačkovskega potoka v dolino Peskovskega potoka, se izvede predor,
dolžine 320 m.
Od Puconcev do predora se niveleta proge dviguje. Od
predora do državne meje se niveleta proge znižuje. Maksimalni
vzdolžni sklon proge je 10‰, na postajališčih in mejni postaji
Hodoš je 2,5%o.
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Večinoma poteka proga v nasipu, razen v Mačkovcih pred
predorom in v Stanjevcih za predorom, kjer so visoki preduseki
ter na odseku v Gornjih Petrovcih, kjer poteka proga po robu
doline.
7. člen
Objekti
Na celotnem odseku proge se izvede 99 objektov na progi
(1 predor, 3 podvozi, 12 nadvozov, 5 podhodov, 6 mostov in 72
prepustov pod progo). Izvede se tudi 12 mostov na cestnih
deviacijah. V 1. fazi se izvede 8 nivojskih cestnih prehodov,
zavarovanih z avtomatskimi polzapornicami (ACpr), ki se v 2.
fazi nadomestijo z nadvozi.
Predor
V prvi fazi se izvede predor med Mačkovci in Stanjevci
od km 55 + 305 do km 55 + 625.
Podvozi
V prvi fazi se izvede podvoze na naslednjih lokacijah:
– v km 53 + 050, v Mačkovcih kot znižan podvoz svetle
višine 2,50 m, na vaški cesti v Mačkovcih,
– v km 53 + 635, v Mačkovcih na lokalni cesti št. 5663
Mačkovci–Kuštanovci,
– v km 56 + 441, v Stanjevcih na vaški cesti, ki povezuje
zaselek z regionalno cesto.
Nadvozi
V prvi fazi se izvede nadvoze na naslednjih lokacijah:
– v km 52 + 314, med Dankovci in Mačkovci na regionalni cesti R-355 Murska Sobota–Hodoš,
– v km 59 + 247, v Gornjih Petrovcih na lokalni cesti št.
4210 Gornji Petrovci–Križevci,
– v km 64 + 109, v Šalovcih na lokalni cesti št. 5666
Šalovci–Domanjševci,
– v km 67 + 545, na Hodošu za povezavo naselja Krplivnik s Hodošem, oziroma regionalno cesto, namesto ukinjenega
prehoda lokalne ceste št. 5693 Hodoš–Krplivnik.
Nivojski cestni prehodi
V prvi fazi se izvede nivojske cestne prehode, zavarovane z
avtomatskimi polzapornicami (ACpr), na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 130, v Puconcih na lokalni cesti,
– v km 44 + 434, v Puconcih na lokalni cesti,
– v km 46 + 254, v Vaneči na lokalni cesti,
– v km 47 + 410, v Vaneči na lokalni cesti,
– v km 49 + 263, v Moščancih na lokalni cesti,
– v km 51 + 000, v Dankovcih na lokalni cesti,
– v km 61 + 493, v Peskovcih na lokalni cesti,
– v km 65 + 330, v Šalovcih na lokalni cesti.
V drugi fazi se zavarovane nivojske cestne prehode nadomesti z nadvozi na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 130, v Puconcih na lokaciji ukinjenega nivojskega prehoda na deviaciji lokalne ceste št. 5645 Puconci–
Gorica–Skakovci,
– v km 44 + 640, v Puconcih namesto ukinjenega nivojskega prehoda v km 44 + 434 na lokalni cesti št. 5646 Puconci
–Šalamenci,
– v km 46 + 254, v Vaneči namesto nivojskega prehoda v
istem km na lokalni cesti št. 5649 Vaneča–Šalamenci,
– v km 47 + 410, v Vaneči namesto nivojskega prehoda v
istem km na lokalni vaški cesti, ki povezuje dva dela naselja,
– v km 49 + 263, v Moščancih namesto nivojskega prehoda
na istem mestu na lokalni cesti št. 5646 Moščanci–Pečarovci,
– v km 51 + 150, v Dankovcih namesto nivojskega prehoda v km 51 + 000 na lokalni cesti, ki povezuje zaselke z regionalno cesto,
– v km 61 + 857, v Peskovcih namesto nivojskega prehoda v km 61 + 493 na vaški cesti, ki povezuje naselje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči in Fazanerijo Kompas z regionalno
cesto,
– v km 65 + 330, v Šalovcih namesto nivojskega prehoda
v istem km na lokalni cesti, ki povezuje naselje s kmetijskimi in
gozdnimi površinami in zaselki na južni strani proge.
Podhodi za pešce in kolesarje
V prvi fazi se izvede podhode za pešce in kolesarje na
naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 811, v Puconcih na lokalni cesti, ki povezuje
naselje z vaškim pokopališčem,
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– v km 48 + 380, v Vaneči na lokalni cesti pod Slivnjekovim bregom (podhod z obojestranskima klančinama),
– v km 53 + 445, v Mačkovcih na vaški cesti, ki povezuje
dva dela naselja (podhod z obojestranskima klančinama).
V drugi fazi se izvede podhod za pešce in kolesarje na
lokaciji:
– v km 68 + 256, na Hodošu pod mejno postajo kot službeni podhod.
V tretji fazi se izvede podhod za pešce na lokaciji:
– v km 64 + 515, na postajališču v Šalovcih.
Mostovi
V prvi fazi se izvede mostove na naslednjh lokacijah:
– v km 52 + 577, v Mačkovcih za prečkanje Mačkovskega
potoka,
– v km 56 + 556, v Stanjevcih za prečkanje Peskovskega
potoka,
– v km 57 + 671, v Gornjih Petrovcih za prečkanje Peskovskega potoka in poljske poti,
– v km 60 + 760, v Gornjih Petrovcih – Peskovcih za
prečkanje Peskovskega potoka,
– v km 64 + 185, v Šalovcih za prečkanje Velike Krke,
– v km 67 + 685, na Hodošu za prečkanje Dolenskega
potoka.
Mostovi na cestnih deviacijah in obstoječih cestah
V prvi fazi se izvede mostove na cestnih deviacijah in
povezovalnih poteh na naslednjih lokacijah:
– v km 53 + 180, 53 + 250 in 53 + 450, v Mačkovcih na
vaških poteh za prečkanje Mačkovskega potoka in v km
53 + 400, ki se izvede kot brv,
– na deviaciji lokalne ceste Mačkovci–Kuštanovci za prečkanje Mačkovskega potoka,
– v km 59 + 247, v Gornjih Petrovcih ob izgradnji nadvoza,
– v km 60 + 520, v Peskovcih na obstoječi poti pravokotno na progo, za prečkanje Peskovskega potoka.
V drugi fazi se izvede mostove na cestnih deviacijah in
povezovalnih poteh na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 130, na deviaciji lokalne ceste 5645 Puconci
–Gorica ob gradnji nadvoza,
– v km 44 + 725, v Puconcih vzporedno s progo, južno od
nakladališča za prečkanje Puconskega potoka
– v km 47 + 410, na Vaneči ob gradnji nadvoza,
– v km 49 + 263, v Moščancih ob gradnji nadvoza,
– v km 51 + 150, v Dankovcih ob gradnji nadvoza.
Prepusti
V prvi fazi se izvede vse prepuste pod progo za odvodnjavanje železniške proge. V tretji fazi, ob dograditvi drugega tira
železniške proge, se prepusti ustrezno podaljšajo.
Lokacije prepustov so razvidne iz ureditvenih situacij v
M 1:1000.
8. člen
Postajni objekti in tirne naprave
V prvi fazi se izvede postajne objekte in tirne naprave na
naslednjih lokacijah:
– postajališča Puconci, Mačkovci, Gornji Petrovci in Šalovci (peron dolžine 150 m z zavetiščem velikosti 3,0 × 3,0 m),
– izogibališče v Dankovcih s pritličnim postajnim objektom velikosti 14,0 × 10,0 m,
– mejna postaja Hodoš v dolžini 1660 m z vsemi objekti
in napravami za mejne, carinske, fitopatološke, sanitarne in
železniške službe (velikost objekta 89,0 × 18,0 m, objekt bo
enonadstropen podkleten.
V drugi fazi se izvede postajne objekte in tirne naprave na
naslednjih lokacijah:
– nakladališče z izogibališčem in postajnim objektom v
Puconcih,
– postajališče v Moščancih,
– izogibališče v Gornjih Petrovcih,
– dograditev mejne postaje Hodoš.
9. člen
Deviacije cest in poti
V prvi fazi se izvede prestavitve obstoječih cest in poti ter
gradnja novih nadomestnih cest in poti na naslednjih lokacijah:
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– od km 42 + 820 do km 43 + 000 v Puconcih (povezovalna poljska pot v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m,
dolžine 180 m),
– v km 43 + 130 v Puconcih (deviacija obstoječe lokalne
