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Zakon o pravniškem državnem izpitu –
(ZPDI-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003
potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o pravniškem
državnem izpitu, ki obsega:
– zakon o pravniškem državnem izpitu – ZPDI (Uradni
list RS, št. 13 z dne 10. 3. 1994),
– zakon o spremembi zakona o pravniškem državnem
izpitu – ZPDI-A (Uradni list RS, št. 71 z dne 18. 11. 1994),
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu – ZPDI-B (Uradni list RS, št. 5 z dne
28. 1. 1999) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu – ZPDI-C (Uradni list RS, št. 55 z
dne 9. 6. 2003).
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ZAKON
O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU
uradno prečiščeno besedilo
(ZPDI-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja pripravništvo po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik zaradi usposabljanja za opravljanje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica odvetnika in notarja oziroma za
opravljanje drugih del, za katere se z zakonom zahteva kot
pogoj pravniški državni izpit.
Ta zakon določa tudi način in pogoje, pod katerimi
Republika Slovenija podeljuje štipendije za potrebe sodišč
in drugih pravosodnih organov.
2. člen
Pripravništvo po tem zakonu traja dve leti. Izvaja se na
sodiščih (v nadaljnjem besedilu: sodniško pripravništvo) in
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kot izbirno usposabljanje ter se zaključi s pravniškim državnim izpitom.
V tem zakonu uporabljen izraz sodniški pripravnik, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za ženske in za moške.
3. člen
Sodniški pripravnik opravlja pripravništvo kot oseba v
delovnem razmerju na sodišču, lahko pa tudi kot oseba v
delovnem razmerju pri drugem delodajalcu v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, oziroma volontersko.
Pripravnik, ki opravlja sodniško pripravništvo v okviru
izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, oziroma kot volonter, je, razen glede delovnega razmerja, v pravicah, obveznostih in odgovornostih v enakem položaju kot pripravnik, ki je sklenil delovno razmerje na sodišču.
Sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga
zagotavlja delodajalec, lahko traja največ eno leto, razen
v primerih, ko je v skladu z določbami tega zakona podaljšano.
4. člen
Univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki je opravil
pripravništvo po določbah drugega zakona, se prizna čas že
opravljenega pripravništva, če je bilo to opravljeno v eni od
možnih izbirnih oblik razporeda pripravništva po določbah
tega zakona.
Univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki je opravil
strokovni izpit, ki ni pravniški državni izpit, se prizna ustrezni
del pravniškega državnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu izpitu.
O priznanju dela izpita iz prejšnjega odstavka odloči
minister, pristojen za pravosodje, v odločbi o pristopu k
izpitu.
5. člen
Skupno število pripravniških mest na posameznih višjih
sodiščih za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje na
sodišču, določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, skupno število pripravniških
mest za pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v
okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike pa določi minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju predsednika posameznega
višjega sodišča.
V skupnem številu pripravniških mest za pripravnike, ki
opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki
ga zagotavlja delodajalec, se posebej določi število mest za
usposabljanje odvetniških, notarskih, državnotožilskih in državnopravobranilskih pripravnikov, ki so že opravili izbirno
usposabljanje.
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O številu mest iz prejšnjih odstavkov dajo mnenje sodni
svet, Odvetniška zbornica Slovenije, Notarska zbornica Slovenije in državnotožilski svet.
Predsednik višjega sodišča določi, koliko pripravnikov
od skupnega števila pripravniških mest iz prvega odstavka
tega člena se bo usposabljalo na posameznih okrožnih in
okrajnih sodiščih z območja višjega sodišča.
II. PRIPRAVNIŠTVO
1. Pogoji za sprejem za sodniškega pripravnika
in način izbire kandidatov
6. člen
Sodniški pripravnik je lahko, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada
slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost,
3. ima pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali nostrificirano diplomo tuje pravne fakultete.
Sodniški pripravnik je lahko tudi tuj državljan, če aktivno obvlada slovenski jezik in izpolnjuje druge pogoje iz
prejšnjega odstavka in če obstaja pravna in dejanska vzajemnost z državo, katere državljan je.
7. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, vloži
prijavo za opravljanje pripravništva pri predsedniku tistega
višjega sodišča, na območju katerega želi opravljati pripravništvo.
Prijavi za opravljanje sodniškega pripravništva je treba
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena
in dokazila, ki so potrebna zaradi določitve prednostnega
vrstnega reda opravljanja pripravništva po določbah tega
zakona.
8. člen
Če je prijavljenih za opravljanje pripravništva več kandidatov, kot je prostih mest sodniških pripravnikov, določi
predsednik višjega sodišča prednostne vrstne rede za zasedbo prostih mest.
Polovico prostih mest se zasede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki se določi z upoštevanjem višine
povprečne ocene, ki so jo kandidati dosegli v času študija.
Med kandidati z enako povprečno oceno imajo prednost
kandidati, ki imajo višjo povprečno oceno iz učnih predmetov, ki sodijo v področje civilnega in kazenskega prava, če
so tudi te ocene enake, se upošteva čas vložitve popolne
prijave za opravljanje pripravništva.
Polovica prostih mest se zasede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki se določi z upoštevanjem časa
vložitve popolne prijave za opravljanje pripravništva. Med
kandidati, ki so istočasno vložili popolno prijavo za opravljanje pripravništva, imajo prednost kandidati, ki imajo višjo
povprečno oceno.
V pogodbi o zaposlitvi pripravnika, ki bo opravljal pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, se
navede obveznost iz 11.a člena tega zakona.
9. člen
Prednostni vrstni red se izdela po kriterijih iz prejšnjega
člena posebej za kandidate, ki se prijavijo za opravljanje
sodniškega pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja na
sodišču in posebej za kandidate, ki bodo opravljali sodniško
pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, oziroma volontersko.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Prednostne vrstne rede po kriterijih iz drugega odstavka 8. člena tega zakona določi predsednik višjega sodišča
največ štiri mesece in najmanj trideset dni pred izpraznitvijo
enega ali več pripravniških mest in jih objavi na sodni deski
višjega in okrožnih sodišč.
Prednostni vrstni redi, ki se določijo po kriterijih iz
tretjega odstavka 8. člena tega zakona, se objavijo na
sodni deski višjega ter okrožnih sodišč in se mesečno
dopolnjujejo.
10.a člen
Zaradi spremljanja stanja na področju izobraževanja
vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, centralno evidenco vseh kandidatov, prijavljenih za opravljanje sodniškega
pripravništva.
Centralna evidenca vsebuje naslednje podatke prijavljenih kandidatov:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– čas vložitve prijave;
– povprečno oceno, doseženo v času univerzitetnega
študija.
Predsednik višjega sodišča posreduje ministru, pristojnemu za pravosodje, prednostne vrstne rede iz drugega in
tretjega odstavka 8. člena tega zakona s podatki iz prejšnjega odstavka v treh dneh po njihovi določitvi.
Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo pet let. Po preteku tega roka se podatki arhivirajo v
skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhiv.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki
uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.
11. člen
Kandidata, ki je po določbah tega zakona pridobil pravico do opravljanja sodniškega pripravništva, predsednik
višjega sodišča trideset dni pred izpraznitvijo mesta o tem
obvesti, ga pozove, da določenega dne nastopi pripravništvo in ga imenuje za sodniškega pripravnika.
Če se kandidat v treh dneh od prejema poziva iz prejšnjega odstavka ne odzove pozivu za nastop pripravništva,
se šteje, da je umaknil prijavo iz prvega odstavka 7. člena
tega zakona. Iz opravičenih razlogov lahko predsednik višjega sodišča kandidatu na njegovo prošnjo dovoli preložitev
nastopa pripravništva. Zoper odločitev je dovoljena pritožba
na ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Rok iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja za
obveščanje kandidata, ki pridobi pravico do opravljanja sodniškega pripravništva zaradi umika prijave ali preložitve nastopa pripravništva kandidata iz prejšnjega odstavka.
Sodniški pripravniki, ki so kandidirali za prosta pripravniška mesta zaradi sklenitve delovnega razmerja, sklenejo
delovno razmerje na višjem sodišču, na območju katerega
bodo opravljali sodniško pripravništvo.
Z aktom o imenovanju iz prvega odstavka tega člena
se pripravniki razporedijo na posamezno sodišče v skladu z
določbami tega zakona.
11.a člen
Sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo
kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, je dolžan po
uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu skleniti
delovno razmerje za ustrezno delovno mesto na sodišču, pri
državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu ali pri Ministrstvu za pravosodje najmanj za čas trajanja pripravništva s
sklenjenim delovnim razmerjem na sodišču.
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Predsednik višjega sodišča pisno pozove na predlog
predstojnika organa, pri katerem obstaja ustrezno prosto
delovno mesto, sodniškega pripravnika na delo v smislu
sklenitve delovnega razmerja iz prejšnjega odstavka, najkasneje v petnajstih dneh po opravljenem pravniškem državnem izpitu. Če je predlogov več, ima pripravnik pravico
izbrati delovno mesto.
Pripravnik, kateremu poziv ni bil vročen v roku iz prejšnjega odstavka, je prost obveznosti iz tega člena.
Če sodniški pripravnik ne sklene delovnega razmerja
na poziv iz drugega odstavka tega člena, je dolžan povrniti
stroške izobraževanja v višini seštevka neto plač, prejetih v
času sodniškega pripravništva.
2. Potek pripravništva
12. člen
Če je sodniški pripravnik v času pripravništva opravičeno odsoten za več kot en mesec, se mu pripravništvo za čas
odsotnosti ustrezno podaljša.
Odsotnost iz prejšnjega odstavka je opravičena v primerih, ko gre sodniškemu pripravniku po predpisih, ki veljajo za strokovno in upravno-tehnično osebje na sodiščih,
nadomestilo plače.
O podaljšanju pripravništva odloči predsednik višjega
sodišča. Zoper odločitev je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za pravosodje.
13. člen
Sodniško pripravništvo poteka po časovno določenem
razporedu.
Pripravništvo ali delo v izbirnih oblikah usposabljanja
po določbah tega zakona se priznava kot pripravništvo za
opravljanje pravniškega državnega izpita, če traja najmanj
eno leto.
V okviru določenega razporeda usposabljanja ima lahko sodniški pripravnik, ki je v delovnem razmerju na sodišču, po svoji izbiri en mesec prostega časa za pripravo na
pravniški državni izpit.
14. člen
Sodniški pripravnik se usposablja na sodiščih, in sicer:
– tri mesece v kazenskem sodstvu,
– pet mesecev v civilnem sodstvu,
– štiri mesece v gospodarskem ali delovnem sodstvu.
Usposabljanje iz prejšnjega odstavka je obvezno.
Podrobnejši program sodniškega pripravništva predpiše minister, pristojen za pravosodje, posamičen razpored
odredi predsednik višjega sodišča.
15. člen
Za izbirno usposabljanje se prizna usposabljanje univerzitetnega diplomiranega pravnika:
1. v eni od oblik iz prvega odstavka prejšnjega člena,
2. na ustavnem sodišču,
3. pri državnem tožilstvu,
4. pri zakonodajnem organu,
5. v državni upravi,
6. pri notarju,
7. pri odvetniku,
8. pri državnem pravobranilstvu,
9. pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli,
10. v pravni službi pravne osebe,
11. pri upravnem sodišču,
12. pri organu za postopek o prekrških.
Pripravniki, ki se izbirno usposabljajo za posamezna
področja, se lahko ob soglasju delodajalca za določen čas
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usposabljajo tudi v drugih oblikah izbirnega usposabljanja iz
1. do 12. točke prejšnjega odstavka.
16. člen
Čas pripravništva po tem zakonu se všteva v čas z
zakonom zahtevanih praktičnih izkušenj za opravljanje posameznih z zakonom določenih funkcij oziroma poklicev, če
zakon tako določa.
17. člen
Sodniškemu pripravniku je treba zagotoviti, da se z
opravljanjem posameznih pravnih opravil v skladu z zakonom in izobraževanjem vsestransko usposablja za samostojno pravniško delo. V času sodniškega pripravništva se mora
pripravnik udeležiti obveznih oblik izobraževanja, določenih
s programom sodniškega pripravništva. Obvezne oblike izobraževanja se izvajajo na sodiščih ter v Centru za izobraževanje v pravosodju. Sodniški pripravnik o svojem delu piše
poročilo o delu.
Nadzor nad usposabljanjem izvaja predsednik višjega
sodišča, na območju katerega se sodniški pripravnik usposablja.
Sodniški pripravnik lahko pod nadzorstvom sodnika
mentorja in ob soglasju strank, ki so navzoče, opravlja posamezna dejanja na glavni obravnavi, seji senata in drugem
naroku.
Sodniki ali druge osebe, ki so določene za spremljanje
dela in obveznih oblik izobraževanja sodniškega pripravnika, po končanem usposabljanju na posameznem področju
izdelajo pisno mnenje oziroma potrdilo o opravljenih obveznih oblikah izobraževanja.
Navodilo za sestavo mnenj in potrdil iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za pravosodje.
18. člen
Sodniški pripravnik, ki je sklenil delovno razmerje na
sodišču, prejema v času pripravništva plačo ter ima druge
pravice in obveznosti, ki so z zakonom določene za strokovno in upravno tehnično osebje na sodiščih.
III. PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT
19. člen
Sodniški pripravnik ob zaključku pripravništva vloži zahtevo za opravljanje pravniškega državnega izpita (v nadaljnjem besedilu: izpit).
Zahteva iz prejšnjega odstavka se lahko vloži en mesec
pred zaključkom pripravništva.
Zahtevi za opravljanje izpita je treba priložiti dokazila o
opravljenem pripravništvu z vsemi mnenji in potrdili iz četrtega odstavka 17. člena tega zakona in dokazila o opravljenem izbirnem usposabljanju s podatki o njegovi vsebini in
trajanju.
Z odločbo, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi
tudi čas in kraj opravljanja izpita ter izpitno komisijo. Od
dneva vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena do
dneva opravljanja izpita ne sme preteči več kot dva meseca.
Ta rok ne velja v primeru, ko kandidat v zahtevi za opravljanje izpita izrecno navede, da bi želel izpit opravljati kasneje.
Predsednik izpitne komisije lahko iz utemeljenih razlogov odloči o spremembi člana izpitne komisije, o čemer
obvesti kandidata pred začetkom opravljanja ustnega dela
izpita.
Sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo
kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, mora v enem
letu po zaključku pripravništva vložiti zahtevo za opravljanje
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izpita in pristopiti k izpitu, sicer izgubi pravico opravljati izpit.
Minister, pristojen za pravosodje, lahko ta rok na prošnjo,
vloženo iz utemeljenih razlogov pred potekom roka, podaljša največ za eno leto.
20. člen
Pristop k izpitu dovoli minister, pristojen za pravosodje.
Pristop k izpitu se sme zavrniti samo, če kandidat ni opravil
pripravništva v skladu z določbami tega zakona ali če je
izgubil pravico do opravljanja izpita po šestem odstavku
prejšnjega člena.
Pripravniku, ki po tretjem dovoljenem pristopu ne opravi uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop.
21. člen
Za pripravo in oceno pisnega dela izpita se za vsako
področje določita po dva člana izpitne komisije, ustni del
izpita pa se opravlja pred šestčlansko komisijo.
Predsednika in člane izpitne komisije imenuje minister,
pristojen za pravosodje, za posamezna področja na predlog
predsednikov sodišč, sodnega sveta, državnih tožilstev, odvetniške in notarske zbornice izmed izkušenih sodnikov,
državnih tožilcev, odvetnikov, notarjev ter drugih uglednih
pravnih strokovnjakov.
22. člen
Z izpitom se preverja, ali je sodniški pripravnik pridobil
potrebna znanja in se praktično usposobil za samostojno
opravljanje pravniških del za opravljanje funkcij oziroma poklica iz 1. člena tega zakona.
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Ustni del
se opravlja za pisnim delom.
23. člen
Pisni del izpita zajema izdelavo pisnih nalog s kazenskega in civilnega področja.
24. člen
Pisni del izpita traja za vsako pisno nalogo po osem ur.
Kandidat ima lahko pri pisnem delu izpita pri sebi zakone in
druge predpise ter strokovno pravno literaturo.
V času opravljanja pisnega dela izpita se kandidat ne
more z nikomer posvetovati.
Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima
enake posledice kot negativno ocenjena pisna naloga.
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27. člen
Ustni del izpita zajema preverjanje usposobljenosti kandidata na naslednjih pravnih področjih:
– civilno materialno in procesno pravo,
– kazensko materialno in procesno pravo,
– upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor,
– temelji gospodarskega prava,
– temelji delovnega prava,
– ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne
uprave ter temelji pravne ureditve Evropske unije.
Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje
kandidatove usposobljenosti, vendar skupno največ tri ure.
27.a člen
Podrobnejšo vsebino in potek izpita predpiše minister,
pristojen za pravosodje.
28. člen
Pisni in ustni del izpita se ocenita tako, da se vsaka
pisna naloga oceni s točkami od 0 do 10 in vsako področje
ustnega dela izpita s točkami od 0 do 10.
Posamezno področje izpita je uspešno opravljeno, če
je ocenjeno najmanj s 6 točkami.
Za skupno pozitivno oceno izpita mora kandidat zbrati
najmanj 48 točk, oziroma ustrezno nižje povprečje točk,
upoštevajoč obseg priznanega dela izpita v odločbi o pristopu k izpitu, pri čemer nobeno od posameznih področij ne
sme biti ocenjeno z manj kot 6 točkami.
Če kandidat skupno zbere 48 točk, oziroma ustrezno
nižje povprečje točk, upoštevajoč obseg priznanega dela
izpita v odločbi o pristopu k izpitu, pa le eno od področij
ustnega dela izpita ni ocenjeno kot uspešno, predsednik
izpitne komisije dovoli kandidatu, da v roku enega meseca
ponavlja izpit iz tega področja.
Ponovitev izpita iz prejšnjega odstavka se ne šteje za
ponoven pristop k izpitu.
29. člen
Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, izda izpitna komisija potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
Doseženo število točk na izpitu se ne vpisuje v potrdilo.

25. člen
Pisni del izpita za posamezno področje zajema izdelavo sodne odločbe prve stopnje.

29.a člen
V mnenja in potrdila iz četrtega odstavka 17. člena tega
zakona, zapisnik o izpitu in pisni nalogi ima vpogled kandidat in pristojni organ v postopku izbire za sklenitev delovnega razmerja oziroma izvolitev ali imenovanje na funkcijo v
pravosodnem organu.

26. člen
Pozitivno ocenjen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita. Pozitivno je ocenjena tista naloga, ki
sta jo pozitivno ocenila oba člana izpitne komisije; če sta
pozitivni oceni različni, velja povprečna ocena.
Če je negativno ocenjeno le eno področje pisnega
dela izpita in je drugo ocenjeno z najmanj osmimi točkami,
kandidat ne opravlja ustnega dela izpita. V takem primeru
predsednik komisije kandidatu dovoli, da v roku enega meseca ponavlja pisni del izpita s področja, ki je bilo negativno
ocenjeno.
Ponovitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje za ponoven pristop k izpitu.
Če kandidat ponovitve izpita ne opravi uspešno, se
šteje, da celotnega izpita ni opravil.

30. člen
Zaradi spremljanja stanja na področju opravljanja izpitov in opravljanja drugih nalog iz tega zakona vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, evidenco opravljanja pravniških državnih izpitov.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje osebne podatke kandidatov, ki opravljajo pravniški državni izpit:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– podatek o obliki sodniškega pripravništva, ki jo je
opravljal kandidat pred izpitom;
– podatek o višjem sodišču, na območju katerega se
je kandidat usposabljal;
– datum izpita;
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– podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja;
– uspeh in ocene, dosežene na izpitu.
Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki
uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.

Diplomirani pravniki, ki ob pričetku uporabe tega zakona opravljajo pripravništvo v drugih državnih organih, pridobijo po enoletni pripravniški dobi v skladu s tem zakonom
pravico do enoletnega sodniškega pripravništva; lahko pa
pripravništvo zaključijo z upravnim izpitom po doslej veljavnih predpisih.

IV. ŠTIPENDIRANJE ZA POTREBE PRAVOSODNIH
ORGANOV

38. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se za pripravništvo in strokovne izpite na sodiščih, prenehajo uporabljati določbe II. in III. poglavja zakona o pripravništvu,
strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št.
8/80 in 27/85).

31. člen
Štipendije za potrebe pravosodnih organov v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: pravosodne štipendije) podeljuje ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Sredstva za štipendije po prejšnjem odstavku se zagotavljajo s proračunom Republike Slovenije.
32. člen
Pravosodne štipendije se podeljujejo študentom prava.
Pri podelitvi štipendij študentom se upošteva njihova
sposobnost, ki zagotavlja uspešno šolanje.
33. člen
Minister, pristojen za pravosodje, predpiše merila za
podeljevanje pravosodnih štipendij, postopek določanja višine štipendij ter postopek dodeljevanja štipendij.
Zakon o pravniškem državnem izpitu – ZPDI (Uradni list RS, št. 13/94) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen – upoštevana sprememba iz ZPDI-C
Z izpitom po določbah tega zakona je izenačen pravosodni izpit in z njim izenačeni izpiti po doslej veljavnih predpisih.
35. člen
Diplomiranemu pravniku, ki ima, preden se pričnejo
uporabljati določbe tega zakona, opravljeno prakso v eni od
oblik izbirnega usposabljanja po določbah tega zakona, se
opravljena praksa šteje v čas pripravništva, ki ga določa ta
zakon.
O vštevanju opravljene prakse v pripravništvo po prejšnjem odstavku odloči minister, pristojen za pravosodje.
36. člen
Če je z zakonom določeno, da opravlja tuj državljan
preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše vsebino in način opravljanja preizkusnega izpita v skladu z določbami III. poglavja tega zakona, do pričetka uporabe tega
zakona pa v skladu s predpisi, ki urejajo pravosodni izpit.
Preizkusni izpit iz prejšnjega odstavka se opravlja ustno.
37. člen
Diplomirani pravniki, ki ob pričetku uporabe tega zakona izpolnjujejo pogoje za opravljanje pravosodnega izpita oziroma opravljajo pripravništvo v pravosodnih organih
ali pri odvetnikih zaradi pridobitve pravice pristopa k pravosodnemu izpitu, nadaljujejo usposabljanje in opravljajo pravosodni izpit po doslej veljavnih predpisih, vendar najkasneje do 1. 7. 1999, po tem datumu pa opravljajo pravniški
državni izpit.

39. člen
Določbe tega zakona se pričnejo uporabljati 1. januarja 1995.
Če do datuma iz prejšnjega odstavka niso uveljavljeni
izvršilni predpisi po določbah tega zakona, se do njihove
uveljavitve smiselno uporabljajo izvršilni predpisi, izdani na
podlagi zakona iz prejšnjega člena, kolikor niso v nasprotju
z določbami tega zakona.
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembi zakona o pravniškem državnem izpitu – ZPDI-A (Uradni list RS, št. 71/94) vsebuje
naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pravniškem državnem izpitu – ZPDI-B (Uradni list RS,
št. 5/99) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
10. člen
Za oblikovanje prednostnega vrstnega reda po tem
zakonu se upoštevajo tudi vse popolne prijave za opravljanje
pripravništva, prispele k predsedniku višjega sodišča do
uveljavitve tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pravniškem državnem izpitu – ZPDI-C (Uradni list RS,
št. 55/2003) vsebuje naslednje prehodne in končno
določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Predsedniki višjih sodišč posredujejo ministru, pristojnemu za pravosodje, veljavne prednostne vrstne rede, sprejete do dneva uveljavitve tega zakona, z vsemi podatki po
10.a členu zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
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24. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi pravilnik iz
tretjega odstavka 14. člena zakona ter izda pravilnik iz 27.a
člena zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi navodilo iz
petega odstavka 17. člena zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
Določbe četrtega odstavka 8. člena in 11.a člena zakona se uporabljajo za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje po uveljavitvi tega zakona.
Določbe 8. člena tega zakona (14. člen zakona) in
10. člena tega zakona (17. člen zakona) ter prvega odstavka
11. člena tega zakona (tretji odstavek 19. člena zakona) se
uporabljajo za osebe, ki začnejo opravljati sodniško pripravništvo po uskladitvi oziroma uveljavitvi pravilnika iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
Določbe 13. člena tega zakona (21. člen zakona),
14. člena tega zakona (23. člen zakona), 15. člena tega
zakona (25. člen zakona), 16. člena tega zakona (26. člen
zakona) in 19. člena tega zakona (28. člen zakona) se
uporabljajo za osebe, ki se prijavijo k opravljanju pravniškega državnega izpita po uskladitvi oziroma uveljavitvi pravilnika iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Za sodniške pripravnike, ki so zaključili pripravništvo
pred uveljavitvijo tega zakona, začne teči rok iz šestega
odstavka 19. člena zakona z dnem uveljavitve tega zakona.
26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3964.

Zakon o priznanju Republike Slovenije za
poslovno odličnost – (ZPPO-UPB1) (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003
potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki obsega:
– zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – ZPPO (Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – ZPPO-A
(Uradni list RS, št. 55 z dne 9. 6. 2003).
Št. 091-02/94-4/6
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 895-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA POSLOVNO ODLIČNOST
uradno prečiščeno besedilo
(ZPPO-UPB1)
1. člen
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v
nadaljnjem besedilu: priznanje) je najvišje priznanje Repu-
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blike Slovenije v okviru nacionalnega programa kakovosti
Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.
2. člen
Namen priznanja je spodbujanje slovenskih gospodarskih družb, zavodov in drugih pravnih oseb ter državnih
organov (v nadaljnjem besedilu: osebe) k uvajanju sistemov
sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti
ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja
za zagotovitev konkurenčnosti proizvodov in storitev.
3. člen
Priznanja se vsako leto lahko podelijo osebam v zasebnem in javnem sektorju v kategorijah, ki jih določi Odbor za
priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljnjem besedilu: odbor), upoštevajoč kriterije in merila
evropske nagrade za kakovost.
Ob izpolnjevanju pogojev po tem zakonu se priznanje
iz prejšnjega odstavka lahko podeli tudi podjetnikom posameznikom.
4. člen
Priznanje se ne more podeliti osebi, ki je v času postopka ocenjevanja in podeljevanja priznanja iz kateregakoli
razloga prenehala ali je v postopku prenehanja.
5. člen
Priznanje se izkazuje s skulpturo ter posebno listino.
6. člen
Priznanje podeljuje odbor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.
Odbor ima devet članov.
Po položaju so člani odbora minister, pristojen za znanost, minister, pristojen za gospodarstvo, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in predsednik Obrtne zbornice Slovenije ter predstavnik reprezentativnih sindikatov.
Drugi člani odbora so dva direktorja gospodarskih
družb in dva direktorja organizacij iz javnega sektorja.
Člane odbora iz prejšnjega odstavka imenuje Vlada
Republike Slovenije za dobo štirih let na predlog ministra,
pristojnega za znanost. Predsednika odbora izvolijo člani
odbora izmed sebe.
Odbor imenuje posebno ocenjevalno komisijo, ki pripravi strokovne ocene o posameznih predlogih.
7. člen
Odbor uredi način svojega dela s pravilnikom o delu
odbora (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik določa
zlasti:
– pravice, dolžnosti in način delovanja odbora,
– obliko in vsebino javnega razpisa za zbiranje prijav,
– obliko, material in znake na skulpturi ter vsebino listine iz 5. člena tega zakona,
– sestavo, pristojnosti in naloge ocenjevalne komisije,
– kategorije priznanja, merila in sistem ocenjevanja ter
– dan in način podelitve priznanja,
– podrobnejše kriterije za podelitve priznanja in način
predlaganja kandidatov.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pred tem pa mora dati nanj
soglasje Vlada Republike Slovenije.
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8. člen
Strokovna in administrativna dela za odbor opravlja
Urad Republike Slovenije za meroslovje.
9. člen
Sredstva za izvajanje tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – ZPPO (Uradni list RS, št. 22/98) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
10. člen
Odbor se imenuje najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Odbor sprejme pravilnik najkasneje tri mesece po imenovanju odbora.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost –
ZPPO-A (Uradni list RS, št. 55/2003) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
5. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje nove člane odbora
v skladu s tem zakonom potem, ko sedanjim članom odbora
poteče mandat.
Odbor uskladi pravilnik s tem zakonom najpozneje v
enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
postopek podelitve priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2004.

3965.

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih –
(ZSZN-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003
potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o strokovnih in
znanstvenih naslovih, ki obsega:
– zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih – ZSZN
(Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998) in
– zakon o spremembah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih – ZSZN-A (Uradni list RS, št. 55 z dne 9.
6. 2003).
Št. 602-04/91-7/14
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 896-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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ZAKON
O STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH NASLOVIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZSZN-UPB1)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se
pridobijo na visokošolskih zavodih po končanem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu z javno veljavnostjo.
2. člen
(pridobitev strokovnega in znanstvenega naslova)
Strokovni in znanstveni naslov označuje stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu po dodiplomskem oziroma podiplomskem študijskem programu.
Strokovni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča
študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe oziroma za pridobitev specializacije.
Znanstveni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev magisterija oziroma doktorata znanosti.
Strokovni ali znanstveni naslov je sestavni del študijskega programa in se določi za oba spola.
Strokovne in znanstvene naslove podeljujejo visokošolski zavodi v skladu z zakonom in svojim statutom.
3. člen
(uporaba strokovnih in znanstvenih naslovov)
Strokovni in znanstveni naslovi po tem zakonu se uporabljajo za vsa študijska, znanstvena oziroma umetniška področja ali discipline.
4. člen
(način tvorjenja strokovnih naslovov)
Strokovni naslovi na posameznih študijskih, znanstvenih oziroma umetniških področjih ali disciplinah se tvorijo
takole:
– končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: za besedo diplomirani oziroma diplomirana se doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa;
– končan študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe: za besedama univerzitetni diplomirani oziroma
univerzitetna diplomirana se doda poimenovanje, izvedeno
iz študijskega programa.
5. člen
(strokovni naslovi na umetniških področjih)
Strokovni naslov po študijskih programih za pridobitev
univerzitetne izobrazbe na umetniških področjih se lahko
tvori tudi tako, da se za besedo akademski oziroma akademska doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
6. člen
(strokovni naslovi na tehniških, biotehniških in tehnoloških
področjih)
Strokovni naslovi na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih se tvorijo takole:
– končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: za besedama diplomirani inženir oziroma
diplomirana inženirka se doda poimenovanje, izvedeno iz
študijskega programa;
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– končan študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe: za besedami univerzitetni diplomirani inženir oziroma univerzitetna diplomirana inženirka se doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
7. člen
(strokovni naslovi v medicini, dentalni medicini,
veterinarstvu in farmaciji)
Ne glede na določbo 4. člena tega zakona se po
dodiplomskih študijskih programih medicine, dentalne medicine, veterinarstva in farmacije pridobijo tile strokovni naslovi:
– končan univerzitetni študijski program medicine: doktor oziroma doktorica medicine;
– končan univerzitetni študijski program dentalne medicine: doktor oziroma doktorica dentalne medicine;
– končan univerzitetni študijski program veterinarstva:
doktor oziroma doktorica veterinarske medicine;
– končan univerzitetni študijski program farmacije: magister oziroma magistra farmacije.
8. člen
(strokovni naslov profesor oziroma profesorica)
Po študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe na katerem koli študijskem, znanstvenem oziroma
umetniškem področju ali disciplini, ki dajejo tudi pedagoško
usposobljenost, se lahko pridobi strokovni naslov profesor
oziroma profesorica.
Merila o obsegu pedagoškega usposabljanja in o strukturi programov iz prejšnjega odstavka določi Svet za visoko
šolstvo Republike Slovenije.
Strokovni naslov se tvori tako, da se za besedo profesor oziroma profesorica doda poimenovanje, izvedeno iz
študijskega programa.
9. člen
(strokovni naslov specialist oziroma specialistka)
Strokovni naslov po končanem podiplomskem študijskem programu za pridobitev specializacije na visokošolskem zavodu se tvori tako, da se za strokovnim naslovom,
pridobljenim po dodiplomskem študijskem programu, doda
beseda specialist oziroma specialistka, lahko pa se tudi
navede študijsko, znanstveno oziroma umetniško področje
ali disciplina.
10. člen
(izjeme)
Strokovni naslov po interdisciplinarnem ali individualnem študijskem programu se tvori po načelih tega zakona,
ob upoštevanju prevladujočega dela študijskega programa
oziroma pravil kreditnega sistema.
11. člen
(način tvorjenja znanstvenih naslovov)
Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študijskem programu za pridobitev magisterija je magister oziroma magistrica znanosti ali umetnosti.
Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študijskem programu za pridobitev doktorata znanosti je doktor
oziroma doktorica znanosti.
V diplomi se lahko označi tudi znanstveno področje, iz
katerega je znanstveni naslov pridobljen, vendar ta oznaka
ni sestavni del naslova.
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12. člen
(okrajšave)
V študijskih programih se poleg polnega strokovnega oziroma znanstvenega naslova določi tudi njegova
okrajšava.
Pri strokovnih naslovih, ki vsebujejo izraz:
– univerzitetni diplomirani oziroma univerzitetna diplomirana, se uporablja okrajšava univ. dipl.;
– diplomirani oziroma diplomirana, se uporablja okrajšava dipl.;
– univerzitetni diplomirani inženir oziroma univerzitetna
diplomirana inženirka, se uporablja okrajšava univ. dipl. inž.;
– diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka, se
uporablja okrajšava dipl. inž.;
– profesor oziroma profesorica, se uporablja okrajšava
prof.;
– akademski oziroma akademska, se uporablja okrajšava akad.;
– doktor oziroma doktorica medicine, se uporablja
okrajšava dr. med.;
– doktor oziroma doktorica dentalne medicine, se uporablja okrajšava dr. dent. med.;
– doktor oziroma doktorica veterinarske medicine, se
uporablja okrajšava dr. vet. med.;
– magister oziroma magistra farmacije, se uporablja
okrajšava mag. farm.;
– specialist oziroma specialistka, se uporablja okrajšava spec.
Za znanstveni naslov magister oziroma magistrica znanosti ali umetnosti se uporablja okrajšava mag.
Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti se uporablja okrajšava dr.
13. člen
(seznami)
Seznam vseh strokovnih in znanstvenih naslovov ter
njihovih okrajšav, ki jih po tem zakonu podeljujejo univerze
in visokošolski zavodi, objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
14. člen
(pristavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov)
Strokovni in znanstveni naslovi se vpišejo v diplomo.
Strokovni naslov se pristavlja za imenom in priimkom.
Znanstveni naslov se pristavlja pred imenom in priimkom.
15. člen
(nazivi, pridobljeni po posebnih predpisih)
Nazivi in njihove okrajšave, ki se pridobijo po posebnih
predpisih, se ne smejo tvoriti enako, kot je s tem zakonom
določeno za strokovne in znanstvene naslove.
16. člen
(priznavanje v tujini pridobljenih diplom)
V tujini pridobljeni strokovni in znanstveni naslov velja,
če je diploma, s katero se izkazuje pridobitev naslova, priznana v Republiki Sloveniji.
Način in postopek priznavanja določa zakon.
17. člen
(kazenske določbe)
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki ga stori v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če podeljuje
strokovni ali znanstveni naslov v nasprotju z določbami tega
zakona (2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 14. člen).
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Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje vsakdo, če uporablja strokovni oziroma znanstveni naslov, ki si ga ni pridobil (2. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje visokošolski zavod, če ne uskladi strokovnih in znanstvenih naslovov in jih ne objavi v enem letu od
uveljavitve tega zakona (18. in 21. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
visokošolskega zavoda.
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih – ZSZN
(Uradni list RS, št. 47/98) vsebuje naslednje prehodne
in končne določbe:
18. člen
(uskladitev z zakonom)
Visokošolski zavodi morajo uskladiti strokovne in znanstvene naslove z določbami tega zakona najkasneje v enem
letu po njegovi uveljavitvi.
19. člen
(rok za izdajo meril)
Merila iz drugega odstavka 8. člena tega zakona izda
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije najkasneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
20. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Uradni
list FLRJ, št. 13/63) in preneha veljati zakon o strokovnih
naslovih (Uradni list SRS, št. 21/71 in 7/86 ter Uradni list
RS, št. 37/92).
21. člen
(uskladitev pridobljenih naslovov)
Strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni naslovi, pridobljeni po visokošolskih programih na območju
Republike Slovenije pred uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo z določbami tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Uskladitve iz prejšnjega odstavka opravijo visokošolski
zavodi za programe s svojega študijskega, znanstvenega
oziroma umetniškega področja oziroma discipline in jih objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kdor si je pridobil strokovni oziroma znanstveni naslov
pred uveljavitvijo tega zakona, ima pravico do uporabe strokovnega oziroma znanstvenega naslova, usklajenega po prvem in drugem odstavku tega člena.
Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena in ne glede na določbo 20. člena tega zakona se
strokovni naslov, pridobljen na visokošolskem zavodu po
višješolskem študijskem programu, razpisanem najkasneje
v študijskem letu 1995/96, uporablja v nespremenjeni obliki tudi po uveljavitvi tega zakona.
Kdor si je pridobil strokovni oziroma znanstveni naslov
pred uveljavitvijo tega zakona, lahko na lastne stroške zahteva pri visokošolskem zavodu, ki mu je podelil strokovni oziroma znanstveni naslov, izdajo listine, iz katere bo razviden
strokovni oziroma znanstveni naslov, usklajen s tem zakonom. Če je visokošolski zavod prenehal obstajati, listino
izda visokošolski zavod, ki sedaj izvaja študijske programe z
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njegovega študijskega, znanstvenega oziroma umetniškega
področja ali discipline.
22. člen
(uskladitev posebnih predpisov)
Nazivi, ki se pridobijo v skladu s posebnimi predpisi,
se uskladijo s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
23. člen
(priznavanje enakovrednosti strokovnih oziroma
znanstvenih naslovov)
Ne glede na določbi 16. člena tega zakona so strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni naslovi, pridobljeni na območju drugih republik nekdanje SFRJ do 25.
junija 1991, enakovredni strokovnim in znanstvenim naslovom, pridobljenim v Republiki Sloveniji do tega datuma.
24. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih – ZSZN-A (Uradni list RS, št. 55/2003)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
3. člen
Visokošolski zavodi morajo uskladiti strokovni naslov z
določbami tega zakona in ga začeti podeljevati najkasneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do izteka roka iz prejšnjega odstavka se ne glede na
določbe 1. in 2. člena tega zakona diplomantom univerzitetnega študijskega programa podeljuje strokovni naslov doktor oziroma doktorica stomatologije.
Kdor si je pridobil strokovni naslov doktor oziroma doktorica stomatologije, lahko pri visokošolskem zavodu, ki mu
ga je podelil, zahteva izdajo nove listine s strokovnim naslovom doktor oziroma doktorica dentalne medicine.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3966.

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah –
(ZNPK-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003
potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah, ki obsega:
– zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah – ZNPK
(Uradni list RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000) in
– zakon o spremembi zakona o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah – ZNPK-A (Uradni list RS, št. 55 z dne 9. 6.
2003).
Št. 602-13/00-2/4
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 897-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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ZAKON
O NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZNPK-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja postopek in telesa oziroma organe in
organizacije pristojne za sprejemanje katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
2. člen
(opredelitev poklicne kvalifikacije)
Poklicna kvalifikacija po tem zakonu je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za
opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.
Poklicna kvalifikacija, ki je pridobljena v skladu s tem
zakonom, je priznana kot nacionalna poklicna kvalifikacija (v
nadaljnjem besedilu: poklicna kvalifikacija).
3. člen
(pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije)
Posameznik pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo:
– z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za
vse poklice, ki jih v skladu z nomenklaturo poklicev obsega
ustrezen naziv poklicne ali strokovne izobrazbe,
– po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
– po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno, ali
– če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in
spretnosti sprejete v skladu s tem zakonom.
4. člen
(javno veljavna izobrazba)
S poklicno kvalifikacijo, pridobljeno v skladu s četrto
alineo prejšnjega člena, ni mogoče pridobiti naziva poklicne
oziroma strokovne izobrazbe, ki se pridobi po izobraževalnih programih, sprejetih v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno izobraževanje, se pa
upošteva pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe v skladu
z navedenimi predpisi.
5. člen
(javna listina)
Nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z javno
listino, ki se pridobi po končanem izobraževanju oziroma
delih izobraževanja, in z javno listino, pridobljeno v skladu s
tem zakonom.
Javne listine, ki jih posamezniki pridobijo v skladu s
tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: certifikat), se upoštevajo pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe v skladu s
predpisi, ki urejajo področje izobraževanja.
Obliko in vsebino javnih listin, ki se izdajajo v skladu s
tem zakonom, določi minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister).
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II. STROKOVNI IN DRUGI ORGANI TELESA
IN ORGANIZACIJE
6. člen
(strokovni svet)
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje:
– predlaga kataloge standardov strokovnih znanj in
spretnosti,
– sprejme metodologijo za pripravo katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
– predlaga program usposabljanja za pridobitev licence,
– nudi strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in
pri pripravi predpisov na področju poklicnih kvalifikacij,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi
predpisi.
Strokovna, tehnična in druga dela na področje poklicnih standardov opravlja za Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje Center za poklicno in strokovno izobraževanje.
7. člen
(zbornice in pristojna ministrstva)
Na področju pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij opravljajo zbornice, ki se kot interesna združenja organizirajo v skladu z zakonom (v nadaljnjem besedilu: zbornice), za dejavnosti za katere zbornice niso organizirane pa
pristojna ministrstva, naslednje naloge:
– pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih
znanj in spretnosti,
– predlagajo člane komisij za preverjanje in potrjevanje
kvalifikacij,
– zagotavljajo materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti,
– poročajo o problematiki izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij in predlagajo potrebne spremembe katalogov standardov strokovnih znanj in
spretnosti,
– opravljajo druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.
8. člen
(Center Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje)
Razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri razvoju standardov na področju poklicnih kvalifikacij ter pri
oblikovanju katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti opravlja Center Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: CPI).
CPI pri opravljanju svojih nalog sodeluje tudi z Andragoškim centrom Republike Slovenije, Zavodom Republike
Slovenije za zaposlovanje in drugimi strokovnimi institucijami.
CPI opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih
znanj in spretnosti,
– pripravlja čistopise sprejetih katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti,
– vodi evidence poklicnih kvalifikacij, za katere so sprejeti katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti,
– predlaga spremembe in dopolnitve katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
– pripravlja gradiva in opravlja druge naloge, določene
z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti.
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9. člen
(Državni izpitni center)
Državni izpitni center:
– skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in
potrjevanja standardov strokovnih znanj in spretnosti,
– organizira usposabljanje kandidatov za člane komisij
za preverjanje in potrjevanje,
– podeljuje licence članom komisij za preverjanje in
potrjevanje,
– vodi evidence, za katere je pooblaščen z zakonom,
– spremlja delo komisij za preverjanje in potrjevanje,
– vsaj enkrat letno poroča ministru,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi
predpisi ter splošnimi akti.
10. člen
(izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij)
Postopke za preverjanje in potrjevanje lahko izvajajo
zbornice, šole, organizacije za izobraževanje odraslih, medpodjetniški izobraževalni centri, lahko pa tudi zavodi, družbe
in druge pravne osebe, ki izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje določene s katalogom standardov strokovnih
znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).
Izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij se vpiše v register. Postopek vpisa in
način vodenja registra določi minister.
III. KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ
IN SPRETNOSTI
11. člen
(vsebina kataloga)
Znanja in spretnosti, ki so potrebna za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, se določi v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu:
katalog).
Katalog vsebuje:
– ime kataloga,
– potrebna strokovna znanja in spretnosti, lahko pa
tudi posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti poklicno kvalifikacijo (predhodna izobrazba, posebne psihofizične sposobnosti, delovno – praktične ali življenjske izkušnje),
– povezanost s programi za pridobitev izobrazbe,
– načine preverjanja strokovnih znanj in spretnosti,
– merila preverjanja,
– poklic oziroma sklope zadolžitev v okviru poklica, ki
jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji,
– raven zahtevnosti dela,
– prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami in
– materialne in kadrovske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Katalog se sprejme za poklicne kvalifikacije, ki zagotavljajo:
– trajnost,
– razširjenost,
– uporabnost pri različnih delih,
– možnost zaposlitve večjega števila delavcev,
– mednarodno primerljivost in
– usklajenost s predpisi v Evropski skupnosti.
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12. člen
(sprejemanje katalogov)
Kataloge sprejme minister na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
Pobudo za sprejem katalogov lahko poda vsakdo. Pobuda se na predpisanem obrazcu predloži CPI. Če CPI
ugotovi, da pobuda izpolnjuje pogoje za sprejem kataloga,
pripravi predlog. Če CPI ugotovi, da pobuda ne izpolnjuje
pogojev za sprejem kataloga, o tem obvesti pobudnika.
Predloge katalogov pripravijo pristojne zbornice, za dejavnosti, za katere zbornice niso organizirane, pa pristojna
ministrstva, lahko pa tudi CPI (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). V postopku priprave katalogov predlagatelj sodeluje s strokovnimi in poklicnimi združenji in reprezentativnimi
sindikati.
13. člen
(metodologija za pripravo katalogov)
Predlogi katalogov morajo biti oblikovani v skladu z
metodologijo, ki jo določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
14. člen
(usklajevanje predlogov katalogov)
Predlagatelj pošlje predlog CPI, ki ga predloži v obravnavo Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje.
Za usklajevanje predlogov katalogov Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
imenuje strokovni odbor, ki mora pri usklajevanju upoštevati
predvsem:
– ugotovljene potrebe po poklicni kvalifikaciji,
– mednarodno primerljivost in
– usklajenost z domačim pravnim redom in s predpisi v
Evropski skupnosti.
15. člen
(objava katalogov)
CPI pripravi čistopis katalogov.
Kataloge objavi minister v posebni publikaciji ministrstva, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
ki mora biti javno dostopna v tiskani in elektronski obliki.
Katalogi, ki so sprejeti v skladu s tem zakonom, so
javno veljavni.
16. člen
(izvršilni predpisi)
Postopek za pripravo in usklajevanje katalogov podrobneje določi minister.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE
17. člen
(kandidati)
Poklicno kvalifikacijo po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki je stara najmanj 18 let. Izjemoma lahko poklicno
kvalifikacijo po tem zakonu pridobi tudi oseba, ki še ni stara
18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje
ustrezne delovne izkušnje (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
18. člen
(dokazovanje poklicne kvalifikacije)
Poklicna kvalifikacija se dokaže:
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– z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom (v nadaljnjem
besedilu: preverjanje),
– na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih, ali na drug način (v nadaljnjem besedilu: potrjevanje).
Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo
oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Natančnejša navodila določi komisija za preverjanje in
potrjevanje poklicnih kvalifikacij za vsak primer posebej, v
skladu z navodili ki jih določi minister.
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Komisija za ugovore mora v treh dneh ugotoviti utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen, imenuje komisijo, ki določi novo oceno, če je to možno na podlagi
dokumentacije, oziroma ponovno preveri strokovna znanja
in spretnosti v skladu s katalogom. Komisijo imenuje v skladu z 19. členom tega zakona. V komisijo ne sme imenovati
članov, ki so sodelovali pri izdaji odločbe, zoper katero je
vložen ugovor.
22. člen
(izvršilni predpisi)
Sestavo komisij, način in postopek za pridobitev in
izgubo licence ter način in postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij podrobneje določi minister.

V. POSTOPEK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA
19. člen
(komisije)
Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij
(v nadaljnjem besedilu: komisije), ki jih imenujejo izvajalci
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij z liste zborničnih članov komisij in liste sindikalnih članov
komisij.
Minister na predlog zbornic, oziroma če zbornice niso
oblikovane, na predlog ministra, pristojnega za posamezne
dejavnosti, določi listo zborničnih članov komisij in na predlog sindikatov listo sindikalnih članov komisij. Člani so imenovani na listo za štiri leta.
Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra. Licenco mora predsednik oziroma
član obnoviti vsakih pet let.
Licenco si lahko pridobi, kdor ima s katalogom določeno strokovno izobrazbo, vsaj pet let delovnih izkušenj v
stroki ter opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog
Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje določi minister.
Če Državni izpitni center pri spremljanju dela komisij
ugotovi, da predsednik oziroma član komisije ni strokovno
usposobljen za delo v komisiji, oziroma da krši predpise,
lahko licenco začasno ali trajno odvzame.
Kot član komisije ali predsednik komisije ne sme sodelovati oseba, ki je:
– v času preverjanja delodajalec kandidatu,
– v času preverjanja solastnik podjetja, obratovalnice,
prodajalne, lokala ali sodelavec kandidatu,
– v krvnem sorodu s kandidatom do vključno četrtega
kolena ali drugega kolena ali v svaštvu, ne glede na to, ali
gre za veljavno sklenjeno zakonsko zvezo ali zunajzakonsko
skupnost.
20. člen
(opravljanje administrativno-tehničnih in strokovnih del)
Administrativno-tehnična in strokovna dela za komisije
opravljajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
poklicnih kvalifikacij.
Zakonitost in strokovnost dela komisij spremlja Državni
izpitni center.
VI. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
21. člen
(ugovor)
Kandidat ima pravico do ugovora v treh dneh po prejemu odločbe komisije. Ugovor predloži komisiji za ugovore,
ki jo imenuje minister.

23. člen
(poročilo)
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij enkrat letno poročajo Državnemu izpitnemu centru, ta pa ministru.
Poročilo vsebuje podatke o problematiki izvajanja postopkov ugotavljanja doseganja standardov strokovnih znanj
in spretnosti ter predloge za dopolnjevanje standardov strokovnih znanj in spretnosti.
VII. NADZOR
24. člen
(inšpektorat)
Nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter zakonitostjo in strokovnostjo dela komisij opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka neposredno opravljajo inšpektorji za delo (v nadaljnjem besedilu:
inšpektor).
25. člen
(obseg nadzora)
Inšpektorat nadzira:
– izpolnjevanje pogojev, določenih za izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij,
– zakonitost postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij,
– sestavo komisij in
– usposobljenost članov komisij.
26. člen
(vrste nadzora)
Nadzor se opravi kot redni ali izredni nadzor in ponovni
nadzor.
Redni nadzor se opravi v skladu z letnim delovnim
načrtom inšpektorata, ki mora zagotoviti, da se opravi nadzor pri posameznem izvajalcu postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje poklicnih kvalifikacij vsaj enkrat letno.
Izredni nadzor se opravi na zahtevo posameznika, ki
mora biti o rezultatih nadzora obveščen, če tako zahteva.
Inšpektor mora opraviti izredni nadzor tudi v primeru anonimne prijave.
Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za odpravo kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog.
Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor pa
se lahko opravi tudi nenapovedano. Inšpektor se ob prihodu najavi odgovorni osebi.
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27. člen
(ukrepi)
Inšpektor v primeru, ko ugotovi kršitve, z odločbo:
– določi ukrepe in rok za odpravo kršitev,
– zahteva zamenjavo komisije oziroma posameznega
člana ali predsednika,
– odredi začasen ali trajen odvzem dovoljenja za izvajanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij,
– odredi začasen ali trajen odvzem licence predsedniku oziroma članu komisije.
Odločbo vroči stranki, v primerih iz druge, tretje in
četrte alinee prejšnjega odstavka pa tudi Državnemu izpitnemu centru, ki je po dokončnosti odločbe dolžan izvršiti v
odločbi predlagane ukrepe.
28. člen
(ponovni nadzor in izpolnjevanje ukrepov)
Če inšpektor ob ponovnem nadzoru ugotovi, da odgovorna oseba ni izvršila odločbe, lahko za izvršitev odločbe
določi nov rok, če so podani upravičeni razlogi, da odločba
v določenem roku ni bila izvršena.
Če v novem roku kršitve niso bile odpravljene oziroma
če glede na okoliščine ni mogoče pričakovati odprave ugotovljenih kršitev, inšpektor izreče ustrezen ukrep iz druge do
četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
29. člen
(zapisnik o opravljenem nadzoru)
O opravljenem inšpekcijskem nadzoru se sestavi zapisnik.
Zapisnik mora obsegati natančno in kratko potek in
vsebino ob inšpekcijskem nadzorstvu opravljenih dejanj in
danih izjav. Pri tem se mora zapisnik omejiti na predmet
postopka. V zapisniku se navedejo listine, ki so bile v kakršenkoli namen uporabljene ob opravljanju nadzorstva.
Zapisnik se vroči stranki, pa tudi Državnemu izpitnemu
centru, če se ugotovljene kršitve nanašajo na delo komisije.
30. člen
(pravica do pritožbe na odločbo inšpektorja)
Zoper odločbo, ki jo izda inšpektor, je možna pritožba
v osmih dneh od dneva njene vročitve na ministrstvo.
VIII. EVIDENCE
31. člen
(vrste evidenc)
Na področju poklicnih kvalifikacij se vodijo naslednje
evidence:
– evidenca katalogov,
– evidenca izdanih certifikatov,
– evidenca imetnikov licenc in
– register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
32. člen
(vsebina evidenc)
Evidenca katalogov vsebuje:
– ime kataloga,
– poklicno kvalifikacijo,
– datum sprejema,
– datum objave.
Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi CPI.
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Evidenca izdanih certifikatov, vsebuje:
– osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva,
EMŠO, prebivališče),
– številko in datum izdaje certifikata,
– poklicno kvalifikacijo, ki si jo je kandidat pridobil.
Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Če
izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij preneha s to dejavnostjo, mora v 30 dneh po
prenehanju izročiti evidenco Državnemu izpitnemu centru.
Evidenca imetnikov licenc vsebuje:
– osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva,
EMŠO, prebivališče),
– številko in datum izdaje licence,
– odvzem licence,
– številko in datum obnovitve licence.
Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi Državni izpitni
center.
Register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij vsebuje:
– ime oziroma firmo,
– sedež,
– registrirano dejavnost,
– številka in datum izdaje odločbe o ugotovljenih pogojih za začetek opravljanja dejavnosti,
– odgovorno osebo,
– datum vpisa oziroma izbrisa iz registra.
Register iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo. V soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, se lahko vodi kot
sestavni del razvida izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov.
33. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Za zbiranje in uporabo osebnih podatkov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Evidence iz 31. člena tega zakona se hranijo trajno.
IX. FINANCIRANJE
34. člen
(plačilo stroškov)
Kandidati so ob vložitvi vloge za pridobitev poklicne
kvalifikacije dolžni poravnati stroške postopka za pridobitev
certifikata.
Stroški se kandidatu zaračunajo v višini, ki jo na predlog zbornic oziroma pristojnih ministrstev določi minister.
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah –
ZNPK (Uradni list RS, št. 81/2000) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
X. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
(veljavnost certifikatov)
Certifikati, ki so bili izdani pred uveljavitvijo tega zakona, v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91-I, 12/92,
12/93, 71/93, 38/94, 80/97 in 69/98) imajo javno veljavnost tudi po tem zakonu.
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36. člen
(izvršilni predpisi)
Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se
uporablja pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 48/99).
Minister oziroma Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje sprejmeta predpise, določene s tem zakonom, najkasneje v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.
Predpise, izdane na podlagi zakonov, ki urejajo področje izobraževanja in so v nasprotju s tem zakonom, uskladi
pristojni minister najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
37. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembi zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah – ZNPK-A (Uradni list RS, št. 55/2003)
vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3967.

Zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje – (ZVVJTO-UPB1)
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003
potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki obsega:
– zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58 z dne 4. 7. 2002) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-A
(Uradni list RS, št. 55 z dne 9. 6. 2003).
Št. 326-08/02-13/5
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 899-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
uradno prečiščeno besedilo
(ZVVJTO-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa upravičence, zavezanca, višino vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
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2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. so fizične osebe,
lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge
sklepale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije,
d.d. (v nadaljnjem besedilu: PTT organizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: SIS).
3. člen
(zavezanec)
Zavezanec za vračilo vlaganj iz prejšnjega člena tega
zakona je Republika Slovenija.
4. člen
(višina vračila)
(1) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz
pogodbe iz 2. člena tega zakona, zmanjšana za:
1. morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem
času na istem geografskem območju plačali naročniki PTT
organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,
2. morebitno neplačani prispevek SIS,
3. morebitna namenska sredstva iz državnega proračuna.
(2) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz
prejšnjega odstavka za:
1. vlaganje v telefonske centrale,
2. medkrajevne telefonske vode,
3. krajevna telefonska omrežja.
(3) Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih za
vlaganja iz prejšnjega odstavka:
1. v celoti za vlaganja v telefonske centrale,
2. v celoti za vlaganja v medkrajevne telefonske vode,
3. v celoti za vlaganje v krajevna telefonska omrežja.
(4) Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne
tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške
marke (v nadaljnjem besedilu: DEM) po srednjem tečaju
Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan
sklenitve pogodbe. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v
EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na
dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR, in
se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan izplačila vračila.
5. člen
(ustanovitev komisije)
(1) Svet Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona na podlagi
drugega odstavka 12. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS,
št. 7/93) ustanovi posebno komisijo (v nadaljnjem besedilu:
komisija), ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi tega zakona.
(2) V treh mesecih po njeni ustanovitvi komisija na
podlagi podatkov iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona
sestavi predlog tabele, iz katerega so razvidne višine priključnine v posameznih časovnih obdobjih in geografskih
območjih PTT organizacij, prispevek za SIS in srednji tečaji
Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM kot podlago za ugotavljanje višine
vračila iz prejšnjega člena tega zakona.
(3) Minister, pristojen za telekomunikacije, sprejme tabelo iz prejšnjega odstavka tega člena in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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6. člen
(lokalne skupnosti kot upravičenci)
(1) Lokalna skupnost, ki nastopa kot upravičenec iz
2. člena tega zakona, v roku dveh mesecev po sklenitvi
pisne poravnave iz drugega odstavka 8. člena tega zakona
ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz petega odstavka 8. člena objavi na
krajevno običajen način seznam fizičnih in pravnih oseb, ki
nastopajo kot dejanski končni upravičenci.
(2) Lokalna skupnost s predpisom, ki ga izda v roku
dveh mesecev od uveljavitve zakona, podrobneje določi
način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
(3) Prejeto vračilo vrne lokalna skupnost v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu iz
prejšnjega odstavka tega člena. Lokalna skupnost začne
vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(4) Sorazmerni del vračil, ki pripadajo lokalni skupnosti
iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, mora lokalna skupnost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo
na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
II. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ
7. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Zahtevek lahko vloži upravičenec iz 2. člena tega
zakona v roku štirih mesecev od objave poziva, ki ga komisija iz 5. člena tega zakona objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, sicer se zahtevek ne upošteva.
(2) Zahtevek se s priloženimi dokazili vloži pri krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu glede na sedež
PTT organizacije oziroma SIS, v katera so bila opravljena
vlaganja.
8. člen
(postopek pri državnem pravobranilcu)
(1) Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do
vračila vlaganj le s pogodbo iz 2. člena tega zakona. Pogodbeno vrednost vlagatelj zahtevka dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
(2) Državni pravobranilec na podlagi priloženih dokazov in tabele iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona sestavi predlog za sklenitev pisne poravnave, ki se vroči vlagatelju zahtevka po določbah zakona, ki ureja pravdni
postopek, za osebno vročitev stranki, in z navedbo roka, v
katerem se lahko sklene pisna poravnava, pri čemer rok ne
sme biti daljši od treh mesecev.
(3) Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka
in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo
v breme sklada.
(4) Telekom Slovenije, d.d. je dolžan komisiji in upravičencu, ki izkaže pravni interes, predložiti vse podatke, s
katerimi razpolaga, in omogočiti vpogled v dokumentacijo,
ki se nanaša na vračila vlaganj, ki so predmet tega zakona.
(5) Če vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec ne
skleneta pisne poravnave v roku, določenem v drugem odstavku tega člena, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih
po preteku navedenega roka začne postopek pred pristojnim sodiščem. Pri odločanju glede vračila vlaganj se smiselno uporabljajo določbe glede določitve odškodnine, določene v zakonu, ki ureja nepravdni postopek.
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9. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz 2.
člena tega zakona, mora državnemu pravobranilcu predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
(2) Kolikor ga mora vlagatelj zahtevka še pridobiti, državni pravobranilec odloži sklenitev pisne poravnave do pridobitve dokaza o pravnem nasledstvu.
10. člen
(pristojni organ za zbiranje zakonitih izvršilnih naslovov)
(1) Upravičenec mora v 30 dneh od dneva sklenitve
pisne poravnave le to dostaviti komisiji.
(2) Komisija o upravičencih, ki so ji dostavili zakonit
izvršilni naslov, mesečno pripravlja seznam, ki vsebuje vse
podatke, ki so potrebni, da se vračilo izvede ter ta seznam
zadnji dan tekočega meseca posreduje organu, ki upravlja s
skladom iz 11. člena tega zakona.
11. člen
(sklad za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje)
(1) Z namenom izvajanja tega zakona ustanovi Republika Slovenija na podlagi tega zakona sklad kot evidenčni
račun v okviru državnega proračuna.
(2) Vir financiranja sklada je kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d.
(3) Sklad se ustanovi za čas do dokončne izvedbe
vračil vlaganj tistim upravičencem, ki so v roku iz drugega
odstavka 12. člena tega zakona komisiji dostavili zakonit
izvršilni naslov.
(4) Upravitelj sklada je ministrstvo, ki je pristojno za
telekomunikacije.
12. člen
(začetek vračanja)
(1) Kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu
Slovenije, d.d. se v višini, ki je potrebna za izvedbo tega
zakona, izloči v sklad.
(2) Zneski iz tretjega in petega odstavka 8. člena tega
zakona se začnejo vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu kupnine od privatizacije državnega
deleža v Telekomu Slovenije, d.d.
(3) Začetek vračanj komisija objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Komisija preneha obstajati, ko posreduje zadnji seznam v mesecu objave začetka vračanj vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje.
(4) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena
upravitelj sklada na podlagi seznamov iz drugega odstavka
10. člena tega zakona začne vračati zneske iz 4. člena tega
zakona, in sicer po vrstnem redu prispetja zakonitega izvršilnega naslova na komisijo.
13. člen
(neporabljena sredstva)
Po poteku časa obstoja sklada se sredstva, ki so v
skladu ostala neporabljena, vplačajo v proračun in se porabijo v namen vračil upravičencem z zakonitim izvršilnim naslovom.
III. NADZOR
14. člen
(pristojnosti za nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona opravljajo inšpektorji, ki so pristojni za proračun.
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IV. KAZENSKA DOLOČBA

15. člen
(prekrški)
Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba lokalne skupnosti, če:
1. v roku ne objavi na krajevno običajen način seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni
upravičenci (prvi odstavek 6. člena),
2. v roku ne izda predpisa in ne vrača v skladu z določili predpisa (drugi in tretji odstavek 6. člena),
3. v roku ne začne vračati v deležih sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu (tretji odstavek 6. člena).
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58/2002)
vsebuje naslednjo končno določbo:
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje –
ZVVJTO-A (Uradni list RS, št. 55/2003) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3968.