ceste Markišavci–Puconci–Gorica, izvedena kot zavarovan nivojski prehod v asfaltni izvedbi, širine 5,0 + 2 × 0,5 m, dolžine
480 m),
– od km 43 + 700 do km 44 + 480 v Puconcih (zahodna
obvozna cesta v asfaltni izvedbi, širine 5,0 + 2 × 0,5 m, dolžine
780 m),
– od km 44 + 425 do km 44 + 925 v Puconcih (cesta vzporedna s progo na vzhodni strani v asfaltni izvedbi, širine
3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 500 m),
– od km 45 + 480 do km 46 + 260 med Puconci in Vanečo
(cesta vzporedna s progo na vzhodni strani, v makadamski
izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m (4,00 m), dolžine 780 m),
– od km 46 + 260 do km 46 + 648 v Vaneči (nadomestna
pot za dostop na kmetijska zemljišča na vzhodni strani proge, v
makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 388 m),
– od km 47 + 060 do km 47 + 410 v Vaneči (poljska pot
za dostop na kmetijska zemljišča na vzhodni strani proge, v
makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 350 m),
– od km 47 + 820 do km 48 + 380 v Vaneči (poljska pot
za dostop na kmetijska zemljišča v makadamski izvedbi, širine
3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 560 m, v dolžini 460 m poteka obstoječem nasipu),
– od km 48 + 380 do km 48 + 960 med Vanečo in Moščanci (poljska pot za dostop do kmetijskih na zahodni strani
proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine
580 m),
– od km 48 + 380 do km 48 + 955 v Vaneči (poljska pot
za dostop do kmetijskih na vzhodni strani proge površin, v
makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 575 m, v
dolžini 50 m poteka po obstoječem nasipu),
– od km 49 + 000 do km 49 + 220 v Moščancih (nadomestna povezovalna cesta, v asfaltni izvedbi, širine
3,0 + 2 × 0,50 m, dolžine 220 m),
– od km 49 + 200 do km 49 + 940 med Moščanci in Dankovci (nadomestna dovozna pot na zahodni strani proge, v
makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 640 m),
– od km 49 + 200 do km 49 + 940 med Moščanci in Dankovci (poljska pot za dostop do kmetijskih zemljišč na vzhodni
strani proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m,
dolžine 640 m, v dolžini 500 m poteka po obstoječem nasipu).
– od km 50 + 555 do km 51+130 v Dankovcih (dostopna
cesta, v makadamski izvedbi
širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 585 m, v dolžini 385 m
poteka po obstoječem nasipu),
– v km 51 + 000 pred izogibališčem v Dankovcih (nadomestna lokalna cesta – deviacija obstoječe lokalne ceste preko
nivojskega prehoda, v makadamski izvedbi, širine 3,0
m + 2 × 0,5 m, dolžine 170 m),
– od km 51 + 085 do km 51 + 430 v Dankovcih (poljska
pot za dostop na kmetijska zemljišča na vzhodni strani proge, v
makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 435 m),
– od km 51 + 430 do km 52 + 600 med Dankovci in Mačkovci (nadomestna cesta za prekinjene lokalne dovoze do zaselkov in dovozna pot do izogibališča v Dankovcih, v asfaltni
izvedbi, širine 4,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 1800 m),
– od km 51 + 820 do km 52 + 300 v Dankovcih (poljska
pot za dostop na kmetijska zemljišča na vzhodni strani proge, v
makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 480 m),
– v km 51 + 950 do km 52 + 680 v Mačkovcih vzporedno
s progo (deviacija obstoječe regionalne ceste v nadvozu, v
asfaltni izvedbi, širine 6,0 + 2 × 0,30 + 1,00, severno od viadukta dolžine 350 m, južno od viadukta dolžine 250 m.
Rekonstrukcija zajema ureditev priključkov lokalnih cest
ter ureditev obojestranskih nadomestnih avtobusnih postajališč
na južni strani nadvoza v Dankovcih;
– od km 53 + 100 do km 53 + 680 v Mačkovcih (povezovalna cesta na vzhodni strani proge, v asfaltni izvedbi, širine
4,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 800 m),
– od km 52 + 960 do km 53 + 100 v Mačkovcih (povezovalna pot nove ceste in obstoječih vaških, v asfaltni izvedbi,
širini 3,00 m + 2 × 0,5 m, dolžine 140 m),
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– od km 53 + 100 do km 53 + 240 v Mačkovcih (poljska
pot od priključka ceste N6C do obstoječe vaške poti v zaselku
na vzhodni strani naselja, v makadamski izvedbi, širine 3,0
m + 2 × 0,5 m, dolžine 140 m),
– v km 53 + 635 v Mačkovcih (deviacija obstoječe lokalne ceste za Kuštanovce zaradi izgradnje podvoza, v asfaltni
izvedbi, širine 5,0 + 2 × 0,50, dolžine 525 m),
– od km 53 + 660 do km 54 + 275 v Mačkovcih (nadomestna gozdna pot, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m,
dolžine 615 m, v dolžini 170 m poteka po obstoječem nasipu),
– v km 56 + 400 v Stanjevcih vzporedno s progo (deviacija obstoječe vaške ceste, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,50
m, dolžine 580 m),
– od km 56 + 380 do km 56 + 460 v Stanjevcih (priključna cesta na deviacijo lokalne ceste v podvozu, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 80 m),
– od km 56 + 950 do km 57 + 650 v Stanjevcih in Gornjih
Petrovcih (povezovalna cesta južno od proge, ki povezuje obstoječo vaško cesto pri igrišču z novim podvozom, v asfaltni
izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5, dolžine 700 m),
– v km 57 + 650 v Gornjih Petrovcih (ureditev obstoječe
ceste, ki povezuje kmetijska in gozdna zemljišča z regionalno
cesto, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 120 m),
– od km 57 + 650 do km 59 + 250 v Gornjih Petrovcih
(poljska pot za dostop do gozdnih zemljišč na južni strani
proge, priključena na podvoz, v makadamski izvedbi, širine
3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 1658 m),
– v km 59 + 250 v Gornjih Petrovcih (nadvoz lokalne
ceste Gornji Petrovci–Križevci, v asfaltni izvedbi, širine
5,5 + 2 × 0,5 m, dolžine 580 m),
– od km 59 + 145 do km 59 + 250 v Gornjih Petrovcih
(dostopna pot do postajališča z enostranskim pločnikom, v asfaltni izvedbi, širine 4,0 + 1,25 + 0,5 m, dolžine 110 m in enostranski pločnik od dostopne poti do regionalne ceste R-355,
širine 1,25 m,
– od km 59 + 700 do km 60 + 520 v Gornjih Petrovcih
(nadomestna gozdna pot za dostop na gozdna zemljišča, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 820 m),
– od km 60 + 600 do km 60 + 750 v Peskovcih (poljska
pot za dostop na kmetijska zemljišča, v makadamski izvedbi,
šir. 3 + 2 × 0,5 m, dolžine 150 m),
– od km 61 + 230 do km 61 + 490 v Peskovcih (nadomestna pot na južni strani proge za dostop do kmetijskih zemljišč in do dvorišča Gojitveno lovišče Kompas priključena na
nivojski prehod v km 61 + 493, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine
170 m in asfaltna pot šir. 3 + 2 × 0,5 m, dolžine 150 m),
– v km 64 + 109 v Šalovcih (nadvoz lokalne ceste Šalovci
– Domanjševci, v asfaltni izvedbi, širine 5,5 + 2 × 0,5 m, dolžine 510 m),
– od km 64 + 480 do km 64 + 700 v Šalovcih vzporedno s
progo (poljska pot za dostop na kmetijska zemljišča na južni
strani parcel ob potoku, v makadamski izvebi, širine
3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 220 m),
– od km 65 + 510 do km 65 + 670 v Šalovcih vzporedno s
progo (obstoječa poljska pot kot služnostna pot po zasebnih
parcelah, za katero je potrebno urediti lastništvo,
širine 3,00 m + 2 × 0,5 m, dolžine 160 m),
– od km 67 + 660 do km 68 + 680 na Hodošu vzporedno s
progo (servisna cesta na postajnem platoju, ki služi tudi za
dostop na kmetijska zemljišča in v naselje Krplivnik, v asfaltni
izvedbi, širine 5,0 m, dolžine 1040 m),
– od km 68 + 680 do km 68 + 770 na Hodošu (podaljšana
servisna cesta od postajnega platoja do obstoječe ceste za dostop na kmetijska zemljišča, v makadamski izvedbi, šir.
3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 90 m),
– v km 67 + 545 na Hodošu (nadvoz lokalne ceste Hodoš
–Krplivnik, v asfaltni izvedbi, širine 5,5 + 2 × 0,5 m, dolžine
480 m),
– od km 67 + 246 do km 68 + 514 (od priključka na cesto
parc. št. 2702 k.o. Krplivnik do priključka na cesto parc. št.
2607 k.o. Krplivnik), asfaltiranje obstoječe ceste Hodoš–Krplivnik, dolžine 1268 m.
10. člen
V drugi fazi se izvede ceste in poti na naslednjih lokacijah:
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– v km 43 + 130, v Puconcih (nadomestna lokalna cesta v
predvidenem nadvozu, v dolžini 470 m),
– v km 44 + 640, v Puconcih (nadomestna lokalna cesta v
predvidenem nadvozu, v dolžini 330 m),
– v km 46 + 254 v Vaneči (lokalna cesta v predvidenem
nadvozu, v dolžini 400 m),
– v km 46 + 254 v Vaneči (lokalna cesta ob priključku
nadvoza, v dolžini 350 m),
– v km 47 + 410 v Vaneči (lokalna cesta v predvidenem
nadvozu, v dolžini 330 m),
– v km 49 + 263 (lokalna cesta v predvidenem nadvozu, v
dolžini 520 m),
– v km 51 + 150 (dovozna pot v dolžini 400 m),
– v km 61 + 857 (lokalna cesta v predvidenem nadvozu, v
dolžini 640 m),
– v km 65 + 330 v Šalovcih (lokalna cesta v nadvozu, v
dolžini 430 m).
Vse deviacije se izvede v asfaltni izvedbi in v širini obstoječih cest.
V drugi fazi se izvede nadomestne in povezovalne poti na
naslednjih lokacijah:
– od km 44 + 640 do km 45 000, v Puconcih (povezovalna cesta ob novem nakladališču, v asfaltni izvedbi, širine
3,0 + 2 × 0,5m, v dolžini 360 m),
– v km 47 + 390, v Vaneči (povezovalna cesta ob priključku nadvoza, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, v
dolžini 350 m),
– v km 61 + 875, v Peskovcih (nadomestna cesta ob priključku nadvoza, v asfaltni izvedbi, v dolžini 640 m).
11. člen
Signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave
V prvi fazi bodo za delovanje železniške proge in za
zagotavljanje potrebne varnosti vsa službena mesta (mejna postaja, postajališča, nakladališča, izogibališča) in proga opremljeni s signalno varnostnimi (SV) in telekomunikacijskimi (TK)
napravami, povezanimi s progovnimi, optičnimi in energetskimi kabli, položenimi ob celotni progi.
Od državne meje z Republiko Madžarsko do mejne postaje Hodoš in na postaji, bodo vgrajene tudi SV in TK naprave za
potrebe madžarskih železnic in madžarskih mejnih organov.
Signalno varnostne (SV) naprave so:
– postajne SV naprave z vsemi pripadajočimi zunanjimi
elementi,
– naprave za električno ogrevanje kretnic s pripadajočimi
kabli,
– progovne SV naprave (avtomatski progovni blok APB,
medpostajna odvisnost MO, telekomanda TKO),
– avtomatsko zavarovanje nivojskih cestnih prehodov
(ACpr).
Telekomunikacijske (TK) naprave so:
– postajni telekomunikacijski sistem (PTS) s pripadajočimi zunanjimi elementi,
– avtomatska telefonska centrala železniškega telefonskega omrežja (ŽAT),
– prenosni sistemi,
– naprave za obveščanje potnikov (ozvočenja, ure, informacijski sistemi),
– naprave železniških informacijskih sistemov,
– progovne telefonske naprave,
– javne in funkcionalne zveze (policija, carina, fitopatologija, železnica),
– funkcionalne zveze osebja madžarskih železnic MAV
(povezava z MAV),
– radiodispečerski sistem (RDZ) s progovnimi postajami
(betonska hišica in antenski stolp višine 20 m),
– lokalne postajne UKV radijske naprave.
Progovni in postajni kabli so:
– standardni progovni kabel,
– optični kabel,
– progovni energetski kabel,
– lokalni postajni SV kabli, položeni v površinska korita,
– lokalni postajni TK kabli, položeni v površinska korita.
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Dve vlakni optičnega kabla sta predvideni za potrebe Ministrstva za obrambo.
Na mejni postaji Hodoš je predvidena nova avtomatska
telefonska centra (ATC) s 50 priključki z 10 zunanjimi linijami
za službe na mejni postaji (carina, policija, fitopatologija, železnica).
Za potrebe madžarske železnice in mejnih organov bo na
mejni postaji Hodoš zgrajena posebna telefonska centrala, ki bo
povezana z madžarskim telekomunikacijskim sistemom.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev železniške
proge mora vsebovati krajinsko ureditveni načrt, ki mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje.
Objekti na progi
Pri oblikovanju nadvozov, podhodov, mostov in postajnih
objektov je treba upoštevati krajinske in arhitekturne značilnosti obravnavanega prostora.
Za ohranitev vizualnih kvalitet krajine je treba nadvoze in
mostove izvesti kot transparentne, kontinuirne konstrukcije preko več polj z minimalnim nasipom v peti mostne konstrukcije.
Pri oblikovanju postajnih objektov je treba upoštevati:
– podolgovati ali zalomljeni tloris,
– nizko etažnost,
– enakostranične dvokapne strehe z opečno (rdečo) kritino,
– obdelava fasad delno obdelavo v ometu, lesu in opeki,
– okolica objektov mora biti urejena z ustrezno zasaditvijo.
Protihrupne ograje
Tipe protihrupnih ograj je treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora. Možni načini izvedbe protihrupnih ograj
so: protihrupne ograje iz različnih materialov (les, beton ipd.),
transparentne protihrupne ograje, obsajene protihrupne ograje
in ozelenjene protihrupne ograje.
Na mestih, kjer protihrupna ograja zastira poglede iz stanovanjskih objektov, ki jih ščiti, se izvede transparentna protihrupna ograja.
Zaščitne ograje
Za zavarovanje nekaterih objektov in površin ob progi se
izvedejo zaščitne ograje, višine 2 m, v kovinski ali leseni izvedbi z zasaditvijo, na naslednjih lokacijah:
– od 43 + 90 do km 43 + 730 v Puconcih, ob igrišču pri
šoli, vzporedno s progo na vzhodni strani,
– od km 44 + 140 do km 44 + 165 v Puconcih ob otroškem vrtcu, vzporedno s progo na vzhodni strani,
Nasipi, useki in brežine
Pri izvedbi nasipov, usekov in brežin je treba upoštevati:
– nasipi se izvedejo v naklonu 2:1;
– useki ob predvidenem predoru morajo biti v naklonu 2:1
z vmesno bermo širine 3 m;
– odvodnjavanje nasipov se izvede z odvodnimi jarki;
– nasipi in useki morajo biti zatravljeni;
– brežine v območju gozda morajo biti zatravljene in delno zasajene z nizko vegetacijo ob upoštevanju veljavnih predpisov o varnosti v železniškem prometu.
Zasaditve
Rob železniškega sveta se zasadi z avtohtonim listnatim
nizkim drevjem in grmičevjem na naslednjih lokacijah:
– od 42 + 850 do km 43 + 810 v Puconcih, na vzhodni
strani vzporedno s progo, kot zelena bariera proti naselju,
– od km 50 + 780 do 51 + 000 v Dankovcih, vzporedno s
progo, kot obsaditev reguliranega Puconskega potoka,
– od km 52 + 220 do 52 + 580 in od 52 + 960 do 53 + 695
v Mačkovcih, vzporedno s progo, kot obsaditev reguliranega
Mačkovskega potoka,
– od km 53 + 110 do km 53 + 320 v Mačkovcih, na vzhodni strani vzporedno s progo,
– od km 56 + 560 do km 57 + 450 v Stanjevcih in Gornjih
Petrovcih, na severni strani proge,
– od km 61 + 150 do km 61 + 400 in od km 62 + 750 do
km 63 + 000 v Peskovcih, med progo in regionalno cesto R-355,