Zakon o železniškem prometu – (ZZelP-UPB2)
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003
potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o železniškem
prometu, ki obsega:
– zakon o železniškem prometu – ZZelP (Uradni list
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999),
– zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu –
ZZelP-A (Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001),
– zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu –
ZZelP-B (Uradni list RS, št. 33 z dne 5. 5. 2001),
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu – ZZelP-C (Uradni list RS, št. 110 z dne
18. 12. 2002) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu – ZZelP-D (Uradni list RS, št. 56 z dne
13. 6. 2003).
Št. 326-03/97-8/9
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 900-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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ZAKON
O ŽELEZNIŠKEM PROMETU
uradno prečiščeno besedilo
(ZZelP-UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
Ta zakon določa pogoje za izvajanje prevoznih storitev
v železniškem prometu, določa tiste storitve, ki so na področju železniškega prometa javne dobrine, ki jih zagotavlja
Republika Slovenija (v nadaljevanju: država) z obvezno gospodarsko javno službo, določa javno železniško infrastrukturo, njen status in pogoje za pristop nanjo, določa način
uresničevanja pravice do stavke na področju železniškega
prometa, določa ustanovitev, naloge ter pristojnosti Agencije za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) in
določa način reorganizacije in privatizacije javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– prevozne storitve v železniškem prometu so prevoz
potnikov in/ali blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;
– prevoznik je gospodarska družba, katere glavna dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in ima za zagotavljanje omenjenih storitev licenco ter zagotavlja vleko vlakov, ali
gospodarska družba, ki opravlja vleko vlakov in ima za
zagotavljanje te storitve licenco (v nadaljnjem besedilu:
prevoznik);
– upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je oseba javnega prava, ki je
odgovorna za pripravo, organizacijo in vodenje gradnje ter
vzdrževanja javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo;
– pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero
upravljavec sklene v imenu in za račun države pogodbo o
opravljanju gospodarske javne službe iz 11. člena tega zakona;
– uravnalni organ je ministrstvo, pristojno za promet (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki skrbi za uveljavljanje
temeljnih načel tega zakona in je pristojno za reševanje
pritožb zoper posamične upravne akte agencije, ki se nanašajo na dodeljevanje vlakovnih poti, določanje uporabnine
ter izdajo licenc in varnostnih spričeval ter druge naloge, ki
jih določa zakon;
– mednarodne storitve prevoza blaga so prevozne storitve, pri katerih vlak prečka najmanj eno državno mejo med
državama, članicama Evropske skupnosti, lahko je sestavljen in/ali deljen, njegovi deli pa imajo lahko različne odhodne in namembne postaje, vagon pa mora prečkati najmanj
eno državno mejo;
– mednarodno poslovno združenje je zveza najmanj
dveh prevoznikov s sedežem v različnih državah, članicah
Evropske skupnosti, katerega cilj je izvajanje mednarodnih
prevoznih storitev v železniškem prometu med državami članicami Evropske skupnosti;
– prosilec je prevoznik, mednarodno poslovno združenje in pravne osebe, ki zaradi javnega (država, lokalna skupnost, izvajalec gospodarske javne službe) ali komercialnega (prevozniki tovora, špediterji in prevozniki v kombiniranem
prometu) interesa potrebujejo vlakovno pot;
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– pristop na javno železniško infrastrukturo je pravica
do njene uporabe pod določenimi pogoji;
– dostop na javno železniško infrastrukturo je pristop
nanjo na območju Republike Slovenije;
– tranzit po železniški infrastrukturi je pristop nanjo, pri
čemer jo prevoznik uporablja za pot vlaka od državne meje
do druge državne meje;
– vozni red je akt upravljavca, ki ga ta pripravi skladno
s predpisi kot usklajen vozni red in določa čas odhoda in
prihoda vlakov na postaje in postajališča, čas postankov ter
vmesne čase, pomembne za varno odvijanje železniškega
prometa;
– vlakovna pot je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;
– licenca je dokument, s katerim je prevozniku priznana sposobnost, da opravlja vse ali posamezne vrste prevoznih storitev v železniškem prometu;
– licenčni organ je organ, pristojen za izdajanje licenc
iz prejšnje alinee;
– varnostno spričevalo je dokument, s katerim prevoznik dokazuje, da izpolnjuje zahteve, ki so določene za varnost prometa na posamezni progi.
I.a TEMELJNA NAČELA
2.a člen
(načelo enakopravnosti)
Prevoznik in agencija morata storitve, ki jih ponujata,
zagotavljati vsakomur pod enakimi, vnaprej določenimi in
objavljenimi pogoji.
2.b člen
(načelo stalnosti)
Javne dobrine, ki jih s svojimi storitvami zagotavljata
prevoznik in agencija, morata zagotavljati tako, da je zagotovljena stalnost storitev, kar pomeni, da jih tisti, ki jih ponujajo, zagotavljajo brez prekinitev, redno in točno ter so skladno z vnaprej določenim programom vedno na razpolago.
2.c člen
(zagotavljanje sredstev za storitve v železniškem prometu)
(1) Storitve, ki se zagotavljajo v javnem interesu in jih
ne plačujejo uporabniki v njihovi polni vrednosti, zagotavlja
država ali lokalna skupnost s sredstvi iz proračuna in iz
drugih virov.
(2) Druge storitve zaračunavajo izvajalci uporabnikom
skladno z načeli ekonomskega poslovanja.
2.d člen
(načelo prilagodljivosti)
Zagotavljanje javnih dobrin, ki jih s svojimi storitvami
zagotavljata prevoznik in agencija, se mora prilagajati razvoju in potrebam uporabnikov ter preneha, če ni več potrebe
za njihovo zagotavljanje, oziroma če se ugotovi, da jih je
moč zagotoviti na drug način.
II. PREVOZNE STORITVE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
3. člen
(javni prevoz in prevoz za lastne potrebe)
(1) Prevozne storitve v železniškem prometu opravlja
prevoznik kot javni prevoz. Javni prevoz je prevoz potnikov ali
blaga, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsakomur in ki ga
prevoznik opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o prevozu.
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(2) Prevoz za lastne potrebe je prevoz oseb ali blaga v
železniškem prometu, ki ga prevoznik opravlja za potrebe
svoje dejavnosti.
(3) Prevozne storitve v železniškem prometu se izvajajo
po tržnih pogojih, kolikor ta zakon ne določa drugače.
4. člen
(državna nadomestila)
(1) Prevozniku, ki opravlja:
– železniški prevoz potnikov v mednarodnem prometu,
– železniški prevoz blaga in
– kombinirani prevoz,
lahko država zaradi uresničevanja posebnih interesov
nadomešča del sredstev za naložbe, za raziskave in del
stroškov prevozov, s katerimi se mu zagotavlja enakopraven
ekonomski položaj s prevozniki blaga in potnikov v drugih
vrstah prometa, oziroma zagotavlja povračilo stroškov, ki jih
ima zaradi tega, ker opravlja prevoz, ki ga ne bi opravljal, če
bi ga opravljal le zaradi svojega ekonomskega interesa.
(2) Za nadomestilo lahko zaprosi prevoznik, ki je registriran v Republiki Sloveniji in ki z obrazloženo zahtevo lahko
izkaže, da je skladno s prvim odstavkom tega člena upravičen do nadomestila. Zahtevi mora priložiti dokazila o razliki
med realizirano prodajno ceno in stroški prevoza ter ceno,
ki jo dosegajo drugi prevozniki, oziroma dokazilo o ekonomski upravičenosti naložbe ali smotrnosti raziskave.
(3) O zahtevi prevoznika za nadomestilo stroškov odloča ministrstvo, pristojno za promet, ki pri presoji upravičenosti upošteva naslednje kriterije:
– javni interes;
– možnost dostopa do drugih oblik prevoza, če gre za
prevoz potnikov ali blaga;
– razliko med prihodkom na podlagi tarife in stroški
prevoznika;
– razliko med prihodki, ki jih prevoznik lahko doseže
na trgu in dejanskimi stroški prevoza;
– usmerjenost raziskovalnega dela v dolgoročno zasnovo razvoja slovenskega železniškega prometa s poudarkom na uresničevanju nacionalnega programa razvoja javne
železniške infrastrukture;
– vpliv naložbe na varnost železniškega prometa in na
kvalitativne ter kvantitativne možnosti, ki jih le-ta zagotavlja
uporabnikom.
(4) Vlada z uredbo predpiše način uporabe kriterijev in
pomen posameznega kriterija iz prejšnjega odstavka tega
člena ter postopek za uveljavljanje zahteve za nadomestilo
stroškov.
(5) Medsebojne pravice in obveznosti uredita upravičenec, ki mu je bilo nadomestilo odobreno in ministrstvo,
pristojno za promet, s pogodbo.
(6) Prevoznik, ki je prejel državno pomoč, mora voditi
ločene evidence, ki omogočajo preglednost uporabe sredstev, ki jih je prejel ter posredovanje vseh podatkov, ki jih
zahteva agencija. Agencija mora posredovati ministrstvu za
promet vse podatke, ki jih ta od nje zahteva.
5. člen
(kombinirani prevoz)
(1) Kombinirani prevoz je prevoz blaga, pri katerem
se zabojnik dolžine najmanj 6 m, zamenljivo tovorišče,
tovorna prikolica, sedlasti polpriklopnik z vlečno enoto ali
brez nje in cestno tovorno vozilo prevaža v železniškem
prometu ali po vodni plovni poti, pri čemer se dovoz in
odvoz intermodalnih prevoznih enot z nakladališč ali razkladališč do najbližjega terminala za kombinirani prevoz,
oziroma pristanišča RO-RO, opravita s cestnim prevozom.
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(2) Vlada z uredbo določi razdaljo dovoza in odvoza po
cestnem omrežju, dokumente, ki jih mora za izvajanje dovoza in odvoza zagotoviti prevoznik, takse in druge pristojbine,
ki jih mora plačevati prevoznik za dovoz in odvoz, ter morebitne oprostitve plačila taks in pristojbin skladno z zakonom
in druga vprašanja, povezana z operativnim izvajanjem dovoza in odvoza.
6. člen
(prevoz potnikov)
(1) Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
zagotavlja država kot javno dobrino z obvezno gospodarsko
javno službo v obsegu, ki jo določa prometna politika na
področju prevoza potnikov v javnem prometu.
(2) Obseg storitev obvezne gospodarske javne službe
iz prvega odstavka za posamezno obdobje določi vlada.
(3) Če so potrebe prebivalcev določenega območja
večje od ponudbe prevoza, ki je zagotovljen s službo iz
prejšnjega odstavka, jih skladno s svojimi potrebami in možnostmi lahko zagotavlja tudi lokalna skupnost tako, da za
povečan obseg storitev zagotovi sredstva, ki jih sicer za
storitve iz prvega odstavka tega člena zagotavlja država.
(4) Država ali lokalna skupnost zaradi smotrnosti in
doseganja večje kakovosti uslug prevoza potnikov v javnem
prometu zagotavlja kot javno dobrino prevozne storitve, ki
jih na načelih enotne in celovite ponudbe izvajajo prevozniki
v različnih vrstah prometa.
7. člen
(ravnanje ob stavki)
(1) Med stavko morajo železniški delavci v skladu s
predpisi o varnosti železniškega prometa, zagotavljati minimalni obseg prevoznih storitev v železniškem prometu, s
katerim se zagotavlja varnost ljudi in premoženja in so nenadomestljiv pogoj za delo pravnih in fizičnih oseb ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. S kolektivno pogodbo za
dejavnost železniškega prometa in z dogovorom, sklenjenim na njeni podlagi, se določijo elementi za izdelavo voznega reda ter način dela med stavko.
(2) Med stavko morajo delavci opravljati tudi prevozne
storitve v železniškem prometu za obrambo, zaščito in reševanje oziroma dela, ki so potrebna, da se med naravno in
drugo nesrečo rešijo človeška življenja in premoženje.
(3) Stavka, ki se izvaja skladno s predpisi, kolektivno
pogodbo in na njeni podlagi sklenjenim dogovorom, se ne
šteje za posebne razmere v gospodarstvu v smislu 8. člena
tega zakona.
8. člen
(ravnanje ob posebnih razmerah)
(1) Ob posebnih razmerah, ki jih ugotovi vlada (naravne in druge nesreče, motnje v gospodarstvu ipd.), lahko ta
določi prednostne prevozne storitve v železniškem prometu.
(2) Vlada lahko pooblasti ministra, pristojnega za promet, da v primerih iz prejšnjega odstavka določi vlake, ki
morajo voziti, in delo, ki mora biti v zvezi s tem opravljeno,
pri čemer mora ob naravnih in drugih nesrečah upoštevati
odločitve organov, ki vodijo zaščito, reševanje in pomoč.
(3) V vojnem ali izrednem stanju lahko minister, pristojen za promet, določi način dela pri prevoznikih in tistih
pravnih osebah, ki opravljajo gospodarsko javno službo v
železniškem prometu.
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III. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
1. Javna železniška infrastruktura
9. člen
(status javne železniške infrastrukture in upravljanje)
(1) Javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega
prometa ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo
njihovi namenski rabi.
(2) Javna železniška infrastruktura je grajeno javno dobro v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji,
določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi.
(3) Železniški promet na javni železniški infrastrukturi
se odvija pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo varnost železniškega prometa. Prevozne storitve v železniškem
prometu morajo biti opravljene skladno s predpisi, ki urejajo
javni prevoz potnikov in blaga.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
je na javni železniški infrastrukturi mogoče pridobiti služnost
napeljevanja vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovoda, služnost prehoda
ter pravico do uporabe na podlagi zakupa ali najema. Pogodbe o služnosti in zakupno ali najemno pogodbo sklepa z
uporabnikom upravljavec.
(5) Država lahko zaradi javne koristi del javne železniške infrastrukture izroči v uporabo lokalni skupnosti, ki to
javno infrastrukturo potrebuje za zadovoljevanje potreb prebivalcev svojega območja po javnem prevozu ali zadovoljevanje potreb svojega gospodarstva, ki ga prevoznik noče ali
ne more zagotoviti. Javna železniška infrastruktura v tem
primeru ostane državna last, država in lokalna skupnost pa
s pogodbo, ki jo v posameznem primeru v imenu države na
podlagi pooblastila vlade sklene agencija, uredita medsebojna razmerja zlasti v zvezi z vzdrževanjem javne železniške
infrastrukture in vodenjem prometa na njej ter zagotavljanjem prometne varnosti.
10. člen
(sestavni deli javne železniške infrastrukture)
Sestavni deli javne železniške infrastrukture so:
– zemljišča, na katerih je zgrajena javna železniška infrastruktura in zemljišča, ki so namenjena njeni funkcionalni
rabi;
– tiri in progovno telo, zlasti nasipi, useki, drenaže,
odvodni jarki in kanali, obložni zidovi, nasadi za zaščito
pobočij itd.;
– zgornji ustroj zlasti tirnice, vodilne tirnice, pragovi,
vezni in pritrdilni material, greda, vključno s tamponskim
slojem, kretnice, križišča, okretnice in prenosnice (razen
tistih, ki so izključno namenjene lokomotivam);
– potniški peroni;
– tovorne klančine, dostopne poti, zidne ograje, žive
meje, palisade, protipožarni pasovi, naprave za ogrevanje
kretnic, snegolovi;
– grajeni objekti, zlasti mostovi, prepusti, nadhodi, predori, galerije, podporni in oporni zidovi ter objekti za zaščito
pred plazovi, padanjem kamenja in alarmne naprave;
– nivojski prehodi, vključno z napravami za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;
– dostopne poti za potnike in dovoz blaga;
– signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave na
odprti progi, na železniških in ranžirnih postajah, vključno z
napravami za njihovo napajanje z električno energijo in prostori za te naprave, tirne zavore;
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– električna razsvetljava, namenjena varnemu železniškemu prometu;
– naprave za pretvorbo in prenos električne energije
kot pogonske energije za vleko vlakov, zlasti elektro-napajalne postaje, energetski vodi od elektro-napajalnih postaj do
vozne mreže, vozna mreža z nosilno konstrukcijo;
– zgradbe, namenjene vodenju železniškega prometa,
in zgradbe, ki se uporabljajo za neposredno opravljanje
gospodarske javne službe vzdrževanja obstoječe javne železniške infrastrukture;
– ranžirne postaje s pripadajočimi napravami.
(2) Sestavni deli javne železniške infrastrukture niso
popravljalni tiri (tiri za popravilo železniških vozil in odstranjevanje napak, nastalih pri natovarjanju tovorov), tiri v lokomotivskih depojih in garažni tiri.
11. člen
(gospodarska javna služba vzdrževanja javne železniške
infrastrukture ter vodenja železniškega prometa)
(1) Vzdrževanje javne železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa na njej je obvezna gospodarska
javna služba.
(2) Gospodarsko javno službo opravlja pooblaščeni
upravljavec, s katerim sklene pogodbo v imenu in za račun
države upravljavec. Pred sklenitvijo pogodbe mora upravljavec pridobiti soglasje vlade.
(3) Vzdrževanje javne železniške infrastrukture obsega
predvsem:
– vzdrževalna dela v obsegu, ki omogoča njeno normalno obratovalno sposobnost in zagotavlja prometno varnost;
– opravljanje nadzora nad investicijskimi deli (investicijsko vzdrževanje in novogradnje) zaradi zagotovitve varnosti
železniškega prometa skladno s predpisi;
– nadzor nad stanjem javne železniške infrastrukture;
– zagotovitev vzpostavitve prevoznosti obstoječe javne
železniške infrastrukture ob naravnih in drugih nesrečah;
– zagotovitev vodenja evidenc in drugih podatkov o
javni železniški infrastrukturi, ki jih zahtevajo predpisi.
(4) Vodenje železniškega prometa na javni železniški
infrastrukturi obsega predvsem:
– vodenje prometa vlakov;
– izvajanje voznega reda;
– opravljanje tehnološkega procesa dela na prometnih
mestih;
– nadzor nad delom prevoznikov, ki ga zahteva opravljanje dela skladno s tem zakonom in predpisi, ki urejajo
varnost v železniškem prometu;
– obveščanje agencije o sumu kršitve, ki jo je storil
prevoznik s svojim ravnanjem v nasprotju z licenco, varnostnim spričevalom ali dodeljeno vlakovno potjo in Prometnega inšpektorata Republike Slovenije o kršitvah določb predpisov, ki urejajo varnost v železniškem prometu.
(5) Vlada z uredbo določi način opravljanja gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(odvzem statusa grajenega javnega dobra)
(1) Delu javne železniške infrastrukture se lahko odvzame status grajenega javnega dobra le, če ni več potreben
za odvijanje javnega železniškega prometa ter opravljanje
prevoznih storitev v javnem železniškem prometu.
(2) Če je delu javne železniške infrastrukture odvzet
status grajenega javnega dobra, odloča o njegovi namembnosti vlada.
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13. člen
(nacionalni program)
(1) Cilji in naloge strategije razvoja železniškega prometa, gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške
infrastrukture se natančneje določijo v nacionalnem programu razvoja javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki ga na predlog vlade sprejme
Državni zbor Republike Slovenije za obdobje najmanj 5 let.
(2) Z nacionalnim programom se določijo vrstni red
prednostnih nalog, gradnje, modernizacije in vzdrževanja
javne železniške infrastrukture, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničevanja posameznih
nalog v načrtovalnem obdobju. Določitev prednostnih nalog
mora temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomsko-finančnih in okolje-varstvenih merilih.
(3) Na podlagi nacionalnega programa, na predlog ministrstva, pristojnega za promet, sprejme vlada letni načrt
gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za koledarsko leto. O uresničevanju letnega
načrta poroča vlada Državnemu zboru Republike Slovenije
po izteku obdobja, za katero je bil sprejet.
14. člen
(koncesija za gradnjo javne železniške infrastrukture)
(1) Domača in tuja pravna oseba lahko pridobi koncesijo za gradnjo javne železniške infrastrukture.
(2) Pogoji za dodelitev koncesije za gradnjo javne železniške infrastrukture se določijo z zakonom.
2. Pristop na javno železniško infrastrukturo, licence
za izvajanje prevoznih storitev in varnostna spričevala
15. člen
(dodelitev vlakovne poti)
(1) Prevoznik lahko opravlja vožnjo na javni železniški
infrastrukturi, če je njemu ali drugemu prosilcu, za katerega
opravlja prevoz, odobrena vlakovna pot. Brez dodeljene vlakovne poti pristop na javno železniško infrastrukturo ni dovoljen.
(2) Pravice do uporabe vlakovne poti, ki je dodeljena
prosilcu, ni mogoče prenesti na drugo osebo.
(3) Če prevoznik uporablja vlakovno pot, ki je bila dodeljena prosilcu, ki ni prevoznik, za izvajanje njegove poslovne dejavnosti, se to ne šteje za prenos pravice uporabe.
(4) Upravljavec mora o zahtevi za dodelitev vlakovne
poti, ki jo je prejel od prosilca ali mu jo je poslal pristojni
organ države, na ozemlju katere je izhodiščna točka določene prevozne storitve v železniškem prometu, odločiti najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge. V postopku
dodeljevanja vlakovne poti uporabljata prosilec in upravljavec določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s
tem zakonom ni drugače določeno. Zoper odločbo upravljavca lahko prosilec vloži pritožbo na ministrstvo, če pred
tem ni zahteval odločanja arbitraže. Vloga, ki je bila zavrnjena zaradi nezadostnih zmogljivosti, se ponovno prouči ob
naslednji prilagoditvi voznega reda, če tako zahteva prevoznik. Zainteresiranim strankam morajo biti na voljo datumi teh
prilagoditev. Upravljavec praviloma dodeljuje vlakovne poti
enkrat letno ob pripravi novega voznega reda za naslednje
vozno-redno obdobje.
(5) Upravljavec lahko dodeli prosilcu vlakovno pot, če
je zagotovljena vzajemnost obravnave prevoznikov z državo,
kjer je registriran prosilec, in če je:
a) za dostop in tranzit:
– prosilec prevoznik registriran v Republiki Sloveniji;
– prosilec mednarodno poslovno združenje, katerega
član ima sedež v Republiki Sloveniji;
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b) za tranzit:
– prosilec mednarodno poslovno združenje, katerega
člani imajo svoj sedež v drugih državah, članicah Evropske
unije, združenje pa izvaja mednarodni prevoz med državami, članicami Evropske unije, in potrebuje vlakovno pot za
tranzit čez območje Republike Slovenije;
c) za dostop:
– prosilec prevoznik, ki opravlja prevozne storitve v
mednarodnem kombiniranem prevozu;
– prosilec prevoznik, ki opravlja prevoz blaga v mednarodnem prometu po progah čezevropskega železniškega
omrežja za tovorni promet (TERFN);
– prosilec prevoznik, ki opravlja prevozne storitve v
mednarodnem prevozu blaga.
(6) Pri dodeljevanju vlakovne poti mora upravljavec
upoštevati naslednje kriterije:
– obseg storitev;
– čim večjo izkoriščenost javne železniške infrastrukture;
– pokritje stroškov vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja prometa na njej z uporabnino, ki jo bo
prejel;
– obseg dodatnih storitev, ki jih bo potreboval prevoznik;
– ponujena jamstva za dobro izvedbo prevoznih storitev v železniškem prometu na zaprošeni vlakovni poti;
– druge elemente, ki vplivajo na gospodarno upravljanje javne železniške infrastrukture.
(7) Prevoznik, ki mu je dodeljena vlakovna pot, opravlja
prevoz v javnem železniškem prometu skladno s predpisi, ki
urejajo varnost v železniškem prometu. S pogodbo, ki vsebuje splošne, tehnične in finančne določbe, prevoznik in
upravljavec natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi
z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železniškega prometa in plačevanjem uporabnine. Določbe pogodb, ki jih sklepa upravljavec s prevozniki, morajo biti nediskriminacijske.
(8) Vlada z uredbo določi proge ali tire, namenjene
prostemu pristopu, in pristanišča ter terminale, ki so del
čezevropskega železniškega tovornega omrežja (Trans European Railway Freight Network – TERFN) in do katerih je
pod enakopravnimi pogoji dovoljen dostop vsem prevoznikom, način uporabe kriterijev in pomen posameznega kriterija iz šestega odstavka tega člena ter arbitražo, navedeno v
četrtem odstavku tega člena.
(9) Za uporabo javne železniške infrastrukture prevoznik upravljavcu plačuje uporabnino. Uporabnina je namenjena kritju stroškov vzdrževanja javne železniške infrastrukture.
(10) Kriteriji, na podlagi katerih se določi uporabnina
za uporabo javne železniške infrastrukture, so:
– stroški vzdrževanja in modernizacije javne železniške
infrastrukture;
– uporabnina prometne infrastrukture v drugih prometnih podsistemih, predvsem v cestnem prometu;
– dolžina omrežja javne železniške infrastrukture, ki ga
uporablja prevoznik;
– število vozil, s katerimi vozi prevoznik po omrežju iz
prejšnje alinee;
– stroški energije;
– vlakovni kilometri;
– brutotonski kilometri;
– vrsta prevoznih sredstev, ki jih prevoznik izvaja na
omrežju iz tretje alinee;
– čas uporabe omrežja iz tretje alinee;
– hitrost vlaka;
– smeri prevoza;
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– kategorija vlaka in
– količinski popusti.
(11) Na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi
višino uporabnine upravljavec.
(12) Z uredbo vlada predpiše vrednotenje kriterijev za
določanje višine uporabnine, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine, način plačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem
ter sankcioniranje neplačevanja uporabnine.
16. člen
(pogoji za pridobitev licence)
(1) Za licenco lahko zaprosi prevoznik, ki je za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu registriran v
Republiki Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ni v stečajnem postopku;
– da član njegove uprave ni bil obsojen na zaporno
kazen v trajanju enega leta ali več, zaradi storitve kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo ali zaradi storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa;
– da izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na njegovo finančno sposobnost in strokovno usposobljenost;
– ter da je zmožen kriti morebitno odškodnino, ki izhaja iz odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pri opravljanju
njegove dejavnosti.
(2) Zahteve v zvezi s finančno sposobnostjo so izpolnjene, ko prevoznik dokaže, da bo v obdobju dvanajstih
mesecev lahko izpolnjeval svoje obveznosti iz naslova dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco.
(3) Zahteve, ki se nanašajo na strokovno usposobljenost, so izpolnjene, ko prevoznik dokaže, da:
– ima ali bo imel organizirano poslovodstvo z znanjem
in/ali izkušnjami, potrebnimi za varen in zanesljiv nadzor
nad izvajanjem dejavnosti, ki je predmet licence;
– je njegovo osebje, odgovorno za varnost, še posebej vozniki, povsem usposobljeno za svoje področje dela
in da
– lahko njegovo osebje, vozni park in organiziranost
zagotavljajo visoko raven varnosti za storitve, ki jih bo izvajal.
(4) Prevoznik izkaže, da je zmožen kriti morebitno odškodninsko odgovornost iz naslova škode, ki bi jo utrpeli
potniki, prtljaga, tovor, pošta ali tretje osebe, ki bi lahko
nastala pri opravljanju njegove dejavnosti tako, da dokaže,
da je ustrezno zavarovan za kritje svoje odgovornosti v primeru nesreče.
(5) Licenco izda oziroma podaljša agencija.
(6) Prevoznik, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta
zakon, je upravičen do dodelitve licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu. Licenco si je prevoznik dolžan pridobiti za tiste prevozne storitve, ki jih želi izvajati.
(7) Licenca sama po sebi imetniku ne daje pravice
dostopa do javne železniške infrastrukture.
(8) Vlada z uredbo predpiše, kako se ugotavlja izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena, postopek
za ugotavljanje pogojev za začasen odvzem, preklic veljavnosti ali podaljšanje licence in postopek obveščanja tujih
licenčnih organov, če njen nosilec v naši državi krši pogoje
in zahteve, ki jih mora izpolnjevati.
17. člen
(veljavnost licence)
(1) V Republiki Sloveniji veljajo licence, ki jih izdaja
agencija. Veljajo tudi licence, ki jih izdajajo licenčni organi
držav članic Evropske skupnosti.
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(2) Licenca velja toliko časa, dokler prevoznik izpolnjuje pogoje in zahteve, ki jih predpisuje ta zakon in na njegovi
podlagi izdani predpisi.
(3) Če agencija, resno dvomi, ali imetnik licence izpolnjuje pogoje in zahteve za podelitev licence, določene v tem
zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih, lahko kadar
koli preveri, ali jih dejansko izpolnjuje.
(4) Če agencija ugotovi, da imetnik licence ne izpolnjuje pogojev za pridobitev licence, licenco začasno odvzame,
ali prekliče njeno veljavnost in jo odvzame.
(5) Če se utemeljeno sumi, da imetnik licence, ki mu je
licenco izdal pristojni organ druge države, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev licence, mora agencija, o tem nemudoma obvestiti licenčni organ druge države, ki je licenco izdal.
(6) Če so podani razlogi za odvzem licence, ker niso
izpolnjeni pogoji, ki se nanašajo na zagotovitev finančnih
sposobnosti, kot so opredeljene v drugem odstavku prejšnjega člena, je agencija nosilcu ne odvzame pod pogojem,
da varnost prometa ni ogrožena. Če nosilec v šestih mesecih od ugotovitve dejstev iz prejšnjega stavka ne zagotovi
pogojev, kot jih za njegovo finančno sposobnost predpisuje
ta zakon, mu agencija licenco odvzame.
(7) Če imetnik licence preneha z izvajanjem prevoznih
storitev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne
začne izvajati šest mesecev po dodelitvi licence, mu lahko
agencija naloži, da licenco predloži zaradi ponovnega ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in jo začasno odvzame.
(8) Če prosilec začenja z dejavnostjo izvajanja prevoznih storitev v železniškem prometu, lahko zaprosi za določitev roka, daljšega od roka, določenega v prejšnjem odstavku. Agencija lahko prosilcu ob upoštevanju posebne narave
storitev, ki jih bo izvajal, rok podaljša.
(9) O statusnih spremembah mora imetnik licence najkasneje v osmih dneh po prejemu sklepa registrskega sodišča obvestiti agencijo. Agencija, predvsem če gre za združitev ali prevzem, odloči, da mora imetnik za licenco ponovno
zaprositi. Od vložitve zahteve za licenco do odločitve agencije lahko imetnik opravlja prevozne storitve v železniškem
prometu v obsegu, kot mu to dovoljuje veljavna licenca,
razen če agencija zaradi ogrožanja varnosti prometa prekliče veljavnost dosedanje licence.
(10) Če namerava imetnik licence pomembneje spremeniti ali razširiti svojo dejavnost, mora zaprositi za novo
licenco.
(11) Če agencija prevozniku licenco začasno odvzame, prekliče njeno veljavnost ali izda novo licenco oziroma
podaljša njeno veljavnost, mora nemudoma o tem obvestiti
komisijo Evropske skupnosti.
18. člen
(pogoji in postopek za pridobitev varnostnega spričevala)
(1) Za vožnjo po progah železniškega omrežja v Republiki Sloveniji si je prevoznik dolžan pridobiti varnostno spričevalo. Na popolno vlogo prosilca, ki je imetnik licence,
izda varnostno spričevalo agencija.
(2) Z varnostnim spričevalom imetnik dokazuje:
– da izpolnjuje s predpisi določene tehnične in obratovalne pogoje, zahtevane za prevozne storitve v železniškem
prometu in varnostne zahteve, ki so predpisane za osebje;
– da je osebje, ki ga zaposluje za upravljanje in spremljanje vlakov, s katerimi opravlja prevoz, ustrezno usposobljeno za izpolnjevanje prometnih pravil, ki zagotavljajo varnost v železniškem prometu;
– da vozni park, ki ga sestavljajo vlaki, ki bodo vozili po
progah železniškega omrežja v Republiki Sloveniji, ustreza
pogojem in zahtevam, določenim z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi.
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(3) Vlada z uredbo predpiše kriterije za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena in
postopek za izdajo varnostnega spričevala.
18.a člen
(uravnalni organ)
(1) Uravnalni organ na lastno pobudo ali na pritožbo
prizadete stranke pri uporabi temeljnih načel tega zakona
odloča o vprašanjih, povezanih z dodeljevanjem vlakovnih
poti, določanjem uporabnine za javno železniško infrastrukturo ter izdajanjem licenc in varnostnih spričeval, pa tudi o
drugih vprašanjih, ki so ključnega pomena za enakopravno
uporabo javne železniške infrastrukture.
(2) Uravnalni organ kot drugostopenjski organ meritorno odloča o pritožbah zoper posamične upravne akte agencije, s katerimi je ta odločila o dodelitvi vlakovne poti, o
uporabnini, o izdaji, preklicu ali začasnem odvzemu licence
oziroma varnostnega spričevala.
(3) Pritožba iz prejšnjega odstavka ni dovoljena, če sta
agencija in prizadeta stranka pred izdajo odločbe, ki je
predmet pritožbe, skladno s predpisi sodelovala v arbitražnem postopku in je bila v tem postopku sprejeta odločitev,
zapisana v izreku odločbe.
(4) Uravnalni organ lahko zahteva od agencije, da popravi splošne akte, če meni, da so z njimi kršena načela, ki
zagotavljajo enakopravno obravnavo vseh uporabnikov javne železniške infrastrukture ter zemljišč in objektov splošnega pomena za odvijanje železniškega prevoza. Če presodi,
da bi lahko z upoštevanjem določb splošnega akta, ki ga je
izdala agencija, za uporabnike nastale nepopravljive posledice, lahko zadrži izvajanje tega akta ali njegovih posameznih določb.
3. Sprememba namembnosti zemljišč in sodelovanje
javnosti v postopkih za pridobitev dovoljenj za gradnjo
javne železniške infrastrukture
19. člen
(odškodnina za spremembo namembnosti zemljišč,
potrebnih za gradnjo javne železniške infrastrukture)
Vlada lahko na predlog ministra, pristojnega za promet, zniža ali oprosti plačila odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je
prihodek proračuna države, če gre za zemljišče, potrebno
za gradnjo ali rekonstrukcijo javne železniške infrastrukture.
20. člen
(sodelovanje javnosti v postopkih priprave in sprejemanja
lokacijskih načrtov in izdaje dovoljenj za gradnjo
železniških prog)
Če se za graditev javne železniške infrastrukture pripravi in sprejme lokacijski načrt po določbah 45.a, 45.b,
45.c, 45.č, 45.d, 45.e, 45.f, 45.g in 45.h členov v zvezi s
45.j členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
se šteje, da so zahteve o sodelovanju javnosti po 60. členu
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)
izpolnjene z javno razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta.
IV. AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET
21. člen
(Agencija za železniški promet in njene naloge)
(1) Za opravljanje nalog, ki jih določa ta zakon, ustanovi vlada Agencijo za železniški promet.
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(2) Agencija izdaja za izvrševanje javnih pooblastil splošne akte, ki urejajo pravna razmerja na njenem delovnem
področju in se nanašajo zlasti na uradne evidence agencije,
zbiranje in dajanje podatkov z njenega delovnega področja
in druga vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje nalog
agencije. Agencija na prvi stopnji izdaja upravne odločbe na
podlagi tega zakona in zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu, ki jih do njene ustanovitve izdaja ministrstvo.
(3) Naloge agencije so:
– v imenu in za račun države sklepanje pogodb za
opravljanje javnih gospodarskih služb, določenih s tem zakonom;
– izvajanje financiranja javnih gospodarskih služb iz
prejšnje alinee;
– nadzor izvajanja storitev, ki se izvajajo v pogojih gospodarske javne službe;
– priprava programa omrežja in s tem povezanih strokovnih podlag za obračun uporabnine javne železniške infrastrukture;
– izdelava in izvajanje usklajenega voznega reda;
– izdajanje in odvzem licenc in varnostnih spričeval;
– izdajanje dovoljenj in soglasij v skladu z zakonom, ki
ureja varnost železniškega prometa;
– priprava, organizacija in vodenje investicijskih del na
javni železniški infrastrukturi;
– gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo in s
sredstvi, ki jih agenciji v upravljanje dodeli vlada.
21.a člen
(financiranje agencije in njenih nalog)
(1) Agencija se financira iz državnega proračuna in iz
lastnih prihodkov.
(2) Prihodki agencije so:
– uporabnina za javno železniško infrastrukturo;
– prihodki iz naslova gospodarjenja z javno železniško
infrastrukturo (najemnine, zakupnine ipd.);
– prihodki iz naslova gospodarjenja s sredstvi, ki jih v
upravljanje agenciji dodeli vlada;
– donacije;
– plačila stroškov postopkov za dodeljevanje licenc,
varnostnih spričeval in drugih posamičnih aktov z delovnega
področja agencije;
– drugi prihodki.
(3) Proračunska sredstva iz prvega odstavka in prihodki agencije iz prejšnjega odstavka so sredstva, namenjena
za financiranje:
– poslovanja agencije;
– uresničevanja nacionalnega programa razvoja javne
železniške infrastrukture;
– opravljanja gospodarskih javnih služb iz 6. in
11. člena in drugih gospodarskih služb na področju železniškega prometa.
(4) Za zagotovitev opravljanja gospodarskih javnih služb
ter za izvajanje investicijskih del na javni železniški infrastrukturi in drugih sredstvih, ki jih ima v upravljanju, lahko
agencija najame posojilo ob poroštvu države. O poroštvu
države odloča državni zbor.
V. FINANCIRANJE
22. člen
(financiranje gospodarskih javnih služb in razvoja javne
železniške infrastrukture)
(1) Sredstva za izvajanje javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu se zagotavljajo s prodajo storitev in iz državnega proračuna, ali prora-
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čuna lokalne skupnosti ter sredstev, ki jih v ta namen zagotavlja agencija.
(2) Sredstva za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe
javne železniške infrastrukture in vodenje prometa na njej
zagotavlja država iz proračuna in sredstev, ki jih v ta namen
zagotavlja agencija ter iz drugih virov, če tako določa zakon.
(3) Za graditev nove javne železniške infrastrukture zagotavlja sredstva država iz proračuna, lahko pa se zagotavljajo tudi s sredstvi vlaganj domačih ali tujih oseb in iz drugih
virov skladno z zakonom.
(4) Sredstva za nadomestilo stroškov iz 4. člena tega
zakona zagotavlja prevoznikom, ki izvajajo prevoz potnikov v
mednarodnem železniškem prometu in/ali prevoz blaga, država iz proračuna.
VI. REORGANIZACIJA
23. člen
(reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.)
Javno podjetje Slovenske železnice, d.d., se na podlagi posebnega zakona reorganizira na način, ki zagotavlja
enovitost upravljanja in vodenja sistema železnic ter varnost
železniškega prometa. Privatizacija podjetja ali njegovih pravnih naslednikov se uredi s posebnim zakonom
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
24. člen
(pristojnost)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja
Prometni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju:
PIRS).
(2) PIRS je pristojen za nadzor nad zagotavljanjem varnosti in urejenosti železniškega prometa pri izvajanju prevoznih storitev v železniškem prometu.
(3) Neposredne naloge inšpekcijskega nadzorstva po
tem zakonu opravlja inšpektor za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
(4) Inšpektor mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa
zakon o varnosti v železniškem prometu.
25. člen
(obseg nadzorstva)
(1) Na področju javne železniške infrastrukture PIRS
izvaja nadzor nad organiziranjem in izvajanjem vzdrževalnih
in modernizacijskih del na javni železniški infrastrukturi in
nad izvajanjem kontrole glede stanja te infrastrukture.
(2) Na področju izvajanja prevoznih storitev v javnem
železniškem prometu PIRS izvaja nadzor nad prevozniki
glede:
– veljavnosti licence za prevozne storitve v železniškem
prometu, ki jih izvajajo;
– posedovanja varnostnega spričevala, za izvajanje prevoza na posamezni progi;
– odobrene vlakovne poti za vožnjo vlaka na določeni
relaciji ob določenem času;
– izpolnjevanja pogojev, zahtevanih v dokumentih iz
prve in druge alinee.
(3) PIRS o vseh ugotovljenih pomanjkljivostih obvešča
agencijo.

Uradni list Republike Slovenije
26. člen
(ukrepanje inšpektorja)
(1) Poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po zakonu o
upravi ima inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva pravico in dolžnost:
1. odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti v roku, ki ga določi;
2. prepovedati nadaljnje izvajanje prevoznih storitev v
železniškem prometu prevozniku, če zanje nima veljavne
licence ali varnostnega spričevala ali če ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je pridobil ta dokument.
(2) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba v
osmih dneh od dneva njene vročitve. O pritožbi zoper odločbo inšpektorja odloča ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Pritožba zoper odločbo, s katero je odrejena takojšnja odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki neposredno
ogrožajo varen železniški promet, ne zadrži njene izvršitve.
27. člen
(pravice inšpektorja)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati objekte, postroje in naprave, železniška vozila, materiale, tehnično in drugo dokumentacijo v
skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva, lahko pa tudi
zahteva potrebna dokazila, po potrebi pa se lahko obrne
tudi na strokovne organizacije in strokovnjake.
28. člen
(dolžnosti upravljalca in prevoznika)
Upravljavec ali prevoznik morata inšpektorju omogočiti
oziroma zagotoviti nemoteno izvajanje inšpekcijskega nadzorstva, mu dovoliti vstop v poslovne prostore ter mu dati na
razpolago vse zahtevane podatke, listine in druge dokumente, ki se nanašajo na predmet inšpekcijskega pregleda.
29. člen
(dolžnost obveščanje inšpektorja)
Odgovorna oseba upravljavca ali prevoznika je dolžna
najkasneje v osmih dneh po preteku roka, določenega za
odpravo pomanjkljivosti, inšpektorja obvestiti o izpolnitvi z
odločbo odrejenih ukrepov.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek prevoznik, ki izvaja prevozne storitve v
železniškem prometu:
– brez dodeljene vlakovne poti ali ravna v nasprotju s
pogoji, pod katerimi mu je dodeljena (prvi in šesti odstavek
15. člena);
– brez licence ali ravna v nasprotju s pogoji, pod katerimi mu je dodeljena (prvi in šesti odstavek 16. člena);
– brez varnostnega spričevala ali ravna v nasprotju s
pogoji, pod katerimi mu je dodeljeno (prvi in drugi odstavek
18. člena);
– ne zagotovi agenciji vseh podatkov, do katerih je
upravičena na podlagi predpisov.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba prevoznika.
31. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek upravljavec, če ne vodi ločenih računovodskih evidenc (šesti odstavek 9. člena).
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba upravljavca.
32. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek prevoznik ali upravljavec, če:
– se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti (1. točka
prvega odstavka 26. člena);
– ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
prepovedal nadaljnje izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu (2. točka prvega odstavka 26. člena);
– prepreči ali onemogoči inšpektorju opravljanje nalog
inšpekcijskega nadzorstva, ali mu ne da potrebnih podatkov
(28. člen);
– inšpektorja v roku ne obvesti o izvršitvi ukrepov
(29. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba upravljavca ali prevoznika.
Zakon o železniškem prometu – ZZelP (Uradni list
RS, št. 92/99) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Sredstva in obveznosti do virov sredstev obstoječe
javne železniške infrastrukture in z njo povezanih finančnih
obveznosti, se iz premoženja javnega podjetja Slovenske
železnice, d.d., izločijo po stanju na dan 31. 12. 1999.
(2) Sredstva počitniških zmogljivosti, s katerimi na podlagi zakona o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic (Uradni list RS, št. 64/95) gospodari javno
podjetje Slovenske železnice, d.d., se prenesejo na to javno podjetje, razen sredstev počitniških zmogljivosti, ki so jih
do 1. 1. 1999 uporabljali delavci zavodov Železniška srednja šola Ljubljana in Srednja prometna šola Maribor in katera se prenesejo v premoženje, ki ga upravljata ta dva zavoda. Sredstva počitniških zmogljivosti, s katerimi na podlagi
navedenega zakona gospodarijo SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o., se prenesejo v premoženje SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o. Vlada s sklepom določi sredstva počitniških zmogljivosti, ki se prenesejo na javno podjetje Slovenske železnice, d.d. in na SŽ – Centralne
delavnice Ljubljana, d.o.o.
34. člen – upoštevane spremembe iz ZZelP-A
in ZZelP-B
(finančne obveznosti države)
(1) Država prevzame izpolnjevanje obveznosti javnega
podjetja Slovenske železnice d.d. iz naslova črpanih posojil,
najetih za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne železniške infrastrukture, ki izhajajo iz:
– 26. in 27. člena zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice, (ZNOFP – Uradni list RS, št. 71/93);
in posojil, za katere je dano poroštvo države na podlagi:
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj, za obnovo Slovenskih železnic – Ljubljana
(ZPOPNPEB – Uradni list RS, št. 47/93);
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– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil Evropske investicijske banke
za obnovo slovenskih železnic (ZPOPNPEI – Uradni list RS,
št. 71/93);
– zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti
iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za
projekt Slovenske železnice II (ZGOPS – Uradni list RS, št.
39/94);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Slovenskih železnic, d.d., za odplačilo obveznosti iz
naslova najetih kreditov pri EIB in EBR (ZPNKSZ – Uradni
list RS, št. 17/96);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki
za transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZKPTP – Uradni list RS, št. 41/97);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za
financiranje gradnje železniške proge na smeri PuconciHodoš-državna meja (ZPSZPH – Uradni list RS, št. 48/98);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za
financiranje določenih del za posodobitev in razvoj železniške infrastrukture (ZPFRZI – Uradni list RS, št. 31/99 in
89/99).
Obveznosti iz posojilnih pogodb s poroštvom države,
sklenjenih med javnim podjetjem Slovenske železnice, d.d.
in bankami prevzema država po stanju na dan 31. 12. 1999,
kot so navedene v tabeli, ki je sestavni del tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena za posojili s poroštvom države na podlagi ZPSZPH in
ZPFRZI, katerih javno podjetje Slovenske železnice, d.d.,
še ni črpalo, ministrstvo, pristojno za finance in javno podjetje Slovenske železnice, d.d., posebej opredelita način prevzema teh obveznosti, njihovo vrednost in ročnost v pogodbi iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Sredstva za odplačevanje obveznosti, navedenih v
prvem in prejšnjem ter šestem odstavku tega člena, zagotavlja država v proračunu.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance, z javnim podjetjem
Slovenske železnice, d.d., sklene pogodbo, v kateri se datumsko določi izpolnjevanje obveznosti iz posojilnih pogodb,
navedenih v prvem in šestem odstavku tega člena, in postopek plačevanja teh obveznosti.
(5) Država bo v letu 2000 prevzela dolgove, ki so
določeni v prvem in drugem odstavku tega člena.
(6) Država v letu 2001 prevzame dolgove javnega podjetja Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih na
podlagi zakona o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova
posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v
smeri Puconci-Hodoš-državna meja (Uradni list RS, št.
85/2000) in zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih
za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja javne
železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 30/2001).
(7) Država v letu 2003 prevzame dolg javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d., iz naslova posojila najetega na
podlagi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. iz naslova
posojil, najetih za financiranje vzdrževanja javne železniške
infrastrukture (Uradni list RS, št. 59/2002).
(8) Do prevzema dolga iz prejšnjega odstavka se sredstva za odplačevanje obresti in ostalih stroškov iz najetega
posojila zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva,
pristojnega za finance.
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34.a člen – upoštevana sprememba iz ZZelP-D
(črtan)
35. člen – upoštevane spremembe iz ZZelP-C
(izvajanje gospodarskih javnih služb v prehodnem obdobju)
(1) Za čas do izvedbe reorganizacije javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d., sklene država z njim pogodbe:
– za opravljanje prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu, ki ga kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja država in
– za opravljanje nalog pooblaščenega upravljavca.
(2) Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklene z javnim
podjetjem Slovenske železnice, d. d. v imenu in za račun
države po predhodni odobritvi vlade agencija.
(3) Po opravljeni reorganizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., sklene agencija v imenu in za račun
države pogodbi za dobo 7 let za opravljanje obvezne gospodarske javne službe iz 6. in 11. člena tega zakona z družbo,
ki bo registrirana za opravljanje takšne dejavnosti.
(4) Določba prejšnjega odstavka velja za prvo izbiro
izvajalca.
36. člen – upoštevana sprememba iz ZZelP-C
(začasna ureditev pristopa)
Šteje se, da prevoznik, ki opravlja prevozne storitve v
železniškem prometu ob uveljavitvi tega zakona, izpolnjuje
pogoje za pridobitev licence in varnostnega spričevala po
tem zakonu.
37. člen
(veljavnost obstoječih pogodbenih razmerij)
Obstoječa pogodbena razmerja v zvezi z najemom,
zakupom ali prodajo posameznih delov javne železniške infrastrukture, ki jih je sklenilo javno podjetje Slovenske železnice, d.d., ostanejo v veljavi tudi po začetku veljavnosti tega
zakona, s tem da mora biti ne glede na določbe pogodbe
zagotovljen prost pristop na javno železniško infrastrukturo.
Če je treba, mora najemnik, zakupnik ali kupec z lastnikom
ali njegovim pooblaščencem skleniti dodatek k pogodbi.
38. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do začetka veljavnosti tega
zakona že uporabljeno za gradnjo javne železniške infrastrukture, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot javno
dobro – javna železniška infrastruktura, se vpiše v zemljiško
knjigo na poseben vložek kot javno dobro – javna železniška infrastruktura – po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
(2) Lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka, razen javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., in njegovih pravnih predhodnikov, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
(3) Predlogu za zemljiškoknjižni vpis lastništva javne
železniške infrastrukture iz prvega odstavka novi lastnik ali
njegov pooblaščenec priloži pisno izjavo o pridobitvi lastninske pravice po tem zakonu.
39. člen
(predpisi vlade)
Predpise iz četrtega odstavka 4. člena, drugega odstavka 5. člena, tretjega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 11. člena, sedmega in enajstega odstavka 15. člena,
osmega odstavka 16. člena in tretjega odstavka 18. člena
izda vlada najkasneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
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40. člen – upoštevana sprememba iz ZZelP-C
(črtan)
41. člen
(sklenitev dogovora)
Dogovor iz prvega odstavka 7. člena tega zakona sklenejo stranke kolektivne pogodbe najkasneje do 31. 12.
1999.
42. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)
Z začetkom veljavnosti tega zakona preneha veljati zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list
RS, št. 71/93), zakon o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami slovenskih železnic (Uradni list RS, št. 64/95) in
zakon o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (Uradni list RS, št. 37/95).
43. člen – upoštevana sprememba iz ZZelP-C
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Določbe druge alinee točke a, določbe točke b in
določbe prve in druge alinee točke c petega odstavka
15. člena ter določbe drugega stavka prvega odstavka
17. člena tega zakona se začnejo uporabljati, ko postane
Republika Slovenija članica Evropske unije. Določbe tretje
alinee točke c petega odstavka 15. člena tega zakona se
začnejo uporabljati 15. marca 2008.
(2) Dokler Republika Slovenija ni članica Evropske skupnosti, se kombinirani promet uvršča med prevozne storitve
v železniškem prometu, ki so javna dobrina. Za zagotavljanje sredstev za kombinirani promet se uporabljajo pravna
pravila, kot jih določajo 3., 4., 6. in 7. člen zakona o načinu
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (ZNOFP – Uradni list RS,
št. 71/93).
44. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu
– ZZelP-A (Uradni list RS, št. 11/2001) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu
– ZZelP-B (Uradni list RS, št. 33/2001) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu – ZZelP-C (Uradni list RS, št.
110/2002) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
II. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen – upoštevana sprememba iz ZZelP-D
(poroštvo države za posojila, ki jih v letu 2003 za
opravljanje svojih nalog najame agencija)
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti
agencije, iz naslova posojil do skupne višine glavnic
12.200,000.000 tolarjev (dvanajst milijard dvesto milijonov
tolarjev) s pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, ki jih
agencija do višine 9.067,000.000 tolarjev najame za kritje
stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture v letu 2003 skladno z nacionalnim programom
razvoja slovenske železniške infrastrukture in letnim načrtom gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške
infrastrukture, ter za financiranje gospodarske javne službe
prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu do višine 3.133,000.000 tolarjev.
(2) Sredstva, zagotovljena s posojili iz prejšnjega odstavka, se črpajo po namenu in obsegu, določenem v finančnem načrtu agencije.
25. člen
(pogoji za dodelitev poroštva)
(1) Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– moratorij: najmanj eno leto;
– ročnost: najmanj 7 let;
– obrestna mera: primerljiva za obresti za posojila z
državnim poroštvom;
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega posojila, ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti glavnice posojila.
(2) Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se
zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega posojila, za
katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
26. člen
(sklepanje poroštvenih pogodb)
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike
Slovenije sklene minister, pristojen za finance.
27. člen
(poroštvo države za posojila, ki jih v letu 2004 za
opravljanje svojih nalog najame agencija)
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti
agencije, iz naslova posojil do skupne višine glavnic
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10.500,000.000 tolarjev (deset milijard petsto milijonov
tolarjev) s pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, ki jih
agencija najame za kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture v letu 2004 skladno z
nacionalnim programom razvoja slovenske železniške infrastrukture in letnim načrtom gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture.
(2) Za določitev pogojev za dodelite poroštva, za sklepanje pogodb o poroštvu in za določitev namena in obsega
porabe sredstev, ki bodo zagotovljena s posojili, se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 24. člena 25. in
26. člena tega zakona.
28. člen
(prevzem delavcev)
Z dnem začetka delovanja agencije preidejo vsi zaposleni v Direkciji za železniški promet na delo v agencijo.
29. člen
(direktor agencije)
Direktor Direkcije za železniški promet opravlja funkcijo kot direktor agencije do poteka mandatne dobe, za katero je imenovan.
30. člen
(začasno opravljanje pristojnosti agencije)
Do začetka delovanja agencije izvaja njene pristojnosti
Direkcija za železniški promet.
31. člen
(postopki, ki jih vodi Direkcija za železniški promet)
(1) Postopke, ki jih ob uveljavitvi tega zakona vodi Direkcija za železniški promet, nadaljuje po svoji ustanovitvi
agencija.
(2) Naloge, ki jih določa drugi odstavek 21. člena zakona kot naloge Direkcije za železniški promet pa s tem
zakonom niso določene kot naloge agencije, opravlja ministrstvo.
32. člen
(sedež agencije)
Agencija opravlja svoje delo na sedežu dotedanje Direkcije za železniški promet.
33. člen
(financiranje agencije v prehodnem obdobju)
Proračunska sredstva, namenjena za delo agencije, se
v proračunu za leto 2003 in 2004 štejejo sredstva na proračunskih postavkah Direkcije za železniški promet. Proračunska sredstva iz navedenih postavk črpa agencija na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Ministrstvom za promet.
34. člen
(sprejem ustanovitvenega akta agencije)
Vlada sprejme ustanovitveni akt agencije najkasneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
35. člen
(odgovornost pooblaščenega upravljavca za prekrške)
Kazenske določbe zakona in zakona o varnosti železniškega prometa (Uradni list RS, št. 85/2000), ki se nanašajo na upravljavca oziroma na odgovorno osebo upravljavca,
se v zvezi z opravljanjem nalog, ki jih določa 11. člen zakona
kot naloge opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture ter vodenja železniškega
prometa, nanašajo na pooblaščenega upravljavca in njegovo odgovorno osebo.
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36. člen
(odgovornost agencije za prekrške)
Kazenske določbe zakona in zakona o varnosti železniškega prometa, ki se nanašajo na upravljavca oziroma na
odgovorno osebo upravljavca, se, razen določb iz prejšnjega člena, nanašajo na agencijo in njeno odgovorno osebo.
37. člen
(predpisi vlade)
Predpise iz četrtega odstavka 4. člena, drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka 6. člena, petega odstavka 11. člena, osmega in dvanajstega odstavka 15. člena,
osmega odstavka 16. člena in tretjega odstavka 18. člena
zakona uskladi vlada z določbami tega zakona v enem letu
po njegovi uveljavitvi.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 020-05/01-22/13
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 901-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O DRŽAVNI UPRAVI
uradno prečiščeno besedilo
(ZDU-1-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA

38. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati navodilo o vsebini in načinu vodenja računovodskih evidenc za
prejemnike državnih nadomestil na področju železniškega
prometa (Uradni list RS, št. 11/2001).
39. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen prve alinee 8. člena
tega zakona, ki se, razen za obračun uporabnine, začne
uporabljati 1. 1. 2005.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu – ZZelP-D (Uradni list RS, št.
56/2003) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
Prehodna in končna določba
4. člen
Obresti in ostali stroški iz posojila najetega na podlagi
zakona iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ki jih je
javno podjetje Slovenske železnice, d.d., do uveljavitve
tega zakona že poravnalo posojilodajalcu namesto države,
se v roku največ šestdesetih dni od uveljavitve tega zakona
poravnajo Slovenskim železnicam, d.d., ali njihovemu pravnemu nasledniku iz sredstev ministrstva, pristojnega za
finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3969.

Zakon o državni upravi – (ZDU-1-UPB1) (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003
potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o državni upravi,
ki obsega:
– zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št.
52 z dne 14. 6. 2002) in
– zakon o spremembi zakona o državni upravi –
ZDU-1A (Uradni list RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003).