Št. 29 – 23. V. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

– od km 64 + 000 do km 64 + 170 v Šalovcih, kot nadomestna zasaditev biotopa po izgradnji nadvoza.
Pri izbiri drevnin in zasaditvi je treba upoštevati veljavne
predpise o saditvi v varovalnem progovnem pasu.
Med gradnjo se vegetacija odstrani le tam, kjer je to nujno
potrebno. Nove zasaditve morajo upoštevati obstoječe značilnosti oblike vegetacije in vrstno njeno sestavo.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
13. člen
Prečkanja in prestavitve obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav
V prvi fazi se zaradi gradnje železnice in spremljajočih
objektov ter naprav izvede vse prestavitve in prečkanja z zavarovanjem električnih vodov in naprav, vodov in naprav sistemov zvez, cevovodov lokalnih vodovodov in vodnjakov. Pri
pripravi dokumentacije za prestavitve tangiranih infrastrukturnih objektov in naprav ter pri izvedbi je treba upoštevati soglasja upravljalcev.
14. člen
Elektrika
Zaradi gradnje železniške proge in drugih ureditev določenih s to uredbo, se izvede zaščita in prestavitev energetskih
vodov in kablov ter transformatorske postaje na naslednjih lokacijah:
daljnovodi:
– v km 44 + 402 v Puconcih, 20 kV Brezovci,
– v km 49 + 425 v Moščancih, 20 kV Pečarovci,
– v km 51 + 579 v Dankovcih, 20 kV Mačkovci,
– v km 52 + 555 v Mačkovcih, 35 kV Murska Sobota–
Mačkovci,
– v km 53 + 040 v Mačkovcih, 20 kV Mačkovci–Hodoš,
– v km 56 + 530 v Stanjevcih, 35 kV Breg,
– v km 59 + 358 v Gornjih Petrovcih, 20 kV Gornji Petrovci–Križevci,
– v km 64 + 195 v Šalovcih, 20 kV daljnovod Šalovci–
Breg,
– v km 67 + 750 na Hodošu, 20 kV Krplivnik,
– v km 68 + 460 na Hodošu, 20 kV Hodoš–državna meja,
nizkonapetostno omrežje NNO:
– v km 43 + 830, v Puconcih,
– v km 44 + 450, v Puconcih,
– v km 46 + 350, v Vaneči,
– v km 47 + 410, v Vaneči,
– v km 47 + 475, v Vaneči,
– v km 48 + 442, v Vaneči,
nizkonapetostno napajanje objektov:
– v km 52 + 238 v Mačkovcih,
– v km 52 + 980 v Mačkovcih,
– v km 53 + 090 v Mačkovcih,
– v km 53 + 600 v Mačkovcih,
– v km 61 + 500 v Peskovcih,
– v km 63 + 965 v Šalovcih,
– od km 67 + 920 do km 67 + 980 na Hodošu,
transformatorska postaja TP Dankovci:
– od km 51 + 085 pri Banku.
15. člen
Sistemi zvez
Zaradi gradnje železniške proge in drugih ureditev določenih s to uredbo, se izvede zaščita in prestavitev telekomunikacijskih vodov in kablov na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 800 v Puconcih, TK zračni kabel,
– v km 44 + 640 v Puconcih, TK zemeljski kabel,
– v km 47 + 035 v Vaneči, TK zemeljski kabel,
– od km 45 + 300 do km 46 + 200 v Vaneči, TK zračni
kabel,
– od km 47 + 000 do km 48 + 000 v Vaneči, TK zračni
kabel,
– od km 48 + 380 do km 48 + 850 v Vaneči, TK zračni
kabel,
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– v km 48 + 620 v Vaneči, optični kabel,
– v km 48 + 990 v Moščancih, TK zračni naročniškega
kabla,
– od km 49 + 250 do km 49 + 510 v Moščancih, TK zračni naročniški kabel,
– od km 49 + 850 do km 50 + 200 v Moščancih, TK zračni naročniški kabel,
– v km 50 + 158 v Dankovcih, TK zračni naročniški kabel,
– v km 50 + 340 v Dankovcih, TK zračni naročniški kabel,
– od km 51 + 200 do km 51 + 350 v Dankovcih, TK zračni naročniški kabel,
– od km 52 + 250 do km 52 + 450 v Dankovcih, TK zračni kabel,
– v km 52 + 380 v Mačkovcih, VF kabel T,
– v km 53 + 040 v Mačkovcih, TK zračnega kabla,
– v km 53 + 170 v Mačkovcih, kabelska kanalizacija,
– v km 53 + 180 v Mačkovcih, CATV zračni kabel,
– od km 53 + 200 do km 53 + 450 v Mačkovcih, optični
kabel,
– od km 53 + 400 do km 53 + 850 v Mačkovcih, TK zračni kabel,
– od km 53 + 450 do km 53 + 850 v Mačkovcih, optični
kabel,
– v km 54 + 290 v Mačkovcih, TK zračni kabel,
– od km 54 + 800 do km 55 + 350 v Mačkovcih, TK zračni kabel,
– v km 56 + 400 v Stanjevcih, TK zračni naročniški kabel,
– od km 56 + 900 do km 57 + 400 v Stanjevcih, TK zračni
kabel,
– v km 59 + 360 v Gornjih Petrovcih, optični kabel,
– od km 61 + 200 do km 61 + 800 v Peskovcih, TK zračni
kabel,
– od km 62 + 000 do km 62 + 300 v Peskovcih, TK zračni
kabel,
– od km 62 + 000 do km 62 + 300 v Peskovcih, optični
kabel,
– od km 63 + 100 do km 63 + 300 v Šalovcih, TK zračni
kabel,
– od km 63 + 800 do km 63 + 900 v Šalovcih, TK zračni
kabel,
– od km 64 + 550 do km 65 + 800 v Šalovcih, TK zračni
kabel,
– od km 66 + 000 do km 66 + 200 v Šalovcih, TK zračni
kabel,
– v km 67 + 650 na Hodošu, TK zemeljski kabel,
– v km 68 + 280 na Hodošu, TK zračni kabel.
16. člen
Vodovod
Zaradi gradnje železniške proge in spremljajočih objektov
se izvede naslednje posege na vodovodnem omrežju:
– v km 43 + 790 v Puconcih, prečkanje lokalnega cevovoda do pokopališča,
– v km 44 + 430 v Puconcih, prečkanje lokalnega cevovoda do hladilnice,
– v km 47 + 240 v Vaneči, prečkanje cevovoda iz vodnega zajetja do zaselka,
– v km 50 + 230 v Dankovcih, prečkanje lokalnega cevovoda,
– v km 49 + 180 v Moščancih, prečkanje dveh cevovodov
iz vodnega zajetja do zaselkov,
– vodnjak na zemljišču parc. št. 1072 k.o. Moščanci se
odstrani,
– v km 42 + 400 v Mačkovcih, prečkanje predvidene trase
povezovalnega glavnega napajalnega cevovoda,
– v km 53 + 180, 53 + 345 in 53 + 415 v Mačkovcih,
prečkanje lokalnih cevovodov,
– odstranitev vodnjaka na zemljišču parc. št. 1072 k.o.
Moščanci.
17. člen
Novi infrastrukturni objekti in naprave
Elektrika
V prvi fazi se izvede:
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– transformatorska postaja na platoju postaje Hodoš,
– priključni vod iz TP Hodoš za potrebe mejne postaje
Hodoš,
– nadomestna transformatorska postaja v Dankovcih na
izogibališču,
– nizkonapetostno napajanje postajališč v Mačkovcih, Gornjih Petrovcih in Šalovcih iz obstoječega omrežja.
V drugi fazi se izvede nizkonapetostno napajanje postajališča v Moščancih iz obstoječega omrežja.
V drugi fazi se za potrebe elektrifikacije proge izvede tudi
elektronapajalne postaje (ENP) v Puconcih in na Hodošu.
18. člen
Javna razsvetljava
V prvi fazi se na postajališčih v Puconcih, Mačkovcih, Gornjih Petrovcih, Šalovcih in na mejni postaji Hodoš izvede razsvetljava peronov in postajnega platoja. Dovod električne energije se
izvede iz lokalnih transformatorskih postaj (TP Puconci I, TP
Mačkovci, TP Gornji Petrovci 2, TP Šalovci, TP Hodoš – mejna
postaja), oziroma nove transformatorske postaje na Hodošu.
V drugi fazi se na postajališču v Moščancih in na nakladališču v Puconcih izvede javno razsvetljavo s priključnim vodom
iz novih transformatorskih postaj.
19. člen
Osvetlitev varovalne ograje
Varovalni ograji nad usekoma na obeh straneh predora je
treba opremiti z napravami za hipno osvetlitev. Nizkonapetostni priključek se izvede iz TP Stanjevci ali iz elektroenergetskega kabla ob progi.
20. člen
Vodovod
Pri izvedbi železniške proge je treba upoštevati predvideni
potek lokalnega vodovodnega omrežja ob pogoju, da lokalne
skupnosti predložijo usrezno dokumentacijo do izdelave projekta za pridobitev dovoljenja za gradnjo proge.
V prvi fazi je treba na lokaciji v km 43 + 360 v Puconcih,
omogočiti prečkanje predvidenega glavnega cevovoda od Gorice do Puconcev.
V prvi fazi je treba na izogibališču v Dankovcih za potrebe objekta, zagotoviti pitno in sanitarno vodo iz lastnega vodnjaka. Če kvaliteta vode iz vodnjaka ne bo zadoščala zahtevam
pitne vode, se bo za pitje uporabljala stekleničena voda, za
potrebe sanitarne vode se uporabi kapnica.
V prvi fazi se izvede vodnjak na zemljišču parc. št. 245
k.o. Mačkovci.
V prvi fazi je treba za potrebe mejne postaje Hodoš zagotoviti pitno, sanitarno in tehnološko vodo z gradnjo vodnjaka
na območju mejne postaje. V primeru, da kvaliteta vode ne bo
zadoščala zahtevam pitne vode, se izvede novo vodno zajetje v
Krplivniku.
Požarna voda bo zagotovljena iz novega vodnjaka in požarnih jam na postajnem platoju ali z zajetjem iz vodotoka
Velike Krke.
Izvedba vodnjaka mora omogočiti kasnejšo priključitev
vodovodnega omrežja naselja Hodoš.
21. člen
Kanalizacija
Pri izvedbi železniške proge je treba upoštevati predvideni
potek lokalnega kanalizacijskega omrežja ob pogoju, da lokalne
skupnosti predložijo ustrezno dokumentacijo do izdelave projekta za pridobitev dovoljenja za gradnjo proge.
V prvi fazi se za potrebe mejne postaje Hodoš izvede
čistilna naprava ob južnen robu postaje. Vse odpadne vode je
treba speljati v čistilno napravo.
Meteorna kanalizacija postajnega platoja in s strešin postajnih objektov se spelje v jarek ob južnem robu postajnega
platoja, ki se odvodnjava v vodotok Velike Krke.
Izvedba čistilne naprave mora omogočiti kasnejšo priključitev kanalizacije naselja Hodoš.
V prvi fazi se za odvod odpadnih voda iz objekta na
izogibališču v Dankovcih, izvede vodotesno triprekatno greznico brez odtoka. Praznjenje greznice se izvede z odvozom na
čistilno napravo na mejni postaji Hodoš.
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VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA
IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
22. člen
Vodnogospodarske ureditve
Prestavitve vodotokov
V prvi fazi se izvede delne prestavitve Mačkovskega potoka vzporedno z železniško progo na naslednjih odsekih:
– od km 46 + 910 do km 47 + 000, na Vaneči,
– od km 47 + 590 do km 47 + 660, na Vaneči,
– od km 49 + 320 do km 49 + 390, v Moščancih,
– od km 50 + 800 do km 51 + 120, v Dankovcih,
– od km 52 + 200 do km 52 + 300, v Mačkovcih.
V prvi fazi se izvede delne prestavitve Peskovskega potoka na naslednjih odsekih:
– od km 57 + 640 do km 57 + 680, v Gornjih Petrovcih,
– od km 59 + 058 do km 59 + 280, v Gornjih Petrovcih.
Prestavljene struge vodotokov se uredi sonaravno v obliki
obstoječih meandrov in zasaditvijo avtohtone vegetacije.
Ureditve vodotokov
V prvi fazi se izvede sonaravna ureditev Mačkovskega
potoka vzporedno s progo na naslednjih odsekih:
– od km 52 + 220 (pri obstoječem mostu na regionalni
cesti) do km 52 + 580 (pri obstoječem mostu pod progo),
– od km 52 + 960 do km 53 + 695 (pri mostu na cesti
Mačkovci–Kuštanovci).
Nadomestne hidromelioracije
V prvi fazi se izvede nadomestne odvodnike na melioracijskem območju Hodoš-Šalovci vzporedno s progo na naslednjih odsekih:
– od km 66 + 700 do km 67 + 640,
– od km 67 + 750 do km 68 + 360.
Funkcijo zbirnega jarka prevzame jarek ob južnem platoju
mejne postaje Hodoš.
Varovanje vodnih virov
Za zavarovanje vodnih virov in podtalnice je treba meteorne vode z utrjenih površin, v asfaltni ali drugi protiprašni
izvedbi, na postajališčih in na mejni postaji Hodoš speljati
preko lovilcev olj v odvodne jarke ob brežinah.
Odpadne vode prečiščene v čistilni napravi se odvodnjavajo v zaprtem kanalu v vodotok Velike Krke.
23. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč in plodne zemlje
Neizrabljeni deli obstoječega nasipa železniške proge se v
največji možni meri namenijo kmetijstvu. Nasip se odstrani,
tako pridobljeno zemljišče se rekultivira s plodno zemljo, pridobljeno pri odkopih na trasi. Lokacije rekultivacije so razvidne iz ureditvenih situacij v M 1:1000.
Plodna zemlja se odstrani in odloži tako, da se ohranita
njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji
humusni sloj prsti od spodnjih slojev.
Rodovitna prst, ki se bo uporabila za rekultivacijo, mora
biti shranjena na ločenih lokacijah v nasipih ustreznih oblik in
višine do 1.20 m.
V območju že izvedenih melioracij na Hodošu se morajo
odstranjeni odvodniki ustrezno nadomestiti in speljati v nadomestne jarke na južnem robu platoja postaje Hodoš.
24. člen
Gozdnogospodarske ureditve
Gradnja v gozdnih območjih mora čim manj posegati v
prostor izven progovnega pasu (minimalna sečnja zaradi gradnje). Sekanje mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko
obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba.
Novo urejeni gozdni rob se izvede z avtohtono vegetacijo.
Preprečiti je treba vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevenje podrasti.
Poseki morajo biti izvedeni pod strokovnim nadzorom.
Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti sonaravno saniran (pogozditev z
ustreznimi vrstami drevnin, utrditev brežin vkopov in nasipov).
25. člen
Varstvo kulturne dediščine
V času predhodnih ureditev in vseh zemeljskih delih je
treba izvajati arheološki nadzor, v območju Šalovcev je treba
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izvajati poostren arheološki nadzor in zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih zemljišč, vključno z vsemi
poizkopovalnimi postopki.
26. člen
Ukrepi za varovanje živalstva
Ohranitev mokrišč
Kot nadomestni habitati in ustvarjeni biotopi se ob prestavitvah potokov ohranijo mokrišča na lokacijah:
– v Puconcih na zemljišču parc. št. 295 k.o. Puconci,
– v Mačkovcih na zemljišču parc. št. 988/10, 988/11, 717
k.o. Mačkovci,
– v Dankovcih (obstoječi nasip) na zemljišču parc. št.
1567 k.o. Dankovci,
– v Šalovcih na zemljišče parc. št. 6604, 6605, 6599,
5116, 5114, 5113, 6599, 5117, 5118 k.o. Šalovci.
V času gradnje železniške proge je treba navedena mokrišča na ustrezen način zavarovati pred negativnimi vplivi.
Tangirana zemljišča ostanejo v lasti sedanjih lastnikov.
V prvi fazi se uredi nadomestne lokacije mokrišč na delih
parcel v velikosti do 500 m2 in maksimalni globini 1,5 m na
naslednjih lokacijah:
– v Mačkovcih na zemljišču parc. št. 34, 113 k.o. Mačkovci,
– na zemljišču parc. št. 1379, 1380 k.o. Križevci,
– na zemljišču parc. št. 100/2 k.o. Krplivnik.
V drugi fazi se uredi nadomestno mokrišče v Puconcih na
zemljišču parc. št. 270, 272 in 273 k.o. Puconci.
27. člen
Prehodi za živali in varovalne ograje
Izvede se ublažitev naklona železniškega nasipa v širini
50 m na obeh straneh proge, za prehod visoke divjadi na naslednjih lokacijah:
– v km 46 + 500 v Puconcih,
– v km 51 + 760 v Dankovcih,
– v km 62 + 640 v Peskovcih,
– v km 64 + 115 v Šalovcih,
– v km 66 + 290 v Šalovcih,
– v km 48 + 180 v Moščancih (za prehod živine – na obeh
straneh proge se uredi zapornica, vezana na signalne naprave
bližnjega cestnega prehoda).
Varovalno ograjo višine 0,5 m, za preprečitev prehoda
malih živali je treba postaviti na naslednjih lokacijah:
– od km 57 + 916 do km 58 + 160 v Gornjih Petrovcih, na
severni strani proge,
– od km 57 + 916 do km 58 + 235 v Gornjih Petrovcih, na
južni strani proge,
– od km 58 + 253 do km 58 + 500 v Gornjih Petrovcih, na
južni strani proge.
Za preprečitev vstopa divjadi v območje predora je treba
na obeh straneh proge v dolžini 100 m, na vrhu brežine postaviti ograjo višine 2 m na naslednjih lokacijah:
– od km 55 + 205 do km 55 + 315,
– od km 55 + 610 do km 55 + 725.
Za prehod vider z ene strani proge na drugo, se izvedejo
premostitve Peskovskega potoka tako, da se omogoči prehod
po suhem, širine 1 m.
Za prehod dvoživk se izvede v prepustih enostranske poličke, širine 0,3 m na lokacijah:
– v km 44 + 958,
– v km 47 + 095,
– v km 47 + 414,
– v km 47 + 590
– v km 48 + 074,
– v km 48 + 901,
– v km 49 + 860,
– v km 50 + 470,
– v km 50 + 820,
– v km 51 + 597,
– v km 54 + 395,
– v km 57 + 460,
– v km 57 + 776,
– v km 57 + 820,
– v km 62 + 432,
– v km 62 + 857,
– v km 66 + 051.
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28. člen
Varstvo pred hrupom
Glede na izračunano emisijo hrupa zaradi železniške proge se za varovanje objektov in območij pred prekomernim
hrupom v prvi fazi izvede protihrupne ograje na naslednjih
lokacijah:
Km
od – do