1. člen
(položaj državne uprave)
Državna uprava (v nadaljnjem besedilu: uprava) kot
del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne
naloge.
2. člen
(zakonitost in samostojnost)
Uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na
podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov.
3. člen
(strokovnost, politična nevtralnost in nepristranskost)
Uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke.
Pri opravljanju svojega dela mora biti uprava politično
nevtralna.
Uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko in
ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oziroma posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam.
4. člen
(uradni jezik v upravi)
Uradni jezik v upravi je slovenščina.
Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih
uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte
v jeziku narodne skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski
oziroma madžarski narodni skupnosti, uporablja italijanski
oziroma madžarski jezik.
Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v
italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopni
akt izdan v istem jeziku.
5. člen
(poslovanje s strankami)
Pri poslovanju s strankami mora uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice
in pravne koristi.
Uprava skrbi za obveščenost javnosti o načinu svojega
poslovanja in uresničevanja pravic strank.
Uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike
obravnavati in nanje odgovarjati v razumnem roku.
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6. člen
(javnost dela)
Uprava je dolžna zagotavljati javnost svojega dela, upoštevaje omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varovanje
osebnih in tajnih podatkov, ter drugih predpisov.
7. člen
(pristojnosti vlade)
Način poslovanja uprave s strankami, način zagotavljanja obveščenosti javnosti (drugi odstavek 5. člena), način
zagotovitve možnosti posredovanja pripomb in kritik, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje (tretji odstavek 5.
člena), poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas,
uradne ure v upravi ter druga vprašanja načina delovanja
uprave ureja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
II. UPRAVNE NALOGE
8. člen
(sodelovanje pri oblikovanju politik)
Uprava za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik.
9. člen
(izvršilne naloge)
Uprava izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema državni zbor, ratificirane mednarodne pogodbe, državni
proračun, podzakonske predpise in druge akte vlade (v nadaljnjem besedilu: izvršilne naloge).
Za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena uprava izdaja predpise in posamične akte ter interne akte, vstopa v imenu in za račun Republike Slovenije v civilnopravna
razmerja ter opravlja materialna dejanja.
Za opravljanje materialnih dejanj, s katerimi se posega v osebno prostost, telesno ali duševno celovitost, zasebnost, lastnino in druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, mora imeti uprava neposredno podlago v
zakonu.
10. člen
(inšpekcijski nadzor)
Uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
predpisov.
Inšpekcijski nadzor ureja poseben zakon.
11. člen
(spremljanje stanja)
Uprava spremlja stanje družbe na področjih, za katera
je pristojna, in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države.
Uprava vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidence.
12. člen
(razvojne naloge)
Uprava na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj.
13. člen
(zagotavljanje javnih služb)
Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z
zakonom.
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Opravljanje javnih služb se zagotavlja v javnih zavodih
in gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih oblikah, ki jih določa zakon, lahko pa tudi v upravnih organih.
III. UPRAVNI ORGANI IN NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
14. člen
(upravni organi)
Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi
sestavi in upravne enote (v nadaljnjem besedilu: upravni
organi).
Ministrstvo se ustanovi za opravljanje upravnih nalog
na enem ali več upravnih področjih.
Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog
na področju javnih služb, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog oziroma če je zaradi
narave nalog ali delovnega področja potrebno zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog.
Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog državne uprave, ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno.
15. člen
(javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil)
Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne
agencije:
– če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše
opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja
nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje
upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi
taksami oziroma plačili uporabnikov, ali
– če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben
ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog.
Z zakonom ali na podlagi zakona lahko v primerih iz
prvega odstavka tega člena javno pooblastilo za opravljanje
upravnih nalog pridobijo tudi druge osebe javnega prava,
posamezniki in pravne osebe zasebnega prava.
Če zakon dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več fizičnih oziroma pravnih oseb, se izbira
opravi na javnem natečaju.
Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali
drug predpis.
IV. MINISTRSTVA
1. Vodenje ministrstva
16. člen
(minister)
Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter
sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva.
17. člen
(državni sekretar)
V ministrstvu se lahko imenuje največ ena državna sekretarka oziroma državni sekretar (v nadaljnjem besedilu:
državni sekretar).
Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da minister.
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Minister lahko pisno pooblasti državnega sekretarja,
da ga nadomešča v času njegove odsotnosti ali zadržanosti
pri vodenju in predstavljanju ministrstva ter predlaganju gradiv v obravnavo vladi. S podelitvijo pooblastila se minister ne
razbremeni odgovornosti.
Minister ne more pooblastiti državnega sekretarja ali
koga drugega, da izdaja predpise in glasuje na seji vlade.
Državni sekretar ima status funkcionarja. Imenuje in
razrešuje ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo.
Državnemu sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja
funkcije ministra.
18. člen
(generalni direktorji)
V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj
javnih uslužbencev, imenujejo generalne direktorice oziroma generalni direktorji (v nadaljnjem besedilu: generalni direktorji).
Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo na
zaokroženem delovnem področju znotraj ministrstva.
Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru.
19. člen
(generalni sekretar)
V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj
javnih uslužbencev, imenuje generalna sekretarka oziroma
generalni sekretar (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar).
Generalni sekretar vodi strokovno delo na področju
upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri ter pomaga ministru pri koordinaciji med notranjimi
organizacijskimi enotami ministrstva.
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru.
20. člen
(strokovni svet)
Za obravnavo strokovnih vprašanj z upravnih področij
ministrstva oziroma za svetovanje pri oblikovanju politik lahko minister ustanovi strokovni svet kot svoj strokovno-posvetovalni organ.
2. Organi v sestavi ministrstva
21. člen
(organi v sestavi ministrstva)
Z uredbo se lahko ustanovi upravni organ v sestavi
ministrstva (v nadaljnjem besedilu: organ v sestavi) za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih
upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in
nalog na področju javnih služb.
Organ v sestavi se lahko ustanovi:
– za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena v
večjem obsegu, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in
kakovost pri opravljanju nalog, ali
– če je zaradi narave nalog ali delovnega področja
potrebno zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena.
Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo, in je v ministrstvu organiziran organ v sestavi za to
področje, na prvi stopnji vodi postopek in odloča o upravni
zadevi organ v sestavi ministrstva.
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22. člen
(vodenje organov v sestavi)
Organ v sestavi vodi direktorica oziroma direktor (v
nadaljnjem besedilu: direktor), ki se imenuje v skladu z
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Z zakonom ali uredbo se lahko določi za položaj predstojnice oziroma predstojnika (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) organa v sestavi tudi drugačno poimenovanje.
23. člen
(razmerje med ministrstvom in organom v sestavi)
Organ v sestavi izvaja naloge v skladu z zakonom,
drugimi predpisi, programom dela, ki ga sprejme minister
na predlog predstojnika organa v sestavi, in finančnim načrtom, ki se sprejme v skladu z zakonom o javnih financah.
Minister daje organu v sestavi ministrstva usmeritve za
delo organa v sestavi.
Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za
delo ter mu naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem
poroča.
Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v
sestavi minister.
Če tako določa uredba iz 21. člena tega zakona, ministrstvo izvaja vse ali določene naloge strokovne pomoči
predstojniku na področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri tudi za organ v sestavi.
24. člen
(poročanje in nadzor)
Ministrstvo nadzoruje delo organa v sestavi. Minister
lahko zahteva poročila, podatke in druge dokumente v zvezi
z opravljanjem dela organa v sestavi.
Predstojnik organa v sestavi mora ministru redno in na
njegovo posebno zahtevo poročati o delu organa v sestavi
in o vseh pomembnejših vprašanjih s področij dela organa v
sestavi.
25. člen
(pritožba)
Ministrstvo odloča v upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih sredstvih zoper upravne akte, ki jih izdaja
organ v sestavi.
3. Notranja organizacija ministrstva in organa
v sestavi
26. člen
(notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest
ministrstva)
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest
ministrstva določi minister v soglasju z vlado. Če zakon ne
določa drugače, določi notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest organa v sestavi, na predlog predstojnika
organa v sestavi, minister v soglasju z vlado.
Pred sprejetjem akta iz prejšnjega odstavka mora predstojnik pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v ministrstvu oziroma v organu v sestavi v skladu z zakonom, ki
ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.
27. člen
(skupni temelji za notranjo organizacijo)
Skupne temelje za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi vlada z uredbo.
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4. Ministrstva in njihova delovna področja
28. člen
(ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja
naloge na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in poklicnega usposabljanja, družine, socialnih
zadev, invalidskega varstva, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč.
29. člen
(ministrstvo za finance)
Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih zakladništva, javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, preprečevanja in odkrivanja
pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter
makroekonomskih analiz in napovedi.
30. člen
(ministrstvo za gospodarstvo)
Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na področjih ekonomskega sistema in razvoja, notranjega trga, intelektualne lastnine, tehnične zakonodaje in meril, varstva potrošnikov, varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino,
razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, drobnega
gospodarstva in turizma, tehnološkega razvoja in industrijskih projektov.
31. člen
(ministrstvo za informacijsko družbo)
Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja naloge na
področjih računalništva, informatike, telekomunikacij, informacijske tehnologije, pošte in razvoja informacijske družbe.
32. člen
(ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, krme, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva in ribištva.
33. člen
(ministrstvo za kulturo)
Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na področjih ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot in medijev.
34. člen
(ministrstvo za notranje zadeve)
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih sistema, organizacije, delovanja in razvoja državne
uprave ter lokalne samouprave, sistema plač v javnem sektorju, upravnih notranjih zadev in policije.
35. člen
(ministrstvo za obrambo)
Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih
obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
36. člen
(ministrstvo za okolje, prostor in energijo)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo opravlja naloge na področjih okolja, prostora, energetike in rudarstva.
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37. člen
(ministrstvo za pravosodje)
Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih
organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega pravobranilstva,
civilnega in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih
sankcij, varstva osebnih podatkov in mednarodne pravne
pomoči.
38. člen
(ministrstvo za promet)
Ministrstvo za promet opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, prometa po
celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter naloge na področjih prometne
infrastrukture in žičniških naprav.
39. člen
(ministrstvo za šolstvo, znanost in šport)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport opravlja naloge
na področjih vzgoje in izobraževanja, mladinske politike,
znanosti in raziskovanja, nacionalnega meroslovnega sistema in športa.
40. člen
(ministrstvo za zdravje)
Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih varovanja in krepitve zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zdravstvene
varnosti živil, zdravega prehranjevanja, zdravil in medicinskih pripomočkov ter kemikalij.
41. člen
(ministrstvo za zunanje zadeve)
Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, konzularne zaščite, mednarodnih pogodb ter Slovencev v zamejstvu in po svetu.
42. člen
(naloge ministrstev in organov v sestavi)
Naloge ministrstev lahko podrobneje določi vlada z
uredbo.
Vlada z uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi
organov v sestavi določi tudi delovna področja organov v
sestavi.
V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA UPRAVE
43. člen
(upravne enote ter druge oblike teritorialne organiziranosti)
Za opravljanje upravnih nalog, ki jih je zaradi njihove
narave potrebno organizirati teritorialno, delujejo upravne
enote.
Območja upravnih enot določi vlada z uredbo. Območja upravnih enot se določijo tako, da je zagotovljeno racionalno in učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje
upravne enote praviloma obsega območje ene ali več lokalnih skupnosti.
Če zakon tako določa, se opravljanje upravnih nalog,
ki jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno, zagotavlja v območnih enotah, izpostavah oziroma drugače imenovanih dislociranih enotah ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi.
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44. člen
(pristojnosti upravnih enot)
Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne
upravne stvari ni določeno drugače.
Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz
državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja.
45. člen
(notranja organizacija upravne enote)
Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnica
oziroma načelnik (v nadaljnjem besedilu: načelnik) upravne
enote s soglasjem vlade.
46. člen
(načelnik upravne enote)
Upravno enoto vodi načelnik, ki se imenuje v skladu z
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
47. člen
(naloge načelnika upravne enote)
Načelnik upravne enote predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira delo notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje
strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi
z delovanjem upravne enote, odloča o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerjih delavcev v upravni enoti in o drugih kadrovskih vprašanjih ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote.
48. člen
(strokovno vodstvo ministrstev)
Upravna enota opravlja zadeve s svojega delovnega
področja pod strokovnim vodstvom ministrstev, na katerih
delovno področje sodijo posamezne zadeve.
49. člen
(razmerja med resornimi ministrstvi in upravnimi enotami)
Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju:
– dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje
pristojnosti,
– dajejo upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje nalog s svojih upravnih področij,
– spremljajo organizacijo dela v upravni enoti oziroma
v ustrezni notranji organizacijski enoti, usposobljenost uslužbencev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih stvari,
– nadzorujejo izvrševanje upravnih nalog v upravni
enoti,
– lahko naložijo upravni enoti, da v mejah svojih pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe
ter o tem poroča.
Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva, pristojnega za ustrezno delovno področje.
50. člen
(poročanje ministrstvom)
Načelnik upravne enote mora redno poročati ministrstvu, pristojnemu za upravo, in resornim ministrstvom o izvrševanju nalog upravne enote.
Poročanje ministrstvu, pristojnemu za upravo, zajema
celotno delovanje upravne enote, poročanje resornim mini-
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strstvom pa zajema izvrševanje nalog na njihovih delovnih
področjih.
51. člen
(nadzor ministrstev)
Če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugotovi, da upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na to opozoriti načelnika upravne enote in mu
naložiti, da zagotovi izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.
Če načelnik upravne enote ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno nalogo iz pristojnosti upravne enote. Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti
upravne enote, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive
posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma
življenjsko okolje ali premoženje.
52. člen
(odločanje o pritožbi)
Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje,
odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki
ga je v upravnih stvareh na prvi stopnji izdala upravna enota.
Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen organ v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali
drug posamični akt, ki ga je na prvi stopnji izdala upravna
enota, organ v sestavi.
53. člen
(razmerja med ministrstvom, pristojnim za upravo,
in upravnimi enotami)
Ministrstvo, pristojno za upravo:
– nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne
enote v celoti,
– spremlja usposobljenost delavcev na delovnih mestih, na katerih se ne opravljajo upravne naloge iz delovnih
področij drugih ministrstev,
– daje upravni enoti usmeritve in navodila za izboljšanje organizacije, učinkovitosti in kakovosti dela,
– predlaga vladi izdajo soglasja k notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti,
– usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, materialnih in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom upravnih enot.
Načelnik upravne enote za svoje delo in delo upravne
enote odgovarja ministru, pristojnemu za upravo. Minister,
pristojen za upravo, kot predstojnik načelnika upravne enote s splošnim aktom uredi način uresničevanja pravic in
obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot.
Usmeritve in obvezna navodila ministrstev iz 49. člena
tega zakona so za upravne enote zavezujoča, če z njimi z
vidika organizacijskih, kadrovskih, finančnih in drugih posledic za poslovanje upravne enote pisno soglaša minister,
pristojen za upravo. V primeru spora odloči vlada.
Če ima podzakonski predpis, ki ga izda pristojni minister, kadrovske, finančne ali druge posledice za poslovanje
upravne enote, mora pred njegovo izdajo pristojni minister
pridobiti pisno mnenje ministrstva, pristojnega za upravo. V
primeru spora odloči vlada.
54. člen
(spor o pristojnosti med upravnimi enotami)
V sporih o pristojnosti med upravnimi enotami odloča
ministrstvo, pristojno za upravo.
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55. člen
(koordinacijski sosvet)
Za sodelovanje med upravno enoto, občinskimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je
država in ki pretežno opravljajo upravne naloge, se za območje upravne enote ustanovi poseben koordinacijski sosvet, v katerem sodelujejo načelnik upravne enote, župani
oziroma direktorji občinskih uprav (tajniki občin) ali od župana oziroma direktorja občinske uprave (tajnika občine) pooblaščeni predstavniki občinske uprave in vodje dislociranih
enot tega odstavka.
Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja v zvezi z
organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na območju upravne enote z namenom zagotoviti čim
bolj usklajeno delovanje javne uprave na tem območju in
usklajeno reševanje organizacijskih, prostorskih, materialnih vprašanj, vprašanj splošnega poslovanja (poslovanja s
strankami, poslovanja z dokumentarnim gradivom itd.) in
drugih podobnih vprašanj. Načelnik upravne enote kot koordinator sosveta skupne predloge in vprašanja posreduje
ministrstvu, pristojnemu za upravo, in ministrstvom, na katerih delovno področje se predlogi in vprašanja nanašajo.
VI. RAZMERJA MINISTRSTEV
1. Razmerja do vlade
56. člen
(razmerje med vlado in ministrstvi)
Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah
vlade.
Vlada lahko naloži ministrstvu, da prouči določeno vprašanje ali opravi določeno nalogo in ji o tem poroča.
57. člen
(poročanje o delu)
Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju
na njihovih upravnih področjih, o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter o njihovih učinkih.
58. člen
(predlogi, pobude in stališča)
Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje vprašanj z njegovih upravnih področij, ki so v pristojnosti vlade ali državnega zbora.
Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče ali
da mu da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z
njegovih upravnih področij.
2. Medsebojna razmerja
59. člen
(sodelovanje ministrstev in drugih upravnih organov)
Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj
sodelovati v vseh skupnih vprašanjih.
Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev.
Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva skupne delovne skupine ali organizirajo druge oblike
medsebojnega sodelovanja.
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60. člen
(usklajevanje predpisov)
Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih
aktov medsebojno sodelovati oziroma si pred izdajo predpisa oziroma pred predložitvijo predpisa ali drugega akta vladi
pridobiti mnenje drugih pristojnih ministrstev.
Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega
splošnega akta o tem obvestiti vlado.
61. člen
(sporna vprašanja med ministrstvi)
Kadar je z zakonom določeno, da določeno odločitev
sprejme posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa med njima ni doseženo soglasje, mora ministrstvo, ki je pooblaščeno za sprejem odločitve, o spornem
vprašanju obvestiti vlado in zahtevati, da o njem odloči.
Če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja, odloči o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo
rešitev.
62. člen
(vodenje nalog s področij več ministrstev)
Če posamezna naloga zadeva upravna področja dveh
ali več ministrstev, prevzame vodenje take naloge ministrstvo, na katerega upravno področje sodi naloga po pretežnosti, druga ministrstva pa morajo pri tem sodelovati.
Če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem vprašanju vlada.
63. člen
(usklajevanje dela več ministrstev)
Predsednik vlade lahko pooblasti ministra, da vodi ali
usklajuje delo dveh ali več ministrstev pri oblikovanju politik
in opravljanju izvršilnih nalog oziroma da vodi izvajanje določenega projekta vlade, ki sodi na upravna področja več
ministrstev.
3. Razmerja do organov lokalnih skupnosti
64. člen
(nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti
lokalnih skupnosti)
Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju
nadzorstva nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti
nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih
izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti.
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki je izdal akt, za katerega meni, da ni v skladu z
ustavo in zakonom, mu predlagati ustrezne rešitve in določi
rok, v katerem mora organ lokalne skupnosti sporen akt
uskladiti.
Če organ lokalne skupnosti v roku iz prejšnjega odstavka ne uskladi svojega predpisa z ustavo ali zakonom,
mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom.
65. člen
(opozorila ministrstva nadzornemu organu lokalne
skupnosti)
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom in drugim zakonitim predpisom, in mora predlagati
ustrezne ukrepe.
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66. člen
(nadzor ministrstev nad zakonitostjo pri prenesenih nalogah
iz državne pristojnosti)
Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzorstvo nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov
lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih stvareh iz
prenesene državne pristojnosti.
O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi lokalnih skupnosti, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.
67. člen
(nadzor ministrstev nad primernostjo in strokovnostjo pri
prenesenih nalogah iz državne pristojnosti)
V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese
država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko
pristojno ministrstvo da obvezno navodilo za organizacijo
služb in sistemizacijo delovnih mest za opravljanje teh nalog
ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne
pristojnosti.
Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom
organov lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne
pristojnosti; v ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti poročila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo
obvezno sodelovanje.
68. člen
(opozorila upravne enote)
Upravna enota mora opozoriti pristojno ministrstvo, če
ugotovi, da organi lokalnih skupnosti pri opravljanju nalog iz
pristojnosti lokalnih skupnosti ravnajo nezakonito. Upravna
enota mora prav tako opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, da organi lokalnih skupnosti pri nalogah iz državne
pristojnosti, ki so prenesene na lokalne skupnosti, ravnajo
neprimerno in nestrokovno.
69. člen
(strokovna pomoč)
Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno pomoč s svojega delovnega področja pri prenesenih
nalogah iz državne pristojnosti in pri nalogah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti.
70. člen
(ukrepi za odpravo nepravilnosti pri izvrševanju nalog
iz državne pristojnosti)
Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne
izvršuje nalog iz državne pristojnosti, mora opozoriti organ
lokalne skupnosti in mu z odločbo naložiti, da zagotovi izvrševanje teh nalog v roku, ki ga določi.
Če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti ne izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora ministrstvo
opozoriti na ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način
in rok za njihovo odpravo.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
lahko ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skupnosti tudi ukrepe zoper odgovorno uradno osebo.
71. člen
(prevzem pristojnosti za prenesene naloge iz državne
pristojnosti)
Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne sku-
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pnosti neposredno opravi posamezno nalogo iz državne
pristojnosti, ki bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti.
Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti organa lokalne skupnosti, če bi zaradi
opustitve naloge utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje
ali premoženje.
Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom ne opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je na
lokalno skupnost prenesla država, ali če jih ne izvršuje pravilno in pravočasno, lahko ministrstvo predlaga vladi, da
začne postopek za odvzem prenesenih nalog.
4. Nadzor nad nosilci javnih pooblastil
72. člen
(nadzor nad nosilci javnih pooblastil)
Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih in
posamičnih pravnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.
Splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Nosilec javnega pooblastila je dolžan posredovati splošni akt iz
prejšnjega odstavka za objavo pristojnemu ministrstvu.
Vlada na predlog pristojnega ministrstva zadrži objavo
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil,
če meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga
nosilcu javnega pooblastila, da o njem ponovno odloči; pri
tem mora vlada navesti razloge za zadržanje. Če nosilec
javnega pooblastila vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, vlada pa lahko zadrži njegovo izvrševanje, če najkasneje v 15 dneh po objavi splošnega akta vloži pri ustavnem
sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in
zakonom.
Sklep vlade, s katerim zadrži izvrševanje splošnega
akta v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za javne agencije. Za nadzor nad javnimi agencijami se uporabljajo določbe
splošnega zakona, ki ureja javne agencije, in zakonov, ki
urejajo posamezne javne agencije.
5. Nadzor ministrstva, pristojnega za upravo
73. člen
(nadzor ministrstva, pristojnega za upravo)
Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih
organih in pri nosilcih javnih pooblastil nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o notranji organizaciji, poslovnem času,
uradnih urah, poslovanju z dokumentarnim gradivom, kakovosti poslovanja in poslovanju s strankami. Nadzorstvo
opravljajo uradne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za upravo (v nadaljnjem besedilu: upravni inšpektor).
Upravni inšpektor ima pravico do vstopa v prostore
upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila, ter
pravico do vpogleda v dokumentacijo. Upravni organ mora
zagotoviti upravnemu inšpektorju pogoje za delo in vse potrebne informacije.
Upravni inšpektor o nadzoru sestavi zapisnik, ki se
vroči predstojniku, pristojnemu ministru in ministru, pristojnemu za upravo. V zapisniku lahko upravni inšpektor predlaga ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Na zapisnik ima predstojnik pravico ugovora v osmih dneh
od dneva vročitve zapisnika. O ugovoru na zapisnik odloča
minister, pristojen za upravo, ki lahko tudi predlaga predstojniku, pristojnemu ministru oziroma vladi ustrezne ukrepe za
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
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VII. PREDPISI UPRAVE
74. člen
(predpisi ministra)
Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora ter predpisov in aktov vlade ministri izdajajo
pravilnike, če tako določa poseben zakon, pa tudi druge
predpise.
Pravilnik se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če
minister oceni, da je izdaja pravilnika potrebna za namen iz
prvega odstavka tega člena.
Nosilci javnih pooblastil izdajajo pravilnike, če tako določa zakon.
Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št.
52/2002) vsebuje naslednje predhodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
75. člen
Koordinacijski sosveti se konstituirajo najkasneje v treh
mesecih od uveljavitve tega zakona.
76. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakonske določbe, ki določajo organe in organizacije v sestavi ministrstev ter urejajo njihova razmerja do ministrstev in
njihovo notranjo organizacijo, razen določb zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98).
Na področjih, kjer je v zakonu iz prvega odstavka tega
člena določeno, da organ v sestavi odloča v upravnem postopku na prvi in na drugi stopnji, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona prevzame odločanje na drugi
stopnji pristojno ministrstvo; ministrstvo prevzame tudi delavce ter ustrezne pravice proračunske uporabe, prostore,
opremo in dokumentacijo. Od prevzema nalog po tem odstavku se za davčni organ po zakonu o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96) šteje tudi pristojno ministrstvo.
Organi in organizacije v sestavi ministrstev, ustanovljeni z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/01) ali
z drugim zakonom, po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z
delom do uveljavitve uredbe iz 21. člena tega zakona. S tem
dnem ti organi oziroma organizacije v sestavi ministrstev
prenehajo delovati, razen tistih, za katere je z uredbo iz 21.
člena tega zakona določeno drugače. Naloge organov in
organizacij v sestavi ministrstev, ki prenehajo delovati v skladu z uredbo iz 21. člena tega zakona, prevzamejo pristojna
ministrstva oziroma organi v sestavi ministrstev, določeni z
uredbo iz 21. člena tega zakona.
Ne glede na določbe 74. člena tega zakona navodila
in odredbe, izdani kot podzakonski predpisi, ostanejo v
veljavi.
Zakonske določbe iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo do uveljavitve uredbe iz 21. člena tega zakona.
Ministrstvo oziroma organi v njegovi sestavi, ustanovljen z uredbo iz 21. člena tega zakona, s prevzemom nalog
prevzamejo od organov in organizacij v sestavi delavce,
pravice proračunske uporabe, obveznosti, dokumentacijo,
prostore, opremo in inventar, ki se uporabljajo za izvajanje
teh nalog.
77. člen
Uredbe na podlagi tega zakona sprejme vlada najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
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Uredba iz 27. člena tega zakona, ki ureja skupna izhodišča za notranjo organizacijo organov državne uprave, se
uskladi s tem zakonom najkasneje v devetih mesecih od
njegove uveljavitve.
Uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi organov
v sestavi ministrstev vlada sprejme najkasneje v enem letu
od uveljavitve tega zakona.
78. člen
Ministrstva morajo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi uredbe iz 21. člena uskladiti splošne akte o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z določbami tega
zakona.
79. člen
Predstojnikom organov in organizacij v sestavi in njihovim namestnikom z dnem prenehanja delovanja organa oziroma organizacije preneha funkcija. Če izpolnjujejo pogoje,
se jih zaposli brez javnega natečaja s prerazporeditvijo na
ustrezna delovna mesta v ministrstvu.
80. člen
Državni sekretarji nadaljujejo z delom v skladu s 25.c
členom zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/2000) do prenehanja funkcije vlade po prvih parlamentarnih volitvah po uveljavitvi tega
zakona.
Delavci v organih državne uprave z nazivom državni
podsekretar nadaljujejo z delom z istim nazivom do prevedbe naziva v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Generalni sekretarji ministrstev nadaljujejo z delom po
določbah tega zakona.
Načelnike upravnih enot do uveljavitve zakona, ki ureja
položaj javnih uslužbencev, imenuje in razrešuje vlada na
predlog ministra, pristojnega za upravo, v skladu z zakonom
o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90,
5/91, 18/91 in 22/91, Uradni list RS, št. 2/91-I, Uradni list
RS, št. 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99).
81. člen
Do uveljavitve zakona, ki bo uredil postopek podelitve
javnega pooblastila, se za postopke javnega natečaja za
pridobitev javnega pooblastila po tretjem odstavku 15. člena
tega zakona smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
javna naročila, o javnem razpisu.
82. člen
Ob konstituiranju pokrajin ali najkasneje dve leti po
njihovem konstituiranju se teritorialna organizacija državne
uprave uskladi s teritorialno organizacijo lokalne samouprave.
83. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/2001),
razen določb 23. in 24. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 30/2001),
– zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95,
29/95, 80/99), razen določb o izvrševanju inšpekcijskega
nadzorstva (določbe od 83. do 98. člena).
Z zaprisego ministrov po prvih parlamentarnih volitvah
od uveljavitve tega zakona preneha veljati 25.c člen zakona
o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99 in 119/2000); s tem dnem se začnejo uporabljati
določbe 17. člena tega zakona.
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84. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembi zakona o državni upravi –
ZDU-1A (Uradni list RS, št. 56/2003) vsebuje naslednjo predhodno in končno določbo:
2. člen
S 1. 7. 2003 Služba Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj prevzame od Ministrstva za gospodarstvo delovno področje regionalnega razvoja
ter ustrezno število uslužbencev in ustrezne pravice proračunske uporabe, dokumentacijo, prostore in opremo.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3970.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja – (ZSRR-UPB1) (uradno prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003
potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, ki obsega:
– zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR (Uradni list RS, št. 60 z dne 29. 7. 1999),
– zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št.
52 z dne 14. 6. 2002) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-A (Uradni
list RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003).
Št. 002-01/90-4/87
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 902-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA
RAZVOJA
uradno prečiščeno besedilo
(ZSRR-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa cilje, načela, organizacijo spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, dodeljevanje razvojnih spodbud ter merila za opredelitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi.
(2) Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja je sestavina regionalne strukturne politike.
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2. člen
(cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja)
Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja temelji na
ciljih:
– spodbujanja uravnoteženega gospodarskega, socialnega in prostorskega vidika razvoja;
– zmanjševanja razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s poudarkom na celostnem pristopu k razvoju podeželja;
– preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi;
– ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju policentričnega sistema poselitve;
– pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva
ter varovanja naravnih dobrin, naravne in kulturne dediščine
ter drugega javnega dobra.
3. člen
(načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja)
Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja izhaja iz
načel:
– celovitosti izvajanja regionalne strukturne politike na
celotnem ozemlju Republike Slovenije;
– partnerstva v obliki sodelovanja med državo in lokalnimi skupnostmi ter sodelovanja javnega in zasebnega sektorja;
– usklajevanja med posameznimi državnimi resorji in
lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju spodbud za skladni
regionalni razvoj v okviru državnega proračuna;
– subsidiarnosti, ki pri pripravi, izvajanju, nadzoru in
vrednotenju programov določa, da višja teritorialna raven
opravlja le tiste naloge, ki jih ne morejo učinkovito opraviti
nižje ravni;
– programskega usmerjanja razvojnih spodbud za namene, utemeljene v usklajenih regionalnih razvojnih programih in projektih;
– vrednotenja učinkov razvojnih spodbud z nadzorom
zakonitosti postopkov njihovega dodeljevanja in trošenja ter
ugotavljanja njihove uspešnosti po primerljivih evropskih statističnih metodah;
– sofinanciranja skladnega regionalnega razvoja iz občinskih proračunov, državnega proračuna, zasebnih in drugih virov.
4. člen
(izrazi)
Izrazi v tem zakonu pomenijo:
– regija je funkcionalna ozemeljska enota za izvajanje
regionalne strukturne politike; do ustanovitve pokrajin je
enota za izvajanje regionalne strukturne politike statistična
regija po veljavni statistično metodološki določitvi;
– regionalna strukturna politika so razvojne aktivnosti,
programi in ukrepi države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev organiziranih interesov na regionalni ravni za doseganje razvojnih ciljev ob upoštevanju skladnega regionalnega
razvoja;
– sektorski razvojni program je dolgoročni izvedbeni
dokument države, ki opredeljuje prednostne projekte in programe za doseganje ciljev razvojne strategije sektorja;
– regionalni razvojni program je temeljni programski in
izvedbeni dokument na regionalni ravni, ki vsebuje razvojne
prednosti regije in finančno ovrednotene projekte in programe. Regionalna raven, za katero se pripravlja regionalni
razvojni program, je medobčinsko območje, ki je geografsko zaključeno, s podobnimi razvojnimi problemi. Lahko
(vendar pa ne nujno) se ujema tudi z območjem statistične
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regije. Večja statistična regija je lahko razdeljena na več
funkcionalno zaključenih regij, za katere se skupaj ali ločeno pripravljajo razvojni programi;
– skupni razvojni program je izvedbeni akt na medobčinski ravni, ki se pripravlja za območja več občin za reševanje posameznih zadev skupnega interesa;
– strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS)
je dolgoročni strateški dokument države, ki opredeljuje razvoj dejavnikov gospodarskega in socialnega razvoja, cilje in
ciljni razvojni scenarij, instrumente in politiko za doseganje
ciljev ter osnovne smeri delovanja sektorskih razvojnih politik in ki določa, usklajuje in povezuje razvojne programe v
enoten programski in finančni okvir ter določa razvojne prednostne naloge države;
– strategija regionalnega razvoja Slovenije (SRRS) je
dolgoročni strateški dokument države, ki v skladu s strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in prostorskim planom
Slovenije opredeljuje cilje regionalnega razvoja ter določa
instrumente in politiko za doseganje teh ciljev;
– območja s posebnimi razvojnimi problemi so praviloma sklenjena območja več občin, ki imajo slabše možnosti
za razvoj in so deležna posebne pozornosti pri oblikovanju
regionalne razvojne politike in pri usmerjanju razvojnih spodbud.
II. VODENJE REGIONALNE STRUKTURNE POLITIKE
5. člen
(temeljni akti)
(1) Vodenje regionalne strukturne politike po tem zakonu temelji na naslednjih medsebojno usklajenih aktih: strategiji regionalnega razvoja Slovenije, sektorskih razvojnih
programih, regionalnih razvojnih programih in skupnih razvojnih programih.
(2) Akti iz prejšnjega odstavka so dostopni javnosti.
6. člen
(Strategija regionalnega razvoja Slovenije)
(1) S strategijo regionalnega razvoja Slovenije se členijo in dopolnijo cilji, politike in naloge, določene s strategijo
gospodarskega razvoja Slovenije in prostorskega plana Slovenije, z vidika pospeševanja skladnega regionalnega razvoja. Strategija regionalnega razvoja Slovenije je podlaga za
pripravo regionalnih in skupnih razvojnih programov.
(2) Cilji strategije regionalnega razvoja Slovenije se
upoštevajo v sektorskih razvojnih programih, za katere so
odgovorna pristojna ministrstva in v ustreznih prostorskih
aktih Republike Slovenije.
7. člen
(priprava strategije regionalnega razvoja Slovenije)
Strategijo regionalnega razvoja Slovenije sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog
ministra, pristojnega za regionalni razvoj, po predhodni
obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije in predstavitvi v Državnemu svetu Republike Slovenije.
8. člen
(poročanje vladi)
Minister, pristojen za regionalni razvoj, letno poroča
vladi o uresničevanju regionalne strukturne politike.
9. člen
(poročanje Državnemu zboru)
Vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju zakona in strategije regionalnega razvoja Slovenije.
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10. člen
(regionalni razvojni program)
(1) Z regionalnim razvojnim programom se, na podlagi
analize stanja in gibanj ter sektorskih razvojnih programov,
uskladijo razvojna predvidevanja in naloge države in občin
na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in
okoljskega ter kulturnega razvoja v regiji.
(2) Regionalni razvojni program vsebuje strateški in
izvedbeni del.
(3) Strateški del regionalnega razvojnega programa se
pripravi za območje večih občin ene ali več regij.
(4) Strateški del regionalnega razvojnega programa
obravnava analizo dejanskega stanja in problemov, uskladi
razvojna predvidevanja sektorskih razvojnih programov ter
določi skupne regionalne razvojne interese, cilje in usmeritve občin.
(5) V izvedbeni del regionalnega razvojnega programa
se vključijo razvojni projekti regionalnega in občinskega pomena z njihovim časovnim in finančnim ovrednotenjem,
vključno z navedbo predvidenih virov financiranja in organiziranostjo za izvajanje regionalnega razvojnega programa.
Izvedbeni del regionalnega razvojnega programa vključuje
tudi druge oblike regionalnih razvojnih spodbud države in
občin.
(6) Izvedbeni del regionalnega razvojnega programa
se pripravi za območje občin, ki so vključene v njegovo
pripravo.
(7) Regionalni razvojni programi temeljijo na strategiji
regionalnega razvoja Slovenije in na prostorskem planu Slovenije.
(8) Minister, pristojen za regionalni razvoj, predpiše
minimalno obvezno strukturo in metodologijo priprave in
izvedbe regionalnega razvojnega programa ter določi načine spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa.
11. člen
(priprava regionalnega razvojnega programa)
(1) Javna agencija za regionalni razvoj pripravi usmeritve za pripravo regionalnih razvojnih programov v okviru
strategije regionalnega razvoja Slovenije.
(2) Za pripravo regionalnega razvojnega programa so
odgovorne občine ene ali več regij, pri čemer se lahko
mejne občine v regiji odločijo, da sodelujejo pri pripravi
regionalnega razvojnega programa sosednje regije. Sklep o
pripravi regionalnega razvojnega programa sprejmejo sveti
občin, vključeni v njegovo pripravo in organi drugih oseb
javnega in zasebnega prava, ki so pripravljene sodelovati pri
pripravi regionalnega razvojnega programa.
(3) Pri pripravi regionalnega razvojnega programa sodelujejo nosilci javnih in drugih organiziranih interesov na
državni in lokalni ravni. Pristojna ministrstva sodelujejo pri
pripravi regionalnih razvojnih programov.
(4) Vodenje priprave regionalnega razvojnega programa občine poverijo regionalni razvojni agenciji iz 17. člena
tega zakona.
(5) Če občine ne ustanovijo regionalne razvojne agencije in je priprava regionalnega razvojnega programa določena s strategijo regionalnega razvoja Slovenije, vodi njegovo pripravo javna agencija za regionalni razvoj iz 16. člena
tega zakona.
(6) Posamezni regionalni razvojni program velja za občine, ki so vključene v njegovo pripravo in so ga sprejele.
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12. člen
(razmerja do prostorskega plana)
(1) Občine iz prejšnjega člena, ob odločitvi o pripravi
regionalnega razvojnega programa, dajo ministru, pristojnemu za prostor, pobudo za pripravo ustreznega prostorskega
akta v delu, ki se nanaša na njihova območja.
(2) Regionalni razvojni program ne sme biti v nasprotju
s prostorskim aktom iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(skupni razvojni program)
(1) Za razrešitev posameznih zadev skupnega interesa
dveh ali več občin, zlasti problemov razvoja podeželja, gradnje javne infrastrukture ter varovanja okolja in naravnih in
kulturnih vrednot, lahko občine organizirajo pripravo in sprejmejo skupni razvojni program z vsebino in na način, določen v 10. in 11. členu tega zakona.
(2) Skupni razvojni program mora biti v skladu z regionalnim razvojnim programom.
(3) Občine iz prvega odstavka tega člena hkrati s skupnim razvojnim programom pripravijo skupne sestavine prostorskega plana, ki se nanašajo na obravnavane zadeve
skupnega interesa.
(4) Skupni razvojni programi se uresničujejo v okviru
regionalnih razvojnih programov.
III. NOSILCI REGIONALNE STRUKTURNE POLITIKE
14. člen
(nosilci regionalne strukturne politike)
(1) Nosilci regionalne strukturne politike so Svet za
strukturno politiko, javna agencija za regionalni razvoj, Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja in regionalne razvojne agencije.
(2) Nosilci regionalne strukturne politike so tudi ministrstva, ki dodeljujejo spodbude, pomembne za regionalni
razvoj.
15. člen
(Svet za strukturno politiko)
(1) Svet za strukturno politiko (v nadaljevanju: svet) je
usklajevalni organ vlade, ki je odgovoren za usklajenost
predlogov dokumentov za izvajanje regionalne strukturne
politike na državni ravni ter za oblikovanje in usklajevanje
državnih razvojnih spodbud in mednarodnih finančnih pomoči.
(2) Člani sveta so ministri ali državni sekretarji, ki dodeljujejo spodbude, pomembne za skladen regionalni razvoj.
(3) Svet vodi minister, pristojen za regionalni razvoj.
Administrativno in strokovno podporo svetu zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj.
(4) Podrobnejše pogoje za sestavo, organizacijo in
opravljanje nalog Sveta za strukturno politiko predpiše minister, pristojen za regionalni razvoj.
16. člen
(javna agencija za regionalni razvoj)
(1) Javna agencija za regionalni razvoj je javna agencija, katere ustanovitelj je Republika Slovenija. Proti sklepu
javne agencije za regionalni razvoj pri dodeljevanju razvojnih
spodbud ni pritožbe.
(2) Javna agencija za regionalni razvoj posreduje regionalne razvojne spodbude iz državnega proračuna in opravlja
svetovalne, pospeševalne in druge razvojne naloge države
pri spodbujanju regionalnega razvoja.
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(3) Javna agencija za regionalni razvoj, v postopku
priprave državnega proračuna, pripravlja strokovne podlage
za usklajevanje sektorskih razvojnih programov in dodeljevanje spodbud regionalne strukturne politike različnih resorjev. Minister, pristojen za regionalni razvoj, se pri pripravi
strokovnih podlag usklajuje z Ministrstvom za finance in
drugimi ministrstvi.
(4) Pri opravljanju svojih nalog javna agencija za regionalni razvoj spremlja podatke o regionalnih razvojnih spodbudah, zlasti pa podatke o:
– vrstah razvojnih spodbud in načinih njihovega uveljavljanja in dodeljevanja;
– dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu,
višini in lokaciji;
– projektih in zahtevkih ter možnostih vlaganja v razvojne naložbe;
– razvojno svetovalnih organizacijah in organiziranosti
razvojno pospeševalnega dela;
– možnostih strokovnega izpopolnjevanja.
(5) Javna agencija za regionalni razvoj tudi vrednoti
učinke regionalnih razvojnih spodbud in daje mnenja o regionalnih razvojnih programih iz 10. člena tega zakona in
skupnih razvojnih programih iz 13. člena tega zakona.
(6) Javna agencija za regionalni razvoj se pri izvajanju
nalog delovno povezuje s Skladom za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter z regionalnimi razvojnimi agencijami in drugimi institucijami pomembnimi za skladni regionalni razvoj.
(7) Minister, pristojen za regionalni razvoj, podrobneje
predpiše načine spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih spodbud.
17. člen
(regionalna razvojna agencija)
(1) Za pripravo regionalnih razvojnih programov ter drugih dogovorjenih nalog s področja regionalne strukturne
politike zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega,
prostorskega in okoljskega razvoja lahko občine in osebe
javnega in zasebnega prava ustanovijo regionalno razvojno
agencijo.
(2) Regionalna razvojna agencija lahko opravlja tudi
izvajalske naloge s področja regionalne strukturne politike.
(3) Občine se lahko za opravljanje nalog regionalne
razvojne agencije pogodbeno dogovorijo z obstoječo gospodarsko družbo ali drugo organizacijo.
(4) Podrobnejše pogoje za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije predpiše minister, pristojen za regionalni razvoj.
18. člen
(Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja)
(1) Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja je finančna organizacija, ki je namenjen za trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalne politike. Pri tem sklad zbira in dodeljuje sredstva za
regionalno strukturno politiko. Sklad je pravna oseba.
(2) S statutom sklada se podrobneje določijo dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki jih opravlja sklad.
(3) Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja se pri svojem delu povezuje z javno
agencijo za regionalni razvoj, Agencijo za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Slovensko razvojno družbo in regionalnimi
razvojnimi agencijami ter z drugimi organizacijami.
(4) Proti sklepu javnega Sklada za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri dodeljevanju razvojnih spodbud ni pritožbe.
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IV. DRŽAVNE REGIONALNE SPODBUDE
19. člen
(viri spodbud za skladni regionalni razvoj)
(1) Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj
Slovenije, se oblikujejo z usklajenim usmerjanjem sredstev
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter proračunskih sredstev ministrstev, ki
zajemajo tudi sredstva mednarodnih finančnih pomoči in se
usklajeno usmerjajo v regionalne razvojne programe.
(2) Vlada v okviru proračunskega memoranduma določi politiko in na predlog ministra, pristojnega za regionalni
razvoj in ministrstva, pristojnega za finance, določi obseg
sredstev in vrsto regionalnih razvojnih spodbud. Pri projektih, ki se financirajo iz mednarodnih finančnih pomoči, pristojna ministrstva oziroma vlada uskladijo financiranje iz različnih finančnih virov. Obseg sredstev, ki jih v skladu s
proračunskim memorandumom v državnem proračunu namenja vlada za razvojne spodbude, ne more biti manjši kot
0,5% bruto domačega proizvoda v prvem proračunskem
letu po sprejemu tega zakona in ne manjši od 1% bruto
domačega proizvoda za vsako nadaljnje leto.
(3) Državne regionalne spodbude iz prejšnjega odstavka se prednostno usmerjajo v:
– regije ali dele regij, ki po vrednosti bruto domačega
proizvoda na prebivalca po kupni moči ali stopnje brezposelnosti za več kot 20% negativno odstopajo od državnega
povprečja;
– območja s posebnimi razvojnimi problemi.
20. člen
(dodeljevanje spodbud)
(1) Spodbude iz prejšnjega člena se dodeljujejo občinam ter pravnim in fizičnim osebam. Spodbude se dodeljujejo na podlagi regionalnega razvojnega programa oziroma
skupnega razvojnega programa z javnim razpisom.
(2) Spodbude na območjih s posebnimi razvojnimi problemi se lahko dodeljujejo občinam, ki imajo pripravljene
programe, s katerimi kandidirajo pri razpisu in tudi za pripravo programov, kamor šteje tudi pridobivanje ustrezne dokumentacije za izvedbeni del regionalnega razvojnega programa.
(3) Podrobnejše pogoje in merila za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj, določi vlada
na predlog ministra, pristojnega za regionalni razvoj.
21. člen
(namen in oblike spodbud)
(1) Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj,
se dodeljujejo v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in predpisi o financiranju občin za:
– podjetniška vlaganja,
– tekoče poslovanje gospodarskih družb,
– prestrukturiranje gospodarstva in
– usposabljanje kadrov za izvajanje regionalne strukturne politike.
(2) Spodbude se dodeljujejo v obliki:
– subvencij,
– ugodnih posojil,
– poroštev,
– davčnih oprostitev in olajšav, kot so določene z davčnimi predpisi,
– kapitalskih vložkov,
– prenosa državnega premoženja v upravljanje državnim skladom, z namenom vlaganja tega premoženja v regionalne razvojne projekte,
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– podeljevanja statusa ekonomskega območja,
– podeljevanja statusa območij za pospeševanje zaposlovanja in
– prenosa državnega premoženja v last in posest oziroma v upravljanje lokalnih skupnosti z namenom uporabe
tega premoženja v razvojne namene.
V. OBMOČJA S POSEBNIMI RAZVOJNIMI PROBLEMI
22. člen
(območja s posebnimi razvojnimi problemi)
(1) Pri vodenju politike skladnega regionalnega razvoja
na območjih s posebnimi razvojnimi problemi se zasledujejo
naslednji cilji:
– zmanjševanje razlik v razvitosti območja v odnosu do
povprečja države;
– dvig splošne ravni razvitosti;
– odpravljanje strukturnih problemov in visoke brezposelnosti;
– preprečevanje neugodnih demografskih gibanj, zlasti v obmejnih območjih in območjih z omejenimi dejavniki.
(2) Območja s posebnimi razvojnimi problemi so:
– ekonomsko šibka območja;
– območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo,
– razvojno omejevana obmejna in območja z omejenimi dejavniki.
23. člen
(merila za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi)
(1) Območja s posebnimi razvojnimi problemi se določajo s pomočjo različnih kazalcev, ki nakazujejo prepletanje
različnih tipov kazalcev mestnih in podeželskih območij.
Stopnja intenzivnosti določenega pojava, ki je značilen za
posebne razvojne probleme, je eno od meril za dodeljevanje območij s posebnimi razvojnimi problemi.
(2) Območja s posebnimi razvojnimi problemi se določi na podlagi naslednjih meril:
1. za območje oziroma občino – z ekonomsko šibkega
območja:
– bruto 80% osnove za dohodnino na prebivalca v
občini glede na državno povprečje,
– upadanja števila prebivalstva;
2. za območje oziroma občino s strukturnimi problemi
in visoko brezposelnostjo:
– preseganje stopnje registrirane brezposelnosti v občini glede na državno povprečje za več kot 20%,
– delež kmečkega prebivalstva, ki za 20% presega državno poprečje;
3. za razvojno omejevana obmejna in območja z omejenimi dejavniki:
– deleža površine območja z omejenimi dejavniki v občini in upadanja števila prebivalstva v teh območjih;
– deleža površine občine v obmejnem pasu glede na
celotno površino v občini in ob upadanju števila prebivalstva
v občini.
24. člen
(vladna uredba)
(1) Vlada z uredbo določi vrednost meril iz prejšnjega
člena in določi občine, ki ustrezajo posameznim skupinam
območij s posebnimi razvojnimi problemi.
(2) Minister, pristojen za regionalni razvoj, oziroma javna agencija za regionalni razvoj spremlja podatke v zvezi z
merili iz prejšnjega člena in poroča vladi.
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Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR (Uradni list RS, št. 60/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
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30. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(podzakonski predpisi vlade)
(1) Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona:
1. ustanovi Svet za strukturno politiko (15. člen);
2. sprejme uredbo o vrednosti meril iz 24. člena tega
zakona in določi občine, ki ustrezajo tem merilom;
3. sprejme uredbo o podrobnejših pogojih in merilih za
dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladen regionalni
razvoj in o oblikah teh spodbud (20. in 21. člen).
(2) Vlada v enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme strategijo regionalnega razvoja Slovenije.
(3) Do sprejema strategije regionalnega razvoja Slovenije se smiselno uporabljajo že sprejeti regionalni razvojni
programi.
26. člen
(podzakonski predpisi ministra)
Minister, pristojen za regionalni razvoj, v petih mesecih, po uveljavitvi tega zakona predpiše:
1. minimalno obvezno vsebino in metodologijo priprave regionalnega razvojnega programa (10. člen);
2. načine spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih spodbud (16. člen);
3. pogoje iz četrtega odstavka 17. člena tega zakona,
ki jih mora izpolnjevati regionalna razvojna agencija.
27. člen
(ustanovitev pokrajin)
(1) Po ustanovitvi pokrajin so pokrajine funkcionalne
ozemeljske enote za izvajanje regionalne strukturne politike
in za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi, pri
čemer se upošteva vladna uredba iz 24. člena zakona za
območja, ki so bila določena s to uredbo in še vedno ustrezajo postavljenim merilom. Njihova ukinitev je vezana na
izpolnjevanje meril iz te uredbe.
(2) Kot merila za določitev območja s posebnimi razvojnimi problemi se po ustanovitvi pokrajin uporabljajo bruto
domači proizvod na prebivalca po kupni moči, stopnja brezposelnosti v pokrajini in drugi kazalci razvoja, značilni za
Slovenijo.
(3) Do ustanovitve pokrajin se smiselno uporabljajo
statistične regije.
28. člen
(začasna uporaba)
Do sprejema regionalnih razvojnih programov, vendar
najdalj eno leto po sprejemu strategije regionalnega razvoja
Slovenije, se za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in za spodbujanje njihovega razvoja uporabljajo
pogoji in merila iz zakona o spodbujanju razvoja na demografsko ogroženih območjih (Uradni list RS, št. 48/90 in
12/92).
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon
o spodbujanju razvoja na demografsko ogroženih območjih
(Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92) in 13. člen zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 45/95).