43 + 139
43 + 273
43 + 782
43 + 942
44 + 280
44 + 418
44 + 562
43 + 813
44 + 419
49 + 110
50 + 581
52 + 199
52 + 948
53 + 071
53 + 554
53 + 071
53 + 348
57 + 289
64 + 423
64 + 531

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

43 + 181
43 + 352
43 + 818
44 + 008
44 + 414
44 + 558
44 + 638
43 + 869
44 + 461
49 + 170
50 + 607
52 + 261
53 + 004
53 + 127
53 + 626
53 + 240
53 + 619
57 + 329
66 + 461
64 + 589

Kraj

Lega

Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Mačkovci
Mačkovci
Mačkovci
Mačkovci
Mačkovci
Mačkovci
Šalovci
Šalovci

D
D
D
D
D
D
D
L
L
D
L
L
D
D
D
L
L
L
L
L

Dolžina
m

Višina
m

42
79
36
66
134
140
76
56
42
60
26
62
56
56
72
169
271
40
38
58

1,6
2,5
1,5
2,0
2,5
1,9
2,2
3,5
1,5
2,0
1,5
2,5
3,5
1,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
2,0

V prvi fazi se vzporedno s progo od km 59 + 250 do km
59 + 480 in od km 59 + 850 do km 60 + 370, kjer poteka proga
vzporedno s farmo nesnic v Gornjih Petrovcih, izvede gostolistna zasaditev na levi (severni) strani proge, ki bo imela funkcijo
protihrupne bariere.
V drugi fazi se zaradi spremembe trase in povečanih hrupnih obremenitev izvede nadomestne protihrupne ograje na naslednjih odsekih:
Km
od – do

43 + 782
43 + 942
44 + 259
43 + 813
44 + 412

–
–
–
–
–

43 + 818
44 + 008
44 + 403
43 + 869
44 + 517

Kraj

Lega

Puconci
Puconci
Puconci
Puconci
Puconci

D
D
D
L
L

Dolžina
m

Višina
m

36
66
144
56
105

1,5
2,0
2,5
3,5
2,0

29. člen
Vpliv tresljajev železniškega prometa
Za omilitev tresljajev, ki jih povzroča železniški promet,
je treba pri gradnji železniške proge upoštevati sodobno tehnologijo gradnje in sicer:
– uporaba betonskega praga in elastične pritrditve tirnice,
– gramozna greda vgrajena na tamponski sloj,
– uporaba geotehničnih ukrepov za izboljšanje nosilnosti
temeljnih tal na kritičnih mestih, v skladu s projektom za pridobitev dovoljenja za gradnjo železniške proge.
Zaradi kasnejšega ugotavljanja vpliva vibracij je treba
pred pričetkom gradnje železniške proge evidentirati in pregledati objekte na naslednjih lokacijah:
– na zemljišču parc. št. 2254 k.o. Puconci, stanovanjski
objekt Puconci št. 212,
– na zemljišču parc. št. 2031 k.o. Puconci, gospodarski
objekt Puconci št. 100,
– na zemljišču parc. št. 1796 k.o. Puconci, stanovanjski
objekt Puconci št. 96,
– na zemljišču parc. št. 2416 k.o. Puconci, gospodarski
objekt Puconci št. 98,
– na zemljišču parc. št. 1764 k.o. Puconci, gospodarski
objekti Puconci št. 52,
– na zemljišču parc. št. 1743 k.o. Puconci, gospodarski
objekt Puconci št. 26,
– na zemljišču parc. št. 1741 k.o. Puconci, stanovanjski
objekt Puconci št. 24,
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– na zemljišču parc. št. 1738 in 1739 k.o. Puconci, stanovanjski in gospodarski objekti Puconci št. 22,
– na zemljišču parc. št. 1722 in 1723 k.o. Puconci, stanovanjski in gospodarski objekti Puconci št. 9,
– na zemljišču parc. št. 1631 k.o. Vaneča, stanovanjski
objekt (brez številke, nekdanji postajni objekt),
– na zemljišču parc. št. 1238 k.o. Moščanci, stanovanjski
objekt (brez številke, nekdanji postajni objekt),
– na zemljišču parc. št. 1262 k.o. Dankovci, gospodarski
objekt (hlev) Dankovci št. 57,
– na zemljišču parc. št. 1257 in 1259 k.o. Dankovci, gospodarski objekti Dankovci št. 57,
– na zemljišču par. št. 101 k.o. Dankovci, stanovanjski
objekt Dankovci št. 34a,
– na zemljišču parc. št. 989 k.o. Mačkovci, stanovanjski
in gospodarski objekti Mačkovci št. 18,
– na zemljišču parc. št. 629 k.o. Mačkovci, stanovanjski
objekt Mačkovci št. 17,
– na parcelah št. 992 in 993 k.o. Mačkovci, stanovanjski
in gospodarski objekti Mačkovci (nekdanji postajni objekti),
– na zemljišču parc. št. 603/1 k.o. Mačkovci, stanovanjski
in gospodarski objekt Mačkovci št. 45a,
– na zemljišču parc. št. 600/1 k.o. Mačkovci, stanovanjski
in gospodarski objekt Mačkovci št. 45b,
– na zemljišču parc. št. 599 k.o. Mačkovci, gospodarski
objekt Mačkovci št. 45c,
– na zemljišču parc. št. 590 k.o. Mačkovci, stanovanjski
in gospodarski objekt Mačkovci št. 1a,
– na zemljišču parc. št. 586 k.o. Mačkovci, stanovanjski
objekt Mačkovci št. 1,
– na zemljišču parc. št. 995 in 996 k.o. Mačkovci, stanovanjski in gospodarski objekti Mačkovci št. 2,
– na zemljišču parc. št. 1603 k.o. Gornji Petrovci, gospodarski objekti Farme nesnic v Gornjih Petrovcih
– na zemljišču parc. št. 2580 k.o. Peskovci, objekti nekdanje valilnice in skladišča Gojitvenega lovišča Kompas,
– na zemljišču parc. št. 6616 k.o. Šalovci, stanovanjski
objekt in gospodarski objekti Šalovci št. 169.
30. člen
Varstvo pred požarom
Na mejni postaji Hodoš bo zagotovljen vir požarne vode
iz novega vodnjaka, lokalnih požarnih jam ali iz vodotoka
Velika Krka.
Do mejne postaje Hodoš mora biti urejen interventni dovoz.
31. člen
Odlagališča viškov materiala
Nenosilni material, ki nastane pri izkopu in ga ni možno
uporabiti kot nasipni material se uporabi za sanacijo peskokopa
v Kuštanovcih, glinokopa severno od hladilnice sadja v Puconcih in glinokopa vzhodno od naselja Puconci v bližini komunalne deponije.
Pogoji za urejanje deponij so:
– začasne in stalne deponije materiala ne smejo ovirati
odtoka voda, zavarovane morajo biti pred erozijo in imeti urejen odtok padavinskih voda;
– z nenosilnim materialom se ne sme zasipavati vodotokov in mokrišč.
Deponiranje nenosilnega materiala v ureditvenem območju
ali izven ureditvenega območja tega lokacijskega načrta, se mora
izvajati na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije, ki mora
vsebovati načrt krajinske ureditve. Investitor gradnje železniške
proge mora zahtevku za dovoljenje za gradnjo železniške proge,
predložiti bilanco mas in dokazilo o zagotovljenih deponijah.
32. člen
Rušenje objektov in preselitve
V prvi fazi je zaradi gradnje železniške proge treba odstraniti naslednje stanovanjske in gospodarske objekte, ki se nahajajo v območju izključne rabe proge:
– na zemljišču parc. št. 1796, k.o. Puconci, stanovanjski in
gospodarski objekt
– na zemljišču parc. št. 1239, k.o. Moščanci, gospodarski
objekt,

Št. 29 – 23. V. 1997

– na zemljišču parc. št. 991, k.o. Mačkovci, stanovanjski
objekt,
– na zemljišču parc. št. 2580, k.o. Peskovci, upravno zgradbo in valilnico (skrajni vzhodni objekt) Gojitvenega lovišča
Kompas,
– na zemljišču parc. št. 2332 k.o. Hodoš, temelje za stanovanjski in gospodarski objekt,
– na zemljišču parc. št. 2334 k.o. Hodoš, stanovanjski in
gospodarski objekt,
– na zemljišču parc. št. 3421 k.o. Hodoš, gospodarski
objekt,
– na zemljišču parc. št. 3420 k.o. Hodoš, stanovanjski
objekt,
– na zemljišču parc. št. 3417 k.o. Hodoš, gospodarski
objekt,
– na zemljišču parc. št. 3418 k.o. Hodoš, gospodarski
objekt
– na zemljišču parc. št. 3419 k.o. Hodoš, stanovanjski
objekt,
– na zemljišču parc. št. 2395, k.o. Hodoš, del gospodarskega objekta.
V drugi fazi je zaradi prestavitve trase proge treba odstraniti naslednji stanovanjski in gospodarski objekt:
– na zemljišču parc. št. 1720 k.o. Puconci, gospodarski
objekt,
– na zemljišču parc. št. 1722 k.o. Puconci, stanovanjski
blok s 6 stanovanji.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se, ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov poiščejo ustrezne nadomestne
nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji, določenimi v občinskih prostorskih izvedbenih aktih, ali druge oblike
odškodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
33. člen
V prvi fazi je zaradi vpliva gradnje in delovanja železniške proge treba preseliti naslednje objekte in ureditve:
– valilnici Gojitvenega lovišča Kompas iz objektov na
zemljišču parc. št. 2580 k.o. Peskovci,
– obore za race na zemljišču parc. št. 1379, 1380, 1385,
1386, 1387, 1388 in 1389 k.o. Križevci,
– nogometno igrišče v Šalovcih na zemljišču parc. št.
2754/1 in 2754/2 k.o. Šalovci.
Železniška proga tangira del nogometnega igrišča v Stanjevcih. Investitor je dolžan plačati odškodnino za prestavitev
nogometnega igrišča.
Za nadomestitev navedenih objektov in površin se v skladu s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti ter v skladu z
veljavnimi predpisi določijo nadomestne lokacije nadomestne
lokacije niso predmet tega lokacijskega načrta.
VII. FAZNOST IZVEDBE
34. člen
Predvidena je gradnja v treh fazah:
prva faza: enotirna, neelektrificirana proga za računsko hitrost V = 120 km/h (trasirano za končno hitrost V = 160 km/h z
lokalnimi omejitvami, izvennivojskimi in nivojskimi križanji na
mestih, kjer bodo v drugi fazi gradnje izvennivojska križanja),
druga faza: enotirna, elektrificirana proga za računsko
hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami in izvennivojskimi križanji,
tretja faza: dvotirna, elektrificirana proga za računsko hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami in izvennivojskimi
križanji.
V okviru posamezne faze je možna etapna gradnja.
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
– objekti na trasi železnice,
– deli trase železniške,
– povezovalne in nadomestne cesti in poti.
Navedene etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj,
predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
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VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
35. člen
Do izvedbe druge in tretje faze gradnje ostanejo vsa zemljišča, namenjena urejanju v zvezi z železniško progo v dosedanji rabi.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
36. člen
Monitoring
Investitor gradnje železniške proge in drugih ureditev določenih s to uredbo mora zagotoviti podrobnejši načrt izvajanja
monitoringa in izvajanje monitoringa v skladu s predpisi, pri
čemer je v nadaljevanju tega člena uredbe določena obvezna
minimalna vsebina spremljanja stanja v naslednjem obsegu:
Hrup
Skladno s predpisi je treba spremljati nivoje hrupa v času
obratovanja železniške proge. V primeru ugotovljenih preseženih dopustnih vrednosti ravni hrupa je potrebno za zmanjševanje ravni hrupa izvesti ustrezne ukrepe.
Tresljaji
Pred pričetkom gradnje se izvede popis gradbenega stanja
objektov v 40 m pasu obojestransko od osi proge. V času
gradnje in med obratovanjem železniške proge je treba spremljati poškodbe na objektih, ki bodo nastale zaradi gradnje ali
prometa po železniški progi.
Živalstvo
V času gradnje in v času obratovanja železniške proge je
potrebno spremljati spremembe v gibanju populacij živali in na
podlagi ugotovitev prirediti končno izvedbo omilitvenih ukrepov.
Območja kulturne in naravne dediščine
V času gradnje je potreben poostren arheološki nadzor na
odseku Šalovci–Hodoš in naravovarstveni nadzor ob posegih v
naravno občutljiva območja vodotokov in mokrišč. Lokacije
nadomestnih habitatov je treba pred izvedbo ponovno preveriti.
Gospodarski objekti
V času gradnje in obratovanja železniške proge je treba
spremljati vplive hrupa, tresljajev in hipne osvetlitve na gospodarske objekte Gojitvenega lovišča Kompas na desnem bregu
Peskovskega potoka in Farme nesnic v Gornjih Petrovcih.
37. člen
Druge obveznosti
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje
in po končani gradnji tudi:
– poskrbeti, da bo promet med gradnjo železniške proge
organiziran tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč
na obeh straneh železnice;
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih prečka predvidena železnica, in jih v
primeru poškodb zaradi gradnje železnice ustrezno sanirati;
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in
jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin
in sanaciji ostalega poškodovanega terena;
– pred pričetkom del posneti obstoječe stanje vseh lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, jih
urediti in protiprašno zaščititi;
– nadomestiti komunalne objekte in naprave, ki v načrtu
niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani z
gradnjo železniške proge;
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne
objekte in naprave, ki bodo poškodovani v času gradnje;
– investitor mora po končanih delih poskrbeti za geodetski posnetek zemeljskih in drugih naprav, ki jih je bilo potrebno
prestaviti zaradi gradnje železnice;
– v času gradnje upoštevati vse predpise o varstvu okolja.
Gradbišča morajo biti v bližini proge ter organizirana in opremljena tako, da ne bodo povzročala dodatnih obremenitev okolja.
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Zemljišča, kjer bodo gradbišča je po končni gradnji potrebno
vzpostaviti v prvotno stanje.
– preprečiti je potrebno morebitni izliv mineralnih in drugih olj iz delovnih strojev.
– pred posegi na meliorirana zemljišča preveriti delovanje
drenažnega sistema in ga v primeru poškodb zaradi gradnje
železnice primerno sanirati;
– investitor je po končani gradnji dolžan plačati stroške,
ki nastanejo v zvezi z agrarnimi operacijami, ki so posledica
posegov na kmetijska zemljišča (komasacija in ekspropriacija);
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v času obratovanja vzdrževati brežine in ostale površine
ter objekte, ki so del železniškega sveta;
– investitor je dolžan omogočiti pooblaščenim predstavnikom lokalnih skupnosti spremljanje gradnje železniške proge.
X. TOLERANCE
38. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi je treba
natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve,
ki so primernejše s prometno-tehničnega, okoljevarstvenega ali
oblikovalskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
prostorski in okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
Pri posameznih posegih, definiranih s to uredbo so dopustna naslednja odstopanja:
Trasa in objekti na trasi
– odstopanja v trasi in lokaciji objektov na trasi so dopustna ob pogoju, da ne poslabšajo razmer na progi in ob njej;
– dopustna so odstopanja v izvedbi in obliki objektov na
trasi, če se pri nadaljnji izdelavi dokumentacije ugotovi, da so
nove rešitve ugodnejše glede funkcionalnih, tehničnih in okoljevarstvenih zahtev.
Prestavitve unfrastrukturnih objektov
– dopustne so prestavitve obstoječih infrastrukturnih objektov izven ureditvenega območja ob pogoju, da si investitor
zagotovi pravico uporabe zemljišča.
Ostale ureditve
– odstopanja v izvedbi nasipov in usekov so dopustna, če
je zaradi prostorskih ali gradbeno-tehničnih pogojev možna in
potrebna izvedba drugačnega naklona
– odstopanja v trasi in izvedbi prestavitve obstoječih strug
potokov so dopustna ob pogoju, da si investitor zagotovi zemljišče in, da rešitve izboljšajo vodnogospodarske razmere.
Postajni objekti
– dopustna so odstopanja v velikosti postajnih objektov,
in sicer za ± 2 m v vse smeri. Dopustna so odstopanja v kritini
(material), vendar ob pogoju, da je temnejše barve. Postajni
objekt na postaji Hodoš se lahko izvaja v velikosti, ki je manjša
od navedene, v skladu s potrebami glede na faznost.
Protihrupne ograje
– odstopanja v dolžini in višini protihrupnih ograj so dopustna ob pogoju, da glede na terenske razmere ni možno izvesti navedenih ograj ali če spremembo zahtevajo občani, vendar
sprememba ne sme poslabšati varstva pred hrupom.
Faznost
– odstopanja v faznosti so dopustna, če za določen poseg
v okviru faze ne bodo zagotovljeni zakonsko predpisani pogoji.
V tem primeru se proga lahko izvaja po odsekih in etapno.
– posegi, za katere je navedeno, da se izvedejo v drugi ali
tretji fazi gradnje železniške proge, se lahko izvedejo že v prvi
fazi, če rešitve ne poslabšajo razmer ob progi in na njej.
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XI. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. SPLOŠNA DOLOČBA
40. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in
prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje v
Ljubljani in na občinah Puconci, Gornji Petrovci in HodošŠalovci.
XIII. KONČNA DOLOČBA
41. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-03/97-5
Ljubljana, dne 22. maja 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Hrpelje-Kozina v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občine).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Hrpelje-Kozina
v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov
občine.
IV
Občina Hrpelje-Kozina mora poskrbeti za izvedbo javne
razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega
načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine.
Javna razgrnitev traja en mesec in se prične tretji dan po
objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni
osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev
planskih aktov občine pripombe in predloge vsi zainteresirani in
prizadeti.
VI
Občina Hrpelje-Kozina mora v 30 dneh po preteku javne
razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in
predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega
načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1694.
Na podlagi drugega odstavka 45.b 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 in 71/93)
in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 14. seji dne 22.
maja 1997 sprejela
SKLEP
o javni razgrnitvi
A) Osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Kozina - Klanec
B) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin: dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za
obdobje 1986–1990 za območje Občine Hrpelje-Kozina v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Kozina - Klanec (v
nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal PANPROSTOR d.o.o., pod št. projekta LNKK 103/97, v februarju
1997 in javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Občine
Hrpelje-Kozina, ki jih je izdelal PANPROSTOR d.o.o. v februarju 1997.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89
in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in 72/95) in s prostorskimi
sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 in
Uradni list RS, št. 72/95) v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine