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRRA (Uradni list RS, št. 56/2003) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
4. člen
S 1. 7. 2003 preneha delovati Agencija za regionalni
razvoj kot organ v sestavi ministrstva za gospodarstvo.
S 1. 7. 2003 se s tem zakonom ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (v besedilu zakona: javna agencija za regionalni razvoj), ki deluje kot javna
agencija po zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, št.
52/2002). Podrobnejše pogoje za delovanje javne agencije določi Vlada Republike Slovenije.
Javna agencija za regionalni razvoj iz prejšnjega odstavka tega zakona prevzame s 1. 7. 2003 od Agencije za
regionalni razvoj kot organa v sestavi ministrstva za gospodarstvo vse zaposlene ter materialna in finančna sredstva,
vključno z obstoječimi obveznostmi ter nadaljuje s postopki
dodeljevanja regionalnih razvojnih spodbud.
S 1. 7. 2003 se neporabljene pravice porabe ter prevzete obveznosti na proračunskih postavkah za izvajanje
politike skladnega regionalnega razvoja in delovanje Agencije za regionalni razvoj pri ministrstvu za gospodarstvo prenesejo na Službo Vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, pri kateri se v ta namen odprejo
ustrezne proračunske postavke. S 1. 7. 2003 skleneta javna agencija za regionalni razvoj in Služba Vlade Republike
Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj pogodbo
o zagotavljanju sredstev za delovanje agencije in izvajanje
programov na področju regionalnega razvoja. Pogodba se
sklene za program, ki je določen v rebalansu državnega
proračuna 2003.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

MINISTRSTVA
3971.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99 in 52/00 – ZENDMPE) je minister za
okolje, prostor in energijo dne 29. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 980 Andraž, 1008 Gomilsko,
1496 Podturn, 1516 Primostek, 1534 Petrova vas, 1547
Butoraj, 1873 Hrastnik pri Trojanah, 1874 Brezje, 1880
Kolovrat, 1875 Čemšenik, 1777 Javor, 1769 Laze, 1774
Podmolnik, 1768 Senožeti, 1982 Šujica, 1779 Trebeljevo
in 1778 Volavlje se z dnem sprejema tega sklepa začne
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uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz
podatkov zemljiškega katastra.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-21/2003
Ljubljana, dne 29. julija 2003.
EVA 2003-2511-0137
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

3972.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00,
22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ in 29/03 – odl. US) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 205,43 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 72/03).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-17/2003
Ljubljana, dne 19. avgusta 2003.
EVA 2003-2511-0066
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

3973.

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način in pogoje za izvajanje rudarskih merjenj, izdelavo rudarskih načrtov in kart, njihovo merilo, izbiro sistema koordinat ter vodenje merske in druge
dokumentacije, ki se uporablja pri izdelavi tehnične dokumentacije.
2. člen
(merska oprema)
Za izvajanje meritev se mora uporabljati atestirana in
kalibrirana merska oprema.
Pred začetkom vsakega merjenja je potrebno preizkusiti brezhibnost merske opreme.
3. člen
(odgovornost za merjenje, vodenje merske dokumentacije,
izdelavo rudarskih načrtov in kart)
Gospodarska družba oziroma izvajalec storitev in nalog iz 1. člena tega pravilnika odgovarja za prevzete naloge
in določi odgovorne osebe za posamezne naloge.
Naloge s področja rudarskega merjenja, vodenja merske dokumentacije in izdelave rudarskih kart in načrtov lahko opravljajo samo osebe s strokovnim izpitom za tehnično
vodenje rudarskih del.
4. člen
(merska dokumentacija)
O opravljenih meritvah se mora voditi merska dokumentacija.
II. RUDARSKO MERJENJE
5. člen
(naloge rudarskega merjenja)
V rudarsko merjenje sodi:
1. prostorska izmera rudnikov z jamskim in površinskim izkoriščanjem, drugih podzemnih prostorov, naftnih in
plinskih polj ter geotehnoloških raziskav,
2. rudarska kartografija,
3. rudarska škoda z merskim nadzorom vplivov izkoriščanja mineralnih surovin in izgradnje podzemnih prostorov
na okolico,
4. zakoličevanje in izmera raziskovalnih in pridobivalnih
prostorov ter drugih posebnih prostorov v zvezi z njihovim
dokumentiranjem,
5. izdelava numeričnih in grafičnih podlag za rudarsko
projektiranje,
6. merske aktivnosti pri prostorski orientaciji v rudarstvu in izgradnji podzemnih prostorov.
1. Prostorska izmera

Pravilnik o rudarskem merjenju, merski
dokumentaciji in rudarskih kartah

Na podlagi 79. člena in 111. člena zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 59 /99 in 110/02 in 115/02 – ZGO-1)
izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji
in rudarskih kartah

6. člen
(merska oprema)
Prostorska izmera se opravi z izvajanjem terenskih meritev.
Opremo za izvajanje terenskih meritev sestavljajo:
– teodoliti,
– elektromagnetni razdaljemeri,
– nivelirji s pripadajočimi nivelmanskimi letvami,
– drugi merski instrumenti in oprema.
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7. člen
(metode in postopki)
Pri osnovnih merskih nalogah prostorske izmere se
uporabljajo naslednje metode in postopki:
a) pri merjenju horizontalnih kotov:
– girusna metoda,
– metoda zapiranja horizonta,
– metoda merjenja kotov v vseh kombinacijah,
b) pri merjenju vertikalnih kotov:
– enostavna metoda v dveh krožnih legah,
– metoda s tremi nitmi,
c) pri merjenju dolžin:
– merjenje z merskim trakom,
– geometrično-optično merjenje,
– merjenje z elektromagnetnim razdaljemerom,
d) pri merjenju višinskih razlik:
– geometrični nivelman iz sredine,
– trigonometrični nivelman z obojestransko merjenimi
vertikalnimi koti,
– neposredno merjenje globin,
e) pri merjenju giroskopskega azimuta:
– amplitudna, časovna ali kombinirana metoda,
– avtomatizirani merski postopek,
f) pri grezenju:
– mehansko projiciranje z nihanjem in fiksiranjem grezila,
– optično projiciranje.
8. člen
(merske točke)
Vsa merjenja je treba izvršiti med trajno vgrajenimi in
označenimi merskimi točkami.
Merske točke na površini morajo biti trajno vgrajene,
označene, zavarovane pred poškodbami in uničenjem.
Merske točke v jami so praviloma izdelane iz materialov, ki so odporni proti agresivni jamski atmosferi, in so
trajno vgrajene v stropu ali bokih jamskih objektov.
Merske točke morajo biti prikazane na topografski oziroma osnovni jamski karti in označene s topografskimi skicami v terenskih zapisnikih.
9. člen
(numerična merska dokumentacija)
O opravljenih meritvah, obdelavah in izračunih se mora
voditi numerična merska dokumentacija, kot je določeno s
splošnim aktom podjetja.
Numerično mersko dokumentacijo tvorijo merski podatki, izračuni, ocene natančnosti, merski projekti, merski
elaborati in računalniške datoteke.
Numerična merska dokumentacija se trajno hrani.
10. člen
(merske mreže)
Merske mreže morajo biti ovrednotene v trajnem rudniškem koordinatnem sistemu, ki mora biti sestavni del državnega koordinatnega sistema oziroma orientiran v državnem
tlorisnem in višinskem koordinatnem sistemu, skladno z določbami tega pravilnika.
Prostorsko izmero rudniškega območja, ki obsega
pridobivalni prostor in tehnološko komunikacijski prostor,
tvorijo:
1. površinske rudniške merske mreže,
2. orientacijske merske mreže,
3. jamske merske mreže,
4. opazovalne merske mreže.
Nosilec rudarske pravice za podzemno pridobivanje
mineralnih surovin mora v celoti upoštevati to razdelitev v
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praksi in pri vodenju numeričnega merskega arhiva, praviloma pa ta razdelitev velja tudi za površinske kope, izkoriščanje nafte in zemeljskega plina, termalnih in mineralnih voda
ter pri izgradnji vseh podzemnih prostorov z rudarsko tehnologijo, ne glede na namen.
1.1. Površinske rudniške merske mreže
11. člen
(površinske rudniške mreže)
Površinske rudniške merske mreže so:
1. osnovna rudniška prostorska mreža, ki jo praviloma sestavljata rudniška tlorisna mreža in rudniška višinska
mreža,
2. analitična rudniška merska mreža,
3. operativna rudniška merska mreža,
4. specialna merska mreža.
1.1.1. Osnovna rudniška prostorska mreža
12. člen
(osnovna rudniška prostorska mreža)
Osnovna rudniška prostorska mreža je geometrična
osnova rudniškega prostora.
Osnovno rudniško prostorsko mrežo sestavljajo rudniške merske točke in reperji ter trigonometrične točke in
reperji državne izmere. Vse točke in reperji morajo biti s
standardno mersko tehnologijo v skladu s 6. in 7. členom
tega pravilnika povezani v celoto.
Izhodiščne točke in reperji na stabilnem terenu, kjer ni
pričakovati vplivov rudarskih odkopnih del, morajo tako po
številu kot po razporeditvi vedno omogočati mersko rekonstrukcijo prvotne izmere in z njo določenega koordinatnega
sistema.
Osnovna rudniška prostorska mreža mora biti izravnana po metodi najmanjših kvadratov kot enotna mreža.
Osnovna rudniška prostorska mreža se strokovno obdela v merskem elaboratu, ki mora vsebovati topografije
vseh točk in reperjev, skice planiranih in izvršenih meritev,
originalne terenske zapisnike, izračune in rezultate izravnav
z oceno natančnosti določitve točk in reperjev.
Stabilnost točk in reperjev osnovne rudniške prostorske mreže se mora občasno, najmanj pa vsakih pet let,
mersko preverjati.
13. člen
(rudniški koordinatni sistem)
Rudniški koordinatni sistem je definiran z izravnanimi
koordinatami točk osnovne rudniške prostorske mreže.
Rudniški koordinatni sistem je praviloma identičen z
državnim tlorisnim koordinatnim sistemom in državnim višinskim sistemom. Osnovna rudniška prostorska mreža je praviloma natančnejša od obstoječe državne izmere, zato se
mora orientacija osnovne rudniške prostorske mreže v državni tlorisni koordinatni sistem izvršiti na način, ki ohranja
njeno notranjo natančnost.
Rudniški koordinatni sistem mora biti prikazan v obliki
elaborata. V njem morajo biti podani transformacijski parametri, ki povezujejo rudniški koordinatni sistem z državnim.
14. člen
(natančnost koordinat rudniške prostorske mreže)
Za dosego čim večje natančnosti izmere osnovne rudniške prostorske mreže je treba izbrati najprimernejšo
mersko opremo in merski postopek iz 6. in 7. člena tega
pravilnika.
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Notranja natančnost določitve koordinat iz prostorske
izravnave mora biti v mejah:
1. za srednji položajni pogrešek tlorisne mreže

Mp =

1 2
(m x + m 2 y ) ≤ ±0,03m ,
2

kjer sta mx in my srednja pogreška tlorisnih koordinat
točke;
2. za srednji višinski pogrešek prostorske mreže
–

M h = m z ≤ ±0.03m pri trigonometričnem višino-

merstvu,
kjer je mz srednji pogrešek višinske koordinate, oziroma
– M h ≤ ±0,005m / km nivelmana pri nivelmanski
izmeri v osnovni mreži.

≤

15. člen
(natančnost koordinat ostalih prostorskih mrež)
Merska oprema in merski postopek iz prejšnjega člena
se uporabita tudi v osnovnih prostorskih mrežah pri:
– površinskem izkoriščanju mineralnih surovin,
– raziskovanju mineralnih surovin,
– izkoriščanju nafte in zemeljskega plina, mineralnih in
termalnih voda,
– geotehnoloških raziskavah in izgradnji podzemnih
prostorov.
V ostalih primerih so dopustne dvakrat večje vrednosti
srednjih pogreškov iz prejšnjega člena.
V primerih, da so osnovne prostorske mreže iz prvega
odstavka tega člena v bližini naselij ali posameznih objektov,
v celoti veljajo srednji pogreški iz prejšnjega člena.
Osnovne prostorske mreže se dokumentirajo v merskem elaboratu s poudarkom na načinu in doseženi natančnosti orientacije v državnem tlorisnem in višinskem koordinatnem sistemu.
1.1.2. Analitična rudniška merska mreža
16. člen
(analitična rudniška merska mreža)
Z analitičnimi rudniškimi merskimi mrežami se poveča
gostota osnovne rudniške prostorske mreže.
Prostorske koordinate točk analitične mreže se določajo posebej za vsako točko ali hkrati za skupino točk,
lahko tudi ločeno za tlorisne in višinske koordinate.
Uporabijo se naslednji merski in računski postopki:
– prostorska ali tlorisna urezovalna triangulacija,
– prostorska ali tlorisna poligonometrija,
– geometrično ali trigonometrično višinomerstvo.
Vsaka nova točka mora biti določena z nadštevilnimi
meritvami in izravnana.
O izmeri analitične mreže se izdela merski elaborat
skladno z določbami petega odstavka 12. člena tega pravilnika.
17. člen
(natančnost koordinat analitične rudniške mreže)
V analitični rudniški merski mreži se za natančnost
srednjih pogreškov koordinat uporabijo določbe drugega
odstavka 14. člena tega pravilnika. Pri tem so orientacijske
točke osnovne rudniške prostorske mreže privzete kot točne, brez pogreškov.
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18. člen
(ostale analitične merske mreže)
Določbe 16. in 17. člena tega pravilnika se uporabljajo
tudi za analitične merske mreže pri:
– površinskem izkoriščanju mineralnih surovin,
– raziskovanju mineralnih surovin,
– izkoriščanju nafte in zemeljskega plina, mineralnih in
termalnih voda,
– geotehnoloških raziskavah in izgradnji podzemnih
prostorov.
Izjemoma se lahko, zaradi specifičnih potreb, poveča
dovoljene srednje pogreške do dvakratnih vrednosti, kar se
mora utemeljiti v elaboratu.
1.1.3. Operativna rudniška merska mreža
19. člen
(operativne rudniške merske mreže)
Operativne rudniške merske mreže zajemajo prostorsko izmero lokalnega in časovno omejenega pomena.
Zanje praviloma veljajo enake določbe kot za analitične
merske mreže, mogoča pa so odstopanja in prilagoditve
konkretnim potrebam in zahtevam, ki se utemeljijo v elaboratu.
1.1.4. Specialna merska mreža
20. člen
(specialne merske mreže)
Specialne merske mreže zajemajo praviloma specialne
meritve pri jamskih prebojih, meritve pri geotehnoloških raziskavah, izmero velikih podzemnih prostorov, inženirske
meritve pri posameznih snemanjih in zakoličbah.
1. 2. Orientacijske merske mreže
21. člen
(orientacijske merske mreže)
Orientacijske merske mreže združujejo vse priklepne
meritve in pripadajoče izračune za povezavo osnovnih površinskih in jamskih mrež oziroma za prenos rudniškega koordinatnega sistema v jamske mreže.
Povezava osnovnih površinskih in jamskih mrež se izvede z:
– orientacijskimi meritvami skozi horizontalne in nagnjene objekte,
– orientacijskimi meritvami skozi vertikalne objekte.
Za prenos rudniških koordinat in smeri iz površinske v
jamsko mrežo se uporabijo merska oprema ter metode in
postopki izmere iz 6. in 7. člena tega pravilnika.
Pri koordinatni orientaciji mora biti srednji pogrešek ob
predpostavki, da so izhodiščni podatki iz osnovne rudniške
prostorske mreže brez pogreškov:
1. pri tlorisnih koordinatah (pri projiciranju)
Mx ≤ ± 0,01m, My ≤ ±0,01 m,
2. pri višinskih koordinatah (pri merjenju globin)
Mz ≤ ± 0,02 m,
3. pri smerni orientaciji
Mt

± 1' (heksagezimalna kotna minuta).