Št. 350-04/97-5
350-03/97-14
Ljubljana, dne 22. maja 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
1695.
Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95), drugega odstavka 20.
člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št.
7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska
deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1
V prvem odstavku 2. točke sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
(Uradni list RS, št. 73/95, 30/96, 34/96 in 5/97), se znesek “5,0
mio XEU” zamenja z novim zneskom “890 mio SIT” in znesek
“2,5 mio XEU” z novim zneskom “445 mio SIT”.
2
Ta sklep začne veljati 2. junija 1997.
Ljubljana, dne 20. maja 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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1696.
Na podlagi 22. člena zakona o kreditnih poslih s tujino
(Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in 20. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi depozita za
finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah
1
Določba 2. točke sklepa o uvedbi depozita za finančne
kredite in depozite, najete pri tujih osebah (Uradni list RS, št.
77/96 – prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se glasi:
“Domača oseba ni dolžna vplačati tolarskega depozita v
primerih:
– če črpa sredstva iz kredita, najetega pri tuji osebi za del,
ki je namenjen odplačilu kredita, najetega v tujini pred prvotno
dogovorjenim zadnjim datumom odplačila,
– če črpana sredstva iz kredita, najetega pri tuji osebi
uporabi za ustanovitev, dokapitalizacijo ali odkup deleža družbe v tujini.
Določba iz prve alinee prvega odstavka te točke se nanaša
le na novosklenjene posle, katerih ročnost ne zmanjša trajanje
kredita pod zadnji datum odplačila prvotno sklenjenega posla.”
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

VSEBINA

1642.
1643.

1644.

1645.
1646.

1647.

1648.
1649.

Ljubljana, dne 21. maja 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

1697.
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o bankah
in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93 in
drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in merilih
za izdajo dovoljenj za poslovanje bank
1
V sklepu o pogojih in merilih za izdajo dovoljenj za poslovanje bank (Uradni list RS, št. 59/92, 51/93 in 6/97) se za 5.
točko sklepa doda nova 5.a točka, ki se glasi:
“5.a Banka Slovenije lahko bankam, ki nimajo dovoljenja
za odpiranje računov in vodenje vlog za tuje osebe, ob predložitvi nepreklicne garancije na prvi poziv prvovrstne tuje banke za
celoten znesek teh vlog, izjemoma odobri odpiranje računov in
vodenje vlog za tuje osebe tudi brez doseganja predpisanega
zneska kapitala.”

1650.

1651.

1652.

1653.

1654.

1655.

1656.

1657.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1658.
Ljubljana, dne 20. maja 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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1659.

DRŽAVNI ZBOR
Zakon o javnih cestah (ZJC)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in
odborov Državnega zbora (OdUNKO-A)
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
nadzor proračuna in drugih javnih financ
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega
preoblikovanja in privatizacije
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport
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2569

2569

2570

2570

2570

2571
2571

2571

2572
2572

2572

2572

2573

2573

2547

2547
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1660. Odlok o spremembah odloka o sestavi in
izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije
2574
1661.–1674. Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo
2575–2577
1675. Odlok o imenovanju direktorja Triglavskega narodnega parka, Bled
2577
1676. Odlok o imenovanju direktorja Spominskega parka Trebče
2578
1677. Odlok o razrešitvi člana in imenovanju
dveh članov Nadzornega sveta Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji
2578
1678. Odlok o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega sodišča v Kopru
2578
1679. Odlok o razrešitvi sodnic porotnic Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
2578
1680. Odlok o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega sodišča v Mariboru
2578
1681. Odlok o razrešitvi vrhovnega sodnika –
svetnika na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije
2579
PREDSEDNIK REPUBLIKE
1682. Ukaz o povišanju v generalski čin

Stran

1686. Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
1687. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene organizacije za redno pregledovanje naprav in o rednem pregledovanju
certificiranih naprav v času njihovega
obratovanja
USTAVNO SODIŠČE
1688. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka
9. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1689. Sklep o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti kazenskega zakonika Republike Slovenije in zakona o kazenskem postopku

1690.

1695.
2579
1696.

VLADA
1693. Uredba o lokacijskem načrtu za železniško
progo Puconci–Hodoš–državna meja z
Republiko Madžarsko
1683. Sklep o postavitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v Monoštru
1694. Sklep o javni razgrnitvi ...

2679

MINISTRSTVA
1684. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja
1685. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij

2579

1697.

2579
2690

2580

BANKA SLOVENIJE
Dopolnitev navodila o načinu in postopku
vodenja računa obvezne rezerve bank in
hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanju plačilnega prometa na tem računu
Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite
in depozite, najete pri tujih osebah
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in merilih za izdajo dovoljenj za poslovanje bank

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1691. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o delovnem času za določena opravila
plačilnega prometa v Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet
1692. Poročilo o gibanju plač za marec 1997

2580

2671

2672

2676

2678
2690

2691

2691

2678

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun
50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po
13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