22. člen
(priklep orientacijske merske mreže)
Pri horizontalnih in nagnjenih objektih se priklep izvrši
s poligonom in nivelmanom, za strme vpadnike pa se uporabi trigonometrični nivelman oziroma prostorski poligon.
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Za izvedbo prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati
določbe tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena.
23. člen
(orientacija skozi en jašek)
Povezava površinske in jamske mreže po enem jašku
je le začasna in je dopustna pri odpiranju rudnikov, novih
obzorij in jam.
Takoj, ko nastopijo dodatne možnosti, se mora orientacija skozi en jašek dopolniti z neodvisnimi orientacijskimi
meritvami skozi druge objekte ali vsaj z uporabo giroskopske smerne orientacije.
Povezava površinske in jamske mreže skozi en jašek
se izvede kot:
– samostojna koordinatna orientacija,
– smerna orientacija,
– višinska povezava.
Pri samostojni koordinatni orientaciji se izvede prenos
tlorisnih koordinat s površine v jamo z mehanskim ali optičnim grezenjem in s priklepnimi meritvami.
Pri smerni orientaciji se izvede prenos smeri s površine
v jamo praviloma z dvema mehanskima greziloma in dvema
topokotnima priklepnima trikotnikoma.
Mirovna lega grezil se določi z opazovanjem nihanj
grezil pri vsaj dveh maksimalno različnih obtežitvah. Sledi
fiksiranje grezil.
Višinska povezava površinske in jamske mreže se izvede z mehanskim ali elektromagnetnim merjenjem globin.
24. člen
(orientacija skozi dva jaška)
Metoda orientacije skozi dva jaška je zanesljivejša in
natančnejša od metode iz prejšnjega člena, zato se uporablja kot definitivna metoda orientacije osnovne jamske poligonske mreže.
Dve grezili, v vsakem jašku eno, tlorisno povezuje vračunani poligon, s katerim se hkrati izvrši prenos tlorisnih
koordinat in smeri.
Kolikor razmere dopuščajo, se poveže še grezilo v
tretjem jašku in opravi giroskopska orientacija dobrih stranic
v vračunanem poligonu.
25. člen
(giroskopska orientacija)
Giroskopska smerna orientacija je optimalna orientacija jamskih mrež.
Giroskopski instrument se neposredno pred in po
jamski meritvi kalibrira na rudniški smerni bazi, ki je vključena v osnovno rudniško tlorisno mrežo na površini ali pa
astronomsko orientirana in korigirana z meridiansko konvergenco.
Za dosego neodvisnih smernih kontrol in optimalne
pozicijske natančnosti poligonske mreže, se izvede smerna
orientacija jamskih poligonov na najugodnejših lokacijah.
1.3. Jamske merske mreže
26. člen
(jamske merske mreže)
Geometrična osnova za izmero jamskih objektov in rudarskih del v vseh stadijih razvoja rudnika so jamske merske
mreže.
Jamske merske mreže so:
1. osnovna jamska poligonska mreža in osnovna jamska nivelmanska mreža,
2. glavna jamska poligonska mreža in glavna jamska
nivelmanska mreža,
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3. dopolnilna jamska poligonska mreža in dopolnilna
jamska nivelmanska mreža,
4. specialna jamska merska mreža.
Pri izmeri jamskih mrež se upoštevajo določbe 6., 7.,
8. in 9. člena tega pravilnika.
27. člen
(natančnost jamskih merskih mrež)
Za ocenitev natančnosti osnovne in glavne poligonske
in nivelmanske mreže se mora opraviti izmera najmanj dvakrat oziroma v obeh smereh.
Za osnovno jamsko poligonsko mrežo in za glavno
jamsko poligonsko mrežo morajo biti srednji pogreški manjši
od vrednosti, navedenih v tabeli:

Osnovni jamski poligon
Glavni jamski poligon

Srednji
pogrešek kota
± 10'’
±20'’

Srednji pogrešek stranice
± 1cm / 100m (1:10 000)
± 2cm / 100m (1: 5 000)

Za osnovno jamsko nivelmansko mrežo in za glavno
jamsko nivelmansko mrežo morajo biti srednji pogreški
manjši od vrednosti ± 0,02 m/km dvojnega nivelmana za
osnovni jamski nivelman ter ± 0,04 m/km dvojnega nivelmana za glavni jamski nivelman.
V dopolnilni jamski poligonski mreži mora biti položaj
vsake točke v prostoru določen s srednjim pogreškom,
manjšim od ± 0,5 m, od priklepa na glavni poligon, oziroma
mora biti meja odkopa posneta natančneje kot ± 1 m, relativno proti najbližjim jamskim objektom.
Natančnost specialnih merskih mrež je odvisna od konkretne projektne naloge in se obdela v merskem projektu, ki
mora vsebovati tudi vnaprejšnjo analizo natančnosti v skladu
s projektnimi zahtevami.
1.3.1. Osnovna jamska poligonska mreža in osnovna
jamska nivelmanska mreža
28. člen
(osnovna jamska poligonska in nivelmanska mreža)
Osnovna jamska poligonska mreža in osnovna jamska
nivelmanska mreža s pripadajočimi orientacijskimi meritvami predstavljata prenos rudniškega površinskega koordinatnega sistema v jamo, kar je izhodišče za sekundarno jamsko izmero.
Obe osnovni mreži v posameznih jamskih predelih morata biti, vsaka zase, izravnani po metodi najmanjših kvadratov.
Osnovne jamske merske mreže se vodijo v numeričnem merskem arhivu. Poleg vseh izračunov je treba voditi
tudi skico oziroma shemo mrež z datumi izmer in doseženimi merskimi nesoglasji.
1.3.2. Glavna jamska poligonska mreža in glavna jamska
nivelmanska mreža
29. člen
(glavna jamska poligonska in nivelmanska mreža)
Za izmero glavne jamske poligonske in glavne jamske
nivelmanske mreže veljajo pravila, metode in postopki kot za
izmero osnovnih mrež.
Numerična dokumentacija mora biti pregledno vezana
na dokumentacijo osnovne jamske mreže.
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1.3.3. Dopolnilna jamska poligonska mreža in dopolnilna
jamska nivelmanska mreža
30. člen
(dopolnilna jamska poligonska in nivelmanska mreža)
Z dopolnilno jamsko poligonsko mrežo in dopolnilno
jamsko nivelmansko mrežo se opravijo redne in izredne
izmere rudarskih odkopnih del.
Numerična dokumentacija mora biti pregledno vezana
na dokumentacijo glavne jamske mreže.
1.3.4. Specialna jamska merska mreža
31. člen
(specialna jamska merska mreža)
Za izmero specialne jamske merske mreže pri izgradnji
in izrabi podzemnih prostorov predvsem v opuščenih rudnikih, pri rudarskih podzemnih delih in pri raziskavah mineralnih surovin veljajo določbe o izmeri orientacijskih merskih
mrež in izmeri jamskih mrež.
Pri izmeri se upoštevajo, kolikor je to mogoče, zahteve
izvajalskih projektov za navedene objekte in dela.
1.4. Opazovalne merske mreže
32. člen
(deformacija vplivnega območja rudarskih del)
Za ugotavljanje premikov in deformacij na vplivnem
območju rudarskih pridobivalnih in drugih del se uporabljajo:
1. točkovne opazovalne mreže,
2. linijske opazovalne mreže,
3. ploskovne opazovalne mreže.
Opazovalne merske mreže so razvrščene glede na njihovo geometrično obliko po predhodno navedeni razvrstitvi.
Izhodiščne točke opazovalnih mrež morajo biti dokazano stabilne, ovrednotene morajo biti v rudniškem koordinatnem sistemu, izjemoma pa lahko tudi v lokalnem koordinatnem sistemu.
Razpored in vgradnja merskih točk morata biti opravljena tako, da izračunani premiki pokažejo dejansko premikanje terena in omogočajo izračun deformacijskih parametrov.
Za izračun eksperimentalnih premikov in deformacij se
uporabi shema, ki je kot Priloga št. 1 sestavni del tega
pravilnika.
Na osnovi pridobljenih eksperimentalnih podatkov se
določi prognozna metoda za napovedovanje degradacije
površine in optimalno varovanje okolja, projektiranje varnostnih stebrov in reševanje drugih problemov.
33. člen
(dokumentacija o opazovalnih mrežah)
O vseh meritvah v opazovalnih mrežah se vodi numerična merska dokumentacija.
Vse meritve morajo biti prikazane v obliki elaboratov.
34. člen
(opazovalne mreže pri površinskem pridobivanju mineralnih
surovin, pri ostalih rudarskih delih in pri izgradnji
podzemnih prostorov)
Določbe 32. in 33. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi pri površinskem pridobivanju mineralnih surovin, pri
izkoriščanju nafte in zemeljskega plina, mineralnih in drugih
vod, pri gradnji predorov ali večjih podzemnih objektov ter v
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primerih, ko pride do sprememb na terenu in poškodb v
obliki plazov, podorov, ugreznin, porušitev hribinskega ravnotežja ipd. na površinskem vplivnem območju.
2. Rudarska kartografija
35. člen
(funkcija rudarske kartografije)
Rudarska kartografija prikazuje stanje rudarskih objektov in rudarskih del.
36. člen
(izdelava rudarske kartografije)
Rudarska kartografija vsebuje rudarske karte in druge
grafične merske dokumente. Izdela se ročno ali z računalniškimi grafičnimi programi.
Pri izdelavi je potrebno uporabiti podatke prostorske
izmere iz 7. člena tega pravilnika, geodetske predpise in
norme, kartografski in topografski ključ, rudarske konvencionalne oznake oziroma lastne oznake in simbole, katerih
uporaba mora biti zavedena v evidenci uporabljenih oznak
in simbolov.
Originali jamskih kart se rišejo le na trajno stabilno
risalno podlago.
Formati listov rudarskih kart so osnovni ali sestavljeni A
formati. Izjemoma se uporabijo nestandardizirani formati za
prilagoditev specifičnim potrebam prikazov konkretnih nahajališč mineralnih surovin.
37. člen
(pomen rudarske karte)
Original rudarske karte ima status uradnega dokumenta.
Izdelajo se lahko kopije originala jamskih kart za uporabo pri izdelavi tematskih kart, tehnične in druge dokumentacije, določene s tem pravilnikom.
38. člen
(hramba rudarskih kart)
Originali rudarskih kart se trajno hranijo v prostorih in
pogojih, ki preprečujejo deformacije, poškodbe ali uničenje
kart.
39. člen
(vrste rudarskih kart)
Za prikaz stanja in projektiranje rudarskih objektov in
rudarskih del se uporabljajo:
1. Osnovne rudarske karte:
– situacijski načrt raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora,
– situacijski načrt rudnika s podzemnim oziroma površinskim pridobivanjem,
– osnovna jamska karta,
– osnovna karta površinskega kopa in pridobivanja nafte in plina,
– odkopna jamska karta,
– osnovna karta ostalih rudarskih objektov,
– druge jamske karte.
2. Tematske karte:
– karte naravnih danosti,
– karte tehnoloških procesov.
3. Kartografske podlage za tehnično dokumentacijo.
Vse rudarske karte se morajo izdelati na osnovi opravljenih lastnih meritev.
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2.1. Osnovne rudarske karte
2.1.1. Situacijski načrt raziskovalnega oziroma
pridobivalnega prostora

40. člen
(situacijski načrt raziskovalnega oziroma pridobivalnega
prostora)
Situacijski načrt raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora se izdela na topografski osnovi in obsega površine tudi izven vrisanih mej raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora.
Merilo prikaza se določi glede na velikost raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora.
2.1.2. Situacijski načrt rudnika s podzemnim oziroma
površinskim pridobivanjem
41. člen
(situacijski načrt rudnika s podzemnim pridobivanjem)
Situacijski načrt rudnika s podzemnim pridobivanjem
se izdela na topografski osnovi in prikazuje raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, vse rudniške objekte na površini,
jaške in druge vhode v jamo, osnovne jamske zgradbe,
odkopna polja in cone vplivov odkopavanja na površino.
Situacijski načrt se izdela praviloma v merilu od 1:1000
do 1:5000.
42. člen
(situacijski načrt rudnika s površinskim pridobivanjem)
Situacijski načrt rudnika s površinskim pridobivanjem
se izdela na topografski osnovi in prikazuje pridobivalni oziroma raziskovalni prostor, vse rudniške objekte, odkopna
polja, rudniške komunikacije, predelovalne obrate, odlagališča in skladišča.
Situacijski načrt se izdela praviloma v merilu od 1:1000
do 1:5000.
43. člen
(situacijski načrt območja pridobivanja nafte in plina)
Situacijski načrt območja pridobivanja nafte in plina se
izdela na topografski osnovi in prikazuje pridobivalni oziroma raziskovalni prostor, proizvodne in tehnološke objekte,
proizvodne in raziskovalne vrtine, skladiščne in komunikacijske objekte, objekte za varovanje okolja.
Situacijski načrt se izdela praviloma v merilu od 1:1000
do 1:5000.
44. člen
Situacijske načrte iz 40., 41., 42. in 43. člena tega
pravilnika se mora dopolniti ob vsaki večji spremembi oziroma vsaj enkrat letno.
2.1.3. Osnovna jamska karta
45. člen
(osnovna jamska karta)
Osnovna jamska karta se izdela na osnovi podatkov
izmere in prikazuje vse aktivne jamske prostore, odkope in
stara rudarska dela, vse tehnološke objekte in postroje,
nevarna območja, lokacije zruškov, pojavov vode in plinov,
odkopne meje, varnostne stebre, geološke, strukturne in
geomehanske posebnosti, meje pridobivalnega prostora in
sosednjih pridobivalnih in raziskovalnih prostorov, jamske in
površinske raziskovalne, odvodnjevalne in druge globoke
vrtine.
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Osnovna jamska karta praviloma zajema ves rudniški
prostor. Lahko pa se izdela za posamezno jamo ali jamski
obrat. V slednjem primeru se izdela še pregledna jamska
karta, ki združuje osnovne jamske karte posameznih jam in
obratov.
Osnovna jamska karta se riše v merilu 1:500 do
1:2500, pregledna jamska karta pa se lahko nariše v
manjšem merilu.
Osnovno jamsko karto se dopolnjuje enkrat mesečno.
2.1.4. Osnovna karta površinskega kopa in pridobivanja
nafte in plina
46. člen
(osnovna karta površinskega kopa in pridobivanja nafte
in plina)
Osnovne karte pri površinskem pridobivanju mineralnih surovin ter pri pridobivanju nafte in zemeljskega plina se
izdelajo v skladu z 42., 43. in 45. členom tega pravilnika.
2.1.5. Odkopna jamska karta
47. člen
(odkopna jamska karta)
Odkopna jamska karta se izdela na osnovi osnovne
jamske karte in prikazuje odkopna dela, njihovo časovno
zaporedje, tehnološke in druge podatke, ki so potrebni za
sprotno varno vodenje in regularnost procesa odkopavanja.
Odkopne jamske karte se praviloma rišejo v merilu
1:500 do 1:2500. V primerih, ko je potreben podrobnejši
prikaz, se rišejo v večjem merilu.
Odkopno jamsko karto se praviloma dopolnjuje enkrat
mesečno oziroma po vsaki večji spremembi stanja v jami.
2.1.6. Osnovna karta ostalih rudarskih objektov
48. člen
(osnovna karta ostalih rudarskih objektov)
Osnovna karta ostalih rudarskih objektov se izdela na
osnovi podatkov izmere oziroma osnovne jamske karte in
prikazuje podzemne prostore, novo zgrajena jamska skladišča in odlagališča, jamska skladišča in odlagališča v opuščenih rudniških prostorih, podatke o količini, vrsti in lokaciji skladiščenega oziroma odloženega materiala.
2.1.7. Druge jamske karte
49. člen
(druge jamske karte)
Zaradi potreb rudarjenja se lahko izdelajo tudi druge
jamske karte s kombinirano vsebino in v različnih merilih.
2.2. Tematske karte
2.2.1. Karte naravnih danosti
50. člen
(karte naravnih danosti)
Pod tematske karte naravnih danosti sodijo geološke
karte, iz njih izhajajoče specializirane karte ter ostali geološki prikazi in izvlečki.
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51. člen
(osnovna geološka karta)
Osnovna geološka karta prikazuje nahajališče mineralne surovine z vsemi prostorskimi, stratigrafskimi, litološkimi,
strukturnimi, hidrološkimi, geomehanskimi in drugimi podatki ter načinom njihovega zbiranja in interpretacije.
Površinska geološka karta se izdela na topografski
osnovi, osnova za izdelavo jamske geološke karte pa je
osnovna jamska karta. Tlorisni prikazi se dopolnijo z geološkimi profili, izdelanimi praviloma v enakih merilih kot so
karte.
52. člen
(specializirane geološke karte)
Inženirsko – geološke, tektonske, hidrogeološke, geomehanske karte, karte geofizikalnih, geokemičnih in drugih geološki raziskav so, kot specializirane karte, sestavni
del osnovne geološke karte.
Specializirane geološke karte iz prejšnjega odstavka
se izdelajo na podlagi posnetkov in podatkov iz strukturnih
in raziskovalnih vrtin ter na podlagi dokumentacije o drugih
geoloških delih in študijah.
53. člen
(hidrogeološka karta)
Hidrogeološka karta rudnika se izdela na topografski
osnovi oziroma osnovni jamski karti in prikazuje površinske
in podzemne vode, vodonosnike in hidrološke objekte.
Hidrogeološka karta je sestavni del osnovne geološke
karte. Kot samostojni dokument se izdela v primerih, ko
voda ali tekoče mase ogrožajo rudarske objekte.
Hidrogeološko karto se dopolnjuje enkrat letno in pri
večjih spremembah v vodnem režimu.
2.2.2. Karte tehnoloških procesov
54. člen
(karte tehnoloških procesov)
Tematske karte tehnoloških procesov se izdelajo na
podlagi osnovne jamske karte oziroma osnovne karte površinskega kopa in pridobivanja nafte in plina.
Pod tematske karte tehnoloških procesov sodijo karta
zračenja jame, karta odvodnjavanja, karta energetske mreže ter načrt obrambe in reševanja.
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Karta odvodnjevanja površinskega kopa prikazuje pojave vode na površinskem kopu, padavinsko vplivno površino, odvodnjevalne objekte in zaščitne ukrepe.
Karta odvodnjevanja jame in površinskega kopa se dopolnjuje pri vseh večjih dotokih vode in spremembah odvodnjevalnega sistema, sicer pa vsaj enkrat letno.
57. člen
(karta energetske mreže jame, površinskega kopa,
naftnega polja)
Karta energetske mreže jame prikazuje oskrbo jame z
električno energijo, vodo in komprimiranim zrakom, pripadajoče postroje in energetske vodnike.
Smiselno enako se izdela karta za površinske kope ter
za pridobivanje nafte in zemeljskega plina.
Karte se mora dopolnjevati pri večjih spremembah oskrbe z energijo, sicer pa vsaj enkrat letno.
58. člen
(načrt obrambe in reševanja)
V načrtu obrambe in reševanja se grafično prikažejo
ukrepi, ki so predvideni v splošnem aktu o varnosti in zdravju pri delu ob morebitnih pojavih nevarnosti večjega obsega v jami.
Načrt obrambe in reševanja se mora dopolnjevati ob
vsaki spremembi zračenja v jami, pri večjih spremembah
osnovne jamske zgradbe in tehnologije odkopavanja.
2.3. Kartografske podlage za tehnično dokumentacijo
59. člen
(podlage za projektiranje)
Podlage za projektiranje se izdelajo na osnovi rudniške
merske numerične in grafične dokumentacije.
Kot osnovne podlage za projektiranje se štejejo rudarske karte iz 39. člena tega pravilnika.
3. Rudarska škoda
60. člen
(vpliv rudarskih del na okolico)
Nosilec rudarske pravice je, zaradi varnega rudarjenja
in varovanja okolja, dolžan s pomočjo opazovalnih mrež
določati intenzivnost in obseg vplivov rudarjenja na zemeljsko površino, zlasti na neposredno okolico.

55. člen
(karta zračenja jame)
Karta zračenja jame prikazuje zračilni sistem z vsemi
glavnimi, pomožnimi in separatnimi ventilacijskimi postajami, merskimi postajami za nadzor zračenja, alarmnimi sistemi, smerjo in količinskimi pretoki svežega in izrabljenega
zraka, zračilnimi in protipožarnimi pregradami, drugimi ukrepi ter možnimi viri onesnaževanja zraka.
Karta zračenja jame se izdela za celotno jamo, po
potrebi pa se izdelajo še karte zračenja posameznih obratov, odkopnih polj in drugih tehnoloških celot.
Karto zračenja se mora dopolnjevati enkrat mesečno
in ob večjih spremembah sistema zračenja.

61. člen
(opazovalne mreže)
Opazovalne mreže morajo biti izmerjene in ovrednotene v skladu z določbami 32., 33. in 34. člena tega
pravilnika.
Izmerjene premike in nastale deformacije v površinski
ugreznini morajo posledično oceniti pristojni strokovnjaki za
področje rudarskega merjenja, geologije, geomehanike in
drugi. Njihova ocena pomaga nosilcu rudarske pravice pri
planiranju izkoriščanja mineralnih surovin in ocenjevanju vplivov na okolje.

56. člen
(karta odvodnjevanja jame in površinskega kopa)
Karta odvodnjevanja jame prikazuje pojave podzemnih
vod, postroje in cevovode za odvodnjevanje. Posebej morajo biti označene vse potencialne nevarnosti ter izvedeni ukrepi za zaščito podzemnih prostorov pred vodnimi vdori.

62. člen
(inženirsko geodetske meritve)
Prostorsko izmero se mora dopolniti z inženirsko geodetskimi meritvami pri smernem, višinskem in koordinatnem
zakoličevanju ter z geološkimi in geotehničnimi meritvami,
izmero prerezov in prostornin izgrajenih objektov.

4. Specialne meritve
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Za vsako važnejše mersko delo se mora izdelati elaborat, v katerem so celovito ovrednotene merske rešitve.
III. MERSKI ARHIV
63. člen
(merski arhiv)
Mersko dokumentacijo se mora shranjevati v merskem
arhivu, ločeno na numerični in grafični del.
64. člen
(numerični merski arhiv)
V numerični merski arhiv se morajo arhivirati:
– originalni terenski zapisniki tako v klasični kot elektronski obliki,
– merska dokumentacija,
– elaborat o osnovni rudniški površinski mreži, njenih
kontrolah in dopolnitvah,
– elaborat o osnovni jamski merski mreži, njenih kontrolah in dopolnitvah,
– spisek koordinat vseh točk površinskih mrež in točk
jamskih mrež,
– elaborat o meritvah rudarske škode,
– drugi pomembni elaborati kot npr. o investicijski izgradnji, važnejših prebojih ipd.
– računalniški programi, s katerimi so se opravili merski izračuni in obdelale meritve,
– elaborat z dokumentacijo o raziskovalnem in pridobivalnem prostoru,
– elaborat z dokumentacijo o varnostnih stebrih in varovanih območjih.
65. člen
(grafični merski arhiv)
V grafični merski arhiv se morajo arhivirati:
– originali vseh kart, predpisanih v tem pravilniku,
– situacijski načrt raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora,
– situacijski načrt rudnika,
– osnovna rudarska karta,
– odkopna jamska karta,
– osnovna geološka karta s profili,
– karta zračenja,
– karta odvodnjavanja,
– karta energetske mreže,
– načrt obrambe in reševanja,
– zbirka konvencionalnih znakov, ki so se uporabili pri
izdelavi kartografske dokumentacije.
IV. IZMERA OSTALIH PODZEMNIH PROSTOROV
66. člen
(ostali podzemni prostori)
Določbe tega pravilnika v celoti veljajo za podzemna
skladišča in odlagališča nevarnih odpadkov, tako v novozgrajenih podzemnih objektih kot v opuščenih jamskih prostorih, ter pri izgradnji in izrabi vseh objektov, kjer se uporabljajo rudarske metode dela.
67. člen
(izmera podzemnih prostorov)
Prostorska izmera podzemnih prostorov mora temeljiti
na osnovnih in operativnih merskih mrežah takšne natančnosti skladno z določbami 14., 15. in 18. člena.
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Kartografski prikazi objektov morajo biti izdelani skladno z določbami tega pravilnika in geodetskimi predpisi.
Merila kart se morajo prilagoditi projektni dokumentaciji za
izdelavo objektov.
Prostorsko izmero in kartografski prikaz objektov se
mora arhivirati.
68. člen
(geotehnične meritve)
Geotehnične meritve se morajo izvajati med izdelavo in
izrabo podzemnih prostorov ter med izvajanjem geotehnoloških raziskav. Meritve se morajo opraviti po preverjenih merskih postopkih, z umerjenimi instrumenti in priborom.
Z geotehničnimi meritvami se opravi merjenje:
– ploščin prerezov objektov,
– prostornin objektov,
– konvergence podzemnih objektov,
– deformacij objektov,
– inklinometrske meritve v vrtinah.
O meritvah se morajo izdelati standardizirani grafični
prikazi.
Rezultati meritev morajo biti orientirani v državnem koordinatnem sistemu.
V. USTAVITEV IZVAJANJA IN TRAJNA OPUSTITEV
RUDARSKIH DEL
69. člen
(trajna ustavitev in opustitev izvajanja rudarskih del)
Pri trajni ustavitvi ali trajni opustitvi izvajanja rudarskih
del se mora Arhivu Slovenije izročiti v trajno hranjenje naslednjo mersko dokumentacijo:
1. originale merske numerične dokumentacije in spiske koordinat točk s topografijami,
2. originale merske grafične dokumentacije, ki jo tvorijo situacijski načrt rudnika, osnovna jamska karta, osnovna geološka površinska in jamska karta s profili, odkopne
karte,
3. merski elaborat o opustitvi rudarskih del, ki mora
vsebovati:
– transformacijske parametre med rudniškim in državnim koordinatnim sistemom,
– spisek predane numerične dokumentacije,
– spisek predane grafične dokumentacije,
– izjavo odgovorne osebe, da so bili z dnem zaprtja
rudnika izmerjeni vsi jamski prostori in objekti ter vneseni v
ustrezne karte in, da po tem datumu niso bili izdelani novi
rudarski objekti,
– strokovni opis merske dejavnosti na opuščenem rudniku s poudarkom na povprečni oceni natančnosti dokumentov, predvsem kartografskih.
70. člen
(opazovanje terena po likvidaciji rudarskega obrata)
V rudarskem projektu trajne opustitve rudarskih del se
mora predvideti mersko opazovanje morebitnih premikov
med in po likvidaciji rudniških obratov. Opazovanje se mora
izvajati do mersko dokazanega prenehanja premikov oziroma površinske stabilnosti.
O merskem opazovanju se mora voditi dokumentacija.
Ob prenehanju opazovanja se mora izdelati končno
poročilo o vzpostavljeni površinski stabilnosti.
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VI. KONČNI DOLOČBI
71. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o tehničnih predpisih o rudarskem merjenju, o
merilnih knjigah in o rudarskih načrtih (Uradni list SFRJ, št.
45/68).
72. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-23/2002
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EVA 2003-2511-0140
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Priloga št. 1

PROSTORSKI PREMIK

VERTIKALNI PREMIK

NAKLON

HORIZONTALNI PREMIK

HORIZONTALNA
VZDOLŽNA
DEFORMACIJA

HORIZONTALNA PREČNA
DEFORMACIJA

NAKLONSKA
UKRIVLJENOST

3974.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za cesto G1-2 (HC) Hajdina – Ptuj na
območju Občine Hajdina

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in
58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za cesto G1-2
(HC) Hajdina – Ptuj na območju Občine Hajdina
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
državnega lokacijskega načrta
Odsek G1 – 2 Hajdina – Ptuj je del bodočega cestnega omrežja na območju občin Hajdine in Ptuja, kjer je križišče bodoče AC Fram (Slivnica) – Ptuj (Draženci) – Gruškovje in G1-2 (HC) Slovenska Bistrica – Hajdina – Ormož.

Izgradnja odseka G1-2 Hajdina – Ptuj prav tako predstavlja
navezavo mesta Ptuj na novozgrajene prometnice in s tem
bistveno razbremenitev obstoječega mestnega prometnega
omrežja. Odsek se prične s priključkom na obstoječi G1-9
Ptuj – Gruškovje v Dražencih. V delu med Draženci in Turniščem predstavlja del bodoče G1-2 (HC) Ptuj – Ormož.
Obseg državnega lokacijskega načrta na območju občine
Hajdina obsega priključek Draženci na obstoječo cesto
G1-9 Hajdina – Gruškovje, del bodoče cestne povezave
G1-2 (HC) Hajdina – Ptuj v dolžini približno 500 m ter del
izvennivojskega prečkanja Zagrebške ceste.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-5/2003/30403 z dne 16. junija 2003 podal pobudo za izdelavo
državnega lokacijskega načrta za cesto G1-2 (HC) Hajdina
– Ptuj na območju Občine Hajdina. Pobuda je dokumentirana z grafično prilogo »G1-2 (HC) Hajdina – Ptuj na območju
Občine Hajdina, situacija M 1:5000, PNG d.o.o. Ljubljana,
junij 2003« in je utemeljena v:
– uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
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– prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90,
27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavinah družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/9 in
4/03);
– spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
41/98);
– odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03).
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za cesto G1-2 (HC) Hajdina – Ptuj na območju Občine Hajdina (v
nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt) so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo ceste G1-2 v dolžini približno 500 m, vključno s priključkom na obstoječo cesto G-9 ter
izgradnja dela izvennivojskega prečkanja Zagrebške ceste.
Dne 16. 7. 2003 je Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo – Urad RS za prostorsko planiranje skladno z 28.
členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem
besedilu: ZUreP-1) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in
legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo – Urad RS za prostorsko planiranje objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 10. 7.
2003 v časopisu Štajerski tednik in na radiu Tednik od 10.
7. do 14. 7. 2003.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora iz
III. točke tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Priporočila in usmeritve so na prostorski konferenci
podali Občina Hajdina, Telekom Slovenije, Ljubljana; Elektro Maribor d.d., Direkcija RS za ceste in Elektro – Slovenija
d.o.o., Ljubljana. Iz njih izhajajoče zahteve so že vključene v
točki IV. tega programa priprave.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz IV. točke tega programa priprave,
– državni lokacijski načrt, ki mora biti izdelan v skladu
s 24., 43., 44. in 46. členom ZUreP-1.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice za
njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve;
4. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije
za kulturno dediščino skupaj z javnim zavodom za varstvo
kulturne dediščine;
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5. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste;
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
gospodarjenja z vodami;
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
varstva okolja;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
ohranjanja narave;
10. Zavod RS za varstvo narave;
11. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
energetike;
12. Ministrstvo za notranje zadeve;
13. Zavod za ribištvo;
14. Zavod za gozdove;
15. Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana;
16. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
17. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
18. Telekom Slovenije, Ljubljana;
19. Občina Hajdina;
20. Komunalno podjetje Ptuj;
21. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave
državnega lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: MOP UPP).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika
Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. Celje ulica XIV divizije 4, Celje (v nadaljnjem
besedilu: DARS).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je DARS.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena ZUreP-1 in ga DARS
izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. DARS mora v
komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta
imenovati tudi člana, ki ga določi MOP UPP. MOP UPP
mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro
izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno
nalogo.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednja že izdelana gradiva:
– programsko zasnovo za navezovalne in priključne ceste mesta Ptuj (Ptuj, november 2001);
– dokumentacijo, ki jo je za to področje za potrebe AC
Fram – Hajdina izdelal BPI (študije BPI, označene z 192, od
A do P, od leta 1998 do leta 2003);
– študijo variant G1-2 Ptuj – Ormož, Dolenjska projektiva, št. 21/99, junij 1999;
– prometno študijo, PNZ, 2001;
– strokovne podlage izdelane v okviru priprave državnega lokacijskega načrta za AC Fram – Hajdina;
– primerjava variant za AC Fram Hajdina in lokacijski
načrt za obravnavani odsek.
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. geodetsko topografski načrt v M 1:1000;
2. zemljiško-katastrski načrt območja državnega lokacijskega načrta, izdelan v M 1:1000 oziroma v M 1:2880,
potrjen na Geodetski upravi RS;
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3. celostna idejna rešitev ceste, izvennivojskega križanja in drugih ureditev, izdelana na način, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
4. tehnične idejne rešitve ceste, izvennivojskega križanja in drugih ureditev izdelane v M 1:1000 kot posamezni
načrti v skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino
projektne dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom
in projektantskim predračunom;
5. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom,
ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in geotehnično poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev in omogočajo izgradnjo infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje naselja,
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi
idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev
deponij,
e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za
preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:
– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug
površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem
zemlje in tal,
– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;
6. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z
navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih
na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
7. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi
strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine,
in jih posreduje MOP UPP.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih
smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in
jih posreduje MOP UPP.
V. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj
situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom) v 5 dneh po sprejemu tega programa
priprave.
MOP UPP pridobi smernice za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge.
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Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob
upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za
načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu vseh
smernic.
MOP UPP in DARS potrdita usmeritve za načrtovanje
prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz
IV. točke tega programa v 15 dneh po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog državnega lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
DARS preda predlog državnega lokacijskega načrta
MOP UPP.
MOP UPP zagotovi strokovni pregled osnutka lokacijskega načrta.
Izdelovalec dopolni predlog državnega lokacijskega načrta v 15 dneh po posredovanju pripomb s strani MOP UPP.
MOP UPP pred objavo javne razgrnitve predloga državnega lokacijskega načrta organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu
državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane
javnosti.
MOP UPP v sodelovanju z DARS seznani Občino Hajdina z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega
načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta
na ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Občini
Hajdina.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
MOP UPP v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane
prostorske ureditve.
MOP UPP obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu RS
ter v enem nacionalnem in enem lokalnem mediju.
MOP UPP v sodelovanju z Občino Hajdina v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in
ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
MOP UPP v sodelovanju z DARS, pobudnikom in izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
MOP UPP s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem
mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov in z odločitvijo seznani Občino Hajdina.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju
pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
MOP UPP pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke
tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.
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Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge.
MOP UPP pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s
področja prostorskega načrtovanja ter stališče ministra za
promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega
načrta v času pridobivanja mnenj.
MOP UPP posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora, recenzijsko mnenje ter mnenje ministra za promet DARS.
Izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta v 15 dneh po predaji mnenj iz prejšnjega odstavka.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog
državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v
sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.
MOP UPP zagotovi sredstva za recenzije državnega
lokacijskega načrta.
VII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-5/2003
Ljubljana, dne 7. avgusta 2003.
EVA 2003-2511-0121
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Soglašam!
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
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Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v glasbenih šolah

Na podlagi 39. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni
list RS, št. 19/00) minister za šolstvo, znanost in šport
izdaja

PRAVILNIK
o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v glasbenih šolah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja preverjanje in ocenjevanje znanja ter
napredovanje v naslednji razred oziroma stopnjo izobraževanja za učence glasbenih šol.
2. člen
(načela za preverjanje in ocenjevanje znanja)
Znanje se preverja in ocenjuje tako, da učitelj:
– upošteva poznavanje in razumevanje učne snovi, sposobnost analize, sinteze in interpretacije, obvladovanje praktičnih veščin ter ustvarjalno uporabo znanja,
– uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja
znanja glede na učne vsebine,
– omogoča učencu kritično samopreverjanje in samoocenjevanje,
– spoštuje osebnostno integriteto učencev in njihovo
različnost ter
– prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in
učitelji.
3. člen
(preverjanje znanja)
S preverjanjem znanja se ugotavlja razumevanje posredovane učne vsebine in ni namenjeno ocenjevanju. Učitelj
preverja znanje pred, med in ob koncu posredovanja novih
učnih vsebin.
S preverjanjem znanja pred posredovanjem novih učnih vsebin se ugotavlja predznanje.
S preverjanjem znanja med posredovanjem novih učnih vsebin se ugotavlja razumevanje učnih vsebin ter analizirajo in odpravljajo vzroki, zaradi katerih učenec učne vsebine slabo razume ali jih ne razume.
S preverjanjem znanja ob koncu posredovanja novih
učnih vsebin se ugotavlja razumevanje celotne posredovane
učne vsebine.
4. člen
(ocenjevanje znanja)
Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja.
Ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja potem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli in
osvojili.
II. OCENJEVANJE ZNANJA
5. člen
(postopki za ocenjevanje znanja)
Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem
pouku, nastopih in izpitih.
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Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se ocenjujejo
učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in projektno delo.
Pri pouku in nastopih se ocenjuje znanje učencev iz
instrumenta, petja, plesa, komorne igre in orkestra.
Pri izpitih se ocenjuje znanje učencev iz instrumenta,
petja, plesa in solfeggia.
6. člen
(ocenjevalci)
Znanje učenca iz posameznega predmeta ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, če s tem pravilnikom ni drugače
določeno.
Pri letnih in popravnih izpitih učenčevo znanje oceni
izpitna komisija.
7. člen
(javnost ocenjevanja)
Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti zagotovljena
javnost ocenjevanja.
Javnost ocenjevanja se zagotavlja zlasti:
– s predstavitvijo ciljev in učnih vsebin v posameznem
ocenjevalnem obdobju,
– s seznanitvijo učencev o načinih ocenjevanja,
– s seznanitvijo učencev z vsebino in obsegom izpitne
snovi,
– z dogovori o datumih oziroma rokih izpitnega ocenjevanja,
– s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja in nastopi učencev,
– z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,
– z ocenjevanjem pred izpitno komisijo,
– s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju tako, da se učencem in staršem
omogoči vpogled v ocenjene pisne in druge izdelke.
8. člen
(pravica do vpogleda)
Učitelji med šolskim letom pri urah individualnega pouka, na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter pri drugih
oblikah sodelovanja starše oziroma zakonite zastopnike
učenca (v nadaljnjem besedilu: starši) seznanijo z učenčevim uspehom.
Starši imajo pravico do vpogleda v pisne in druge učenčeve izdelke in v njegove ocene v šolski dokumentaciji.
Starši imajo pravico do vpogleda le v izdelke ali ocene
svojega otroka.
9. člen
(ocenjevanje po ocenjevalnih obdobjih)
Učenčevo znanje se ocenjuje sproti in skozi vse ocenjevalno obdobje.
Učitelj na začetku vsakega ocenjevalnega obdobja napove roke za pisanje pisnih izdelkov, ki se ocenjujejo.
Pri nauku o glasbi in solfeggiu se znanje oceni najmanj
dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti
vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov.
Pri instrumentu in petju se znanje oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri plesu, komorni igri in orkestru pa vsaj enkrat.
Učitelj mora pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo znanje oceniti takoj in učenca obenem seznaniti z oceno ter jo najkasneje v enem tednu vpisati v
ustrezno dokumentacijo.
Pisne izdelke mora učitelj oceniti, seznaniti učence z
ocenami in ocene vpisati v ustrezno dokumentacijo v enem
tednu po tem, ko učenci izdelke oddajo.
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Štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne
pišejo pisnih izdelkov.
Če je učenec pri nauku o glasbi oziroma solfeggiu v
ocenjevalnem obdobju pri prvem ocenjevanju ocenjen z
oceno nezadostno, ga mora učitelj v istem ocenjevalnem
obdobju oceniti najmanj še enkrat.
Učencu, ki pri nauku o glasbi oziroma solfeggiu v ocenjevalnem obdobju ni ocenjen ali je ocenjen z oceno nezadostno, učitelj v dogovoru z njim določi rok za ocenjevanje.
10. člen
(ocenjevanje pisnih izdelkov)
Če je pri nauku o glasbi in solfeggiu več kot ena tretjina
pisnih izdelkov ocenjena negativno, se negativne ocene ne
upoštevajo. Ocenjevanje se ponovi za učence, ki so bili pri
prvem ocenjevanju ocenjeni negativno, pa tudi za učence,
ki želijo biti ponovno ocenjeni. Upošteva se boljša ocena.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora učitelj ugotoviti vzroke za neuspeh učencev in o tem obvestiti ravnatelja. Vzroke za neuspeh mora analizirati skupaj z učenci
oddelka.
11. člen
(ocenjevanje znanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih)
Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ocenjuje opisno.
Na nižji in višji stopnji glasbene šole se znanje učencev
ocenjuje številčno.
12. člen
(ocene)
Znanje učencev v glasbeni šoli se ocenjuje z opisnimi
oziroma številčnimi ocenami.
Opisna ocena je z besedami izražen napredek učenca
glede na cilje oziroma standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih.
S številčnimi ocenami se oceni znanje učencev na
lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: nezadostno (1),
zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). S temi
ocenami se ocenjujejo instrument, petje, ples, nauk o glasbi, solfeggio, komorna igra in orkester.
Ocena nezadostno (1) je negativna ocena, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki
ne doseže minimalnih standardov znanja, določenih v učnih
načrtih.
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Na nižji in višji stopnji šola ob koncu pouka izda spričevala s številčnimi ocenami.
Če je učenčevo znanje iz predmeta, ki se ocenjuje s
številčno oceno, ob koncu pouka ocenjeno z oceno nezadostno, učenec ne prejme spričevala, pač pa se obvestilo o
uspehu vpiše v obrazec 1,98 – učenčeva beležka.
Učencu, ki konča izobraževanje na nižji stopnji, šola
izda spričevalo o končani nižji stopnji glasbene šole.
Učencu, ki konča izobraževanje na višji stopnji, šola
izda spričevalo o končani višji stopnji glasbene šole.
IV. NAPREDOVANJE
15. člen
(napredovanje v naslednji razred)
Učenci v plesni pripravnici napredujejo v naslednji razred ne glede na doseženo oceno.
Učenci nižje in višje stopnje plesnega programa napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta
pozitivno ocenjeni.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v
naslednji razred.
Učenci v prvem obdobju glasbenega programa napredujejo iz prvega v drugi razred ne glede na dosežene ocene
pri posameznem predmetu.
Učenci v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole
oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, in
učenci na višji stopnji napredujejo v naslednji razred pri
posameznem predmetu glasbenega in plesnega programa,
če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.
16. člen
(hitrejše napredovanje in končanje programa)
Zelo nadarjeni učenci, ki so nadpovprečno uspešni,
lahko na predlog učitelja ali izpitne komisije hitreje napredujejo. O tem odloča učiteljski zbor v soglasju s starši.
Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo
oziroma višjo stopnjo glasbene šole.

13. člen
(obveščanje med šolskim letom)
Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše
pisno obvesti o učnem uspehu učenca.
V predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni in plesni pripravnici je obvestilo o učnem uspehu učenca ob koncu prvega
ocenjevalnega obdobja samo ustno.
Na nižji in višji stopnji ob koncu prvega ocenjevalnega
obdobja šola starše pisno obvesti s številčnimi ocenami.

17. člen
(podaljšanje izobraževanja in neocenjenost učenca)
Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi
daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi
drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo
znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko
učenec v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ter učenec
na višji stopnji glasbene šole izobraževanje podaljša za eno
leto.
V primeru iz prejšnjega odstavka je učenec ob koncu
pouka neocenjen iz enega ali več predmetov.
Za eno leto se lahko izobraževanje na nižji stopnji glasbene šole podaljša tudi, če je učenec pri instrumentu, petju
ali plesu ob koncu šolskega leta ocenjen z oceno nezadostno.
V primeru iz prvega in tretjega odstavka tega člena,
lahko učenec opravlja izpit v roku, ki mu ga določi ravnatelj.

14. člen
(obveščanje ob koncu pouka)
Učenci ob koncu pouka v šolskem letu dobijo spričevala z letnimi ocenami za posamezne predmete.
Ob koncu pouka v predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni
in plesni pripravnici šola izda učencem spričevala z opisnimi
ocenami.

18. člen
(napredovanje v naslednjo stopnjo izobraževanja)
Učenci, ki so vpisani v glasbeno oziroma plesno pripravnico, lahko v naslednjem šolskem letu nadaljujejo izobraževanje v glasbenem oziroma plesnem programu, če uspešno
opravijo sprejemni preizkus in izpolnjujejo druge pogoje, ki
so določeni v izobraževalnem programu in učnih načrtih.

III. OBVEŠČANJE STARŠEV O USPEHU UČENCA
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Sprejemni preizkus učenec opravlja pred komisijo, ki
ima predsednika in dva člana. Komisijo imenuje ravnatelj
izmed učiteljev glasbene šole.
Učenci predšolske glasbene vzgoje napredujejo v glasbeno pripravnico ne glede na doseženo oceno.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje
stopnje glasbene šole, se lahko vpiše na višjo stopnjo glasbene šole, če je mnenje izpitne komisije in učiteljskega
zbora o njegovi nadarjenosti pozitivno.
V. IZPITI
19. člen
(opravljanje izpitov)
V glasbeni šoli so letni in popravni izpiti.
Učenec opravlja letne in popravne izpite v glasbeni
šoli, v kateri je vpisan.
20. člen
(letni izpit)
Izpit iz instrumenta in petja traja največ 30 minut.
Izpit iz plesa se opravlja v skupini in traja najmanj eno
šolsko uro.
Ocene iz prvega ocenjevalnega obdobja in javnega
šolskega nastopa so sestavni del izpitne ocene.
Učenec, ki se uvrsti na državno tekmovanje ali doseže
viden uspeh na drugem po zahtevnosti enakovrednem tekmovanju, je lahko oproščen opravljanja letnega izpita, oceno pa na predlog učitelja določi učiteljski zbor.
21. člen
(popravni izpit)
Učenec, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz nauka o glasbi oziroma solfeggia, do konca
šolskega leta opravlja popravni izpit.
Popravni izpit učenec lahko opravlja le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem obdobju ali
isti stopnji.
Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia. Učenec lahko ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia le enkrat v posamezni stopnji izobraževanja v glasbeni šoli.
22. člen
(izpitna komisija)
Izpite opravlja učenec pred izpitno komisijo.
Izpitna komisija ima predsednika in dva člana. Komisijo
imenuje ravnatelj izmed učiteljev glasbene šole.
23. člen
(ustni in pisni izpiti)
Ustni in pisni izpit se opravlja iz solfeggia.
Učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo, opravljajo ustni
in pisni izpit iz nauka o glasbi in solfeggia.
Teme in vprašanja za posamezni izpit morajo biti v
skladu z učnim načrtom predmeta za razred, v katerem
učenec opravlja izpit.
Pisni izpit traja eno šolsko uro, ustni pa 15 minut.
24. člen
(izpitni roki)
Učenec opravlja letne in popravne izpite v rokih, ki so
določeni s pravilnikom, ki ureja šolski koledar za glasbene
šole oziroma z letnim delovnim načrtom šole.
Učenec opravlja letne izpite praviloma ob koncu pouka
v šolskem letu.
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Ravnatelj lahko dovoli učencu opravljati letne izpite tudi
v drugih rokih, če učenec hitreje napreduje oziroma podaljšuje izobraževanje.
Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh
predmetov oziroma iz enega, če ima pisni in ustni del.
25. člen
(prijava k izpitu)
Učenec oziroma učitelj mora oddati prijavnico k izpitu
najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjava pa se
lahko odda najkasneje tri dni pred izpitnim rokom.
Razpored izpitov mora biti objavljen najmanj dva dni
pred izpitnim rokom.
26. člen
(izpiti učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo)
V skladu z določili tega pravilnika lahko v javni glasbeni
šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno
šolo.
V primeru iz prejšnjega odstavka učenci lahko opravljajo letni izpit iz instrumenta, petja, plesa ter nauka o glasbi
oziroma solfeggia.
VI. UGOVOR NA OCENO
27. člen
(ugovor na oceno)
Če učenec oziroma starši menijo, da je bil učenec ob
koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko najkasneje v 3 dneh po prejemu spričevala pri ravnatelju vložijo
obrazložen ugovor.
Ravnatelj po prejemu obrazloženega ugovora preveri,
ali je bil ugovor vložen pravočasno. Nepravočasen ugovor
ravnatelj s sklepom zavrže.
28. člen
(postopek pri ugovoru na oceno)
Če je ugovor pravočasen, mora ravnatelj najkasneje v
treh dneh po prejemu imenovati tričlansko komisijo. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen na šoli.
Komisija iz prvega odstavka tega člena najkasneje v
treh dneh po imenovanju na podlagi dokumentacije o ocenjevanju preveri ustreznost ocene. Če to ni mogoče, lahko
učenčevo znanje ponovno oceni pri izpitu.
Če se komisija odloči, da bo učenčevo znanje ponovno ocenila, učenca o tem takoj obvesti in mu hkrati sporoči
datum opravljanja izpita.
Ne glede na to, ali je komisija odločila na podlagi
pregleda dokumentacije ali na podlagi ponovnega ocenjevanja znanja učenca, mora o odločitvi glede ustreznosti
ocene starše ter učenca obvestiti najkasneje v osmih dneh
po prejemu ugovora.
Ocena komisije je dokončna.
VII. SPREMLJANJE OCENJEVANJA IN SVETOVANJE
29. člen
(analiza ocenjevanja in svetovanje)
Učiteljski zbor najmanj enkrat ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja analizira uspeh pri posameznih predmetih, in sicer za vsakega učenca, oddelek in skupino.
Analiza uspeha se lahko predstavi tudi na roditeljskih sestankih.
Glede na učenčevo uspešnost in nadarjenost izpitna
komisija in učiteljski zbor dajeta mnenje o nadarjenosti
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učenca in odločata o vpisu učenca na višjo stopnjo glasbene šole.
Učitelj, izpitna komisija in učiteljski zbor tudi svetujejo
pri nadaljnjem glasbenem oziroma plesnem izobraževanju
učenca po končani glasbeni šoli.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o ocenjevanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list
SRS, št. 24/72).
31. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2003.
Št. 011-03-145/2003
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
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Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih strojni tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
strojni tehnik
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik, strojni tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri in strojni tehnik za dvojezično izvajanje v
slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju ter v izobraževalnih programih poklicnotehniškega izobraževanja strojni tehnik in strojni tehnik s
slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v
slovenski Istri, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in
šport s pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja strojni tehnik (Uradni list RS, št.
52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja strojni tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki
določa izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem
učnem jeziku, pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik za izvajanje
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na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03),
ki določa dvojezično izvajanje izobraževalnega programa v
slovenskem in madžarskem učnem jeziku, pravilnikom o
izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03) in pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik
(poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno
mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa
izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem učnem
jeziku.
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni
izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi
študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede
na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Mehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
2. Snovanje in konstruiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
3. Kemija z gradivi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, metalurgije in materialov ali strojništva ali visokošolski
strokovni študijski program kemijske tehnologije, metalurške tehnologije ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je opravil maturo z izbirnim
predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je
vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
4. Merilna tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program strojništva ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva ali fizikalne merilne tehnike.
5. Energetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva ali elektrotehnike.
6. Krmilna tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
7. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
8. Osnove podjetništva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program strojništva, ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
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program strojništva, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja
ali organizacije in managementa.
9. Računalniško podprte tehnologije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
10. Energetski sistemi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
11. Mehatronika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
12. Praktični pouk
Učitelj v:
– 1., 2. in 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in 1. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal višješolski študijski program strojništva ali
praktičnega pouka – strojništvo ali izobraževalni program
višjega strokovnega izobraževanja strojništvo, lahko pa tudi,
kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva,
– 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in v
2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor
je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v programu strojni tehnik (V/25), ki ga
je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni
programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992,
lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost
za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti
ustrezne smeri.
7. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa
strojni tehnik (V/25), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se
uporabljajo do izteka navedenega programa.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-142/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0190
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije

3977.

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih za pridobitev srednje strokovne
izobrazbe s področja elektrotehnike

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s
področja elektrotehnike
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik, elektrotehnik elektronik s slovenskim učnim jezikom na narodno
mešanem območju v slovenski Istri, elektrotehnik energetik,
elektrotehnik računalništva in elektrotehnik telekomunikacij,
v izobraževalnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik ter v
izobraževalnem programu poklicnega tečaja elektrotehnik
računalništva, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in
šport s pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik (Uradni
list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu
srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list
RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu
srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik energetik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik računalništva (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o
izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik telekomunikacij (Uradni list RS, št.
52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega
izobraževanja elektrotehnik energetik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03) in pravilnikom o
izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik računalništva (poklicni tečaj) (Uradni list
RS, št. 52/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni
izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi
študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede
na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
1. Računalništvo in dokumentiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali
visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali
računalništva in informatike.
2. Tehnologija s kemijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali elektrotehnike ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije ali elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor je opravil maturo z izbirnim
predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je
vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
3. Osnove elektrotehnike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
4. Elektrotehnika, vezja in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
5. Meritve in regulacije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
6. Digitalna tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
7. Avtomatika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
8. Prenosna in informacijska elektronika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
9. Multimedijska elektronika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
10. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program, elektrotehnike, ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program elektrotehnike, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja
in poslovanja ali organizacije in managementa.
11. Elektrotehnika in električne inštalacije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
12. Meritve in avtomatizacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
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13. Električni stroji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
14. Elektroenergetski sistemi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
15. Algoritmi in programski jeziki
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali
visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali
računalništva in informatike.
16. Elektrotehnika
Učitelj v izobraževalnem programu:
– elektrotehnik računalništva je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva
in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program
elektrotehnike ali računalništva in informatike.
– elektrotehnik telekomunikacij je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program
elektrotehnike.
Laborant v izobraževalnem programu:
– elektrotehnik računalništva je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike ali računalništva,
– elektrotehnik telekomunikacij je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
17. Računalniška omrežja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali
visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali
računalništva in informatike.
18. Računalniške komponente
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali
visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali
računalništva in informatike.
19. Podatkovne baze
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali
visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali
računalništva in informatike.
20. TK posredovalne in terminalne naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
21. Meritve v TK
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
22. TK prenosni sistemi in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
23. TK napeljave, omrežja in storitve
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
24. Praktični pouk
Učitelj v izobraževalnem programu:
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– elektrotehnik elektronik je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni ali višješolski študijski
program elektrotehnike ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja elektronika in mora imeti predpisane
delovne izkušnje s področja elektronike,
– elektrotehnik energetik je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni ali višješolski študijski
program elektrotehnike ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja elektroenergetika in mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja energetike,
– elektrotehnik računalništva je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva
in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program
elektrotehnike ali računalništva in informatike ali višješolski
študijski program elektrotehnike ali izobraževalni program
višjega strokovnega izobraževanja informatika in mora imeti
predpisane delovne izkušnje s področja računalništva,
– poklicnega tečaja elektrotehnik računalništva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski
strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva
in informatike in mora imeti predpisane delovne izkušnje s
področja računalništva,
– elektrotehnik telekomunikacij je lahko, kdor je končal višješolski študijski program elektrotehnike ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja telekomunikacije in mora imeti predpisane delovne izkušnje s
področja telekomunikacij.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v programu elektrotehnik (V/23), ki
ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni
programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992,
lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost
za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti
ustrezne smeri.
7. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa
elektrotehnik (V/23), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se
uporabljajo do izteka navedenega programa.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-143/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0189
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
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Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih ekonomski tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
ekonomski tehnik
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik
s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju
v slovenski Istri, ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku, ekonomski tehnik prilagojen za
gibalno ovirane dijake, ekonomski tehnik prilagojen za slepe in slabovidne dijake, v izobraževalnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski
tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem
območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik z italijanskim
učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski
Istri, ekonomski tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem
in madžarskem učnem jeziku, ekonomski tehnik prilagojen
za gibalno ovirane dijake in ekonomski tehnik prilagojen za
slepe in slabovidne dijake, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport z odredbo o izobraževalnih programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje) (Uradni list RS, št. 1/00),
odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, gostinski tehnik in
turistični tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju
(Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 78/00), odredbo o izobraževalnih programih
srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, prilagojen
za mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.
35/00), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja
ekonomski
tehnik
(poklicno-tehniško
izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju
(Uradni list RS, št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem učnem jeziku, pravilnikom o
izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS,
št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v
italijanskem učnem jeziku, pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa
dvojezično izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem
in madžarskem učnem jeziku, pravilnikom o izobraževalnem
programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik za gibalno ovirane dijake (Uradni list RS, št. 52/03),
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pravilnikom o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik za slepe in slabovidne
dijake (Uradni list RS, št. 52/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni
izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi
študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede
na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program računalništva in informatike, računalništva, matematike (smer – računalništvo z matematiko), ekonomije
(smer – poslovno informacijska) ali organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov) ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole
(smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer
– podjetniška informatika) ali organizacije in managementa
(smer – informatika v organizaciji in managementu).
2. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije, organizacije in managementa sistemov
ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program
visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva,
managementa, upravljanja in poslovanja ali organizacije in
managementa.
3. Računovodstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
4. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali prava ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
5. Pravo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program prava ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
6. Poslovna matematika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali matematike ali visokošolski strokovni
študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
7. Statistika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali matematike ali visokošolski strokovni
študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
8. Kemija in poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, živilske tehnologije, tekstilstva in grafične tehnologije, tekstilstva, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva
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ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, tekstilne tehnike, tekstilstva, kmetijstva – agronomije
in hortikulture ali agronomije.
Laborant je lahko, kdor je opravil maturo z izbirnim
predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je
vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
9. Upravno poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program prava ali politologije (smer – analiza politik in javna
uprava) ali visokošolski strokovni študijski program upravljanja in poslovanja ali javna uprava.
10. Poštni promet
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program tehnologije prometa ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa (smer – poštni promet).
11. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ustreznega tujega jezika.
12. Komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program računalništva in informatike, računalništva ali matematike (smer – računalništvo z matematiko) ali visokošolski
strokovni študijski program računalništva in informatike.
13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije, prava, organizacije in managementa
sistemov, računalništva in informatike ali računalništva ali
visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, organizacije in managementa, javne
uprave, računalništva in informatike ali tehnologije prometa
(smer – poštni promet) ali višješolski študijski program strojepisja in stenografije, ekonomije, uprave ali tehnologije prometa ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja komercialist, poslovni sekretar ali poštni promet.
5. člen
Vsi strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v programih, prilagojenih za dijake s posebnimi
potrebami, morajo imeti ustrezno specialno pedagoško izobrazbo, pridobljeno po ustreznem študijskem programu izpopolnjevanja.
6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega
strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik, prilagojen za gibalno ovirane dijake, ekonomski tehnik, prilagojen za slepe
in slabovidne dijake in v izobraževalnem programu poklicnega tečaja ekonomsko-komercialni tehnik, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomsko-komercialni tehnik, ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 s sprejetjem programa ekonomsko-komercialni tehnik (V/18), ki je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.

Stran

12228 / Št. 83 / 22. 8. 2003

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
srednjega poklicnega izobraževanja s področja
strojništva

strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar, avtoklepar s slovenskim
učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski
Istri, avtomehanik, avtomehanik s slovenskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri, instalater
strojnih instalacij, instalater strojnih instalacij s slovenskim
učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski
Istri, konstrukcijski mehanik, konstrukcijski mehanik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v
slovenski Istri, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, orodjar, orodjar s slovenskim učnim jezikom na
narodno mešanem območju v slovenski Istri, strojni mehanik, strojni mehanik s slovenskim učnim jezikom na narodno
mešanem območju v slovenski Istri, finomehanik, klepar –
krovec, urar, zlatar in avtoličar, ki jih je sprejel minister za
šolstvo, znanost in šport s pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar
(Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar za
izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št.
52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja avtomehanik, (Uradni list RS, št.
52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja avtomehanik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja instalater strojnih instalacij (Uradni list RS, št.
52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja instalater strojnih instalacij za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št.
52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja konstrukcijski mehanik (Uradni list
RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja konstrukcijski mehanik
za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS,
št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec kovin (Uradni
list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec kovin za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št.
52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja orodjar (Uradni list RS, št. 52/03),
pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja orodjar za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom
o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik za izvajanje na narodno mešanem
območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja finomehanik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja klepar
– krovec (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja urar
(Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja zlatar (Uradni
list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja avtoličar (Uradni list RS,
št. 52/03).

1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju

2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih

7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti
ustrezne smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ekonomski
tehnik (Uradni list RS, št. 77/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ekonomski
tehnik (prilagojen program za gibalno ovirane dijake) (Uradni
list RS, št. 77/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ekonomski
tehnik prilagojen program za slepe in slabovidne dijake)
(Uradni list RS, št. 77/00) in
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju ekonomsko-komercialni tehnik (Uradni list RS, št. 77/00).
9. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa
ekonomsko-komercialni tehnik (V/18), ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991, se uporabljajo do izteka navedenega
programa.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-150/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0194
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

3979.

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih srednjega poklicnega izobraževanja
s področja strojništva

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
šolstvo, znanost in šport izdaja

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni
izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi
študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede
na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
2. Strojeslovje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva. Učitelj v 1.
letniku je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski
program elektrotehnike ali fizike ali visokošolski strokovni
študijski program elektrotehnike ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj v 3. letniku izobraževalnih programov finomehanik in urar je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali
visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
3. Tehnologija
Učitelj v izobraževalnih programih avtoklepar, avtomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik,
oblikovalec kovin, orodjar, strojni mehanik, finomehanik, klepar – krovec, urar, zlatar, je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
Učitelj v 1. letniku je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni
študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske
tehnologije, metalurgije in materialov ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije,
metalurške tehnologije ali strojništva.
Učitelj v izobraževalnem programu avtoličar je lahko,
kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva,
kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali
visokošolski strokovni študijski program strojništva ali kemijske tehnologije.
4. Tehnologija krovskih del
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
5. Oblikovanje
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni
študijski program risanja in slikanja ali strojništva.
6. Osnove risanja in oblikovanja
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni
študijski program risanja in slikanja ali strojništva.
7. Gradiva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, metalurgije in materialov ali strojništva ali visokošolski
strokovni študijski program kemijske tehnologije, metalurške tehnologije ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je opravil maturo z izbirnim
predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je
vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
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8. Praktični pouk
Učitelj v izobraževalnih programih avtoklepar, konstrukcijski mehanik, klepar – krovec, oblikovalec kovin, orodjar,
strojni mehanik, avtomehanik, instalater strojnih instalacij,
zlatar in avtoličar je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega
izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni tehnik in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic, za katerega izobražuje izobraževalni program, v katerem poučuje.
Učitelj v izobraževalnih programih finomehanik in urar
je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
elektrotehnike ali
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega
izobraževanja strojništvo, elektroenergetika ali elektronika
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni tehnik ali elektrotehnik in ima srednjo poklicno izobrazbo za
poklic, za katerega izobražuje izobraževalni program, v katerem poučuje.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega
poklicnega izobraževanja v dualnem sistemu avtoklepar, avtomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, oblikovalec kovin, orodjar, strojni mehanik, finomehanik, klepar – krovec, urar, zlatar in avtoličar lahko še
naprej opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete v istovrstnem izobraževalnem programu tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programih oblikovalec kovin (IV/18),
preoblikovalec in spajalec kovin (IV/19), monter in upravljalec energetskih naprav (IV/20), finomehanik in urar (IV/21),
mehanik vozil in voznih sredstev (IV/22), strojni mehanik
(IV/23) in zlatar filigranist (IV/25), ki jih je sprejel Strokovni
svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5.
1991 in so bili objavljeni v publikaciji Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi
poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete v istovrstnem izobraževalnem programu tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti
ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
avtoklepar (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
avtomehanik (dualna organizacija) (Uradni list RS, št.
51/00),
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– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
instalater strojnih instalacij – dualna organizacija (Uradni list
RS, št. 77/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
konstrukcijski mehanik (dualna organizacija izobraževanja)
(Uradni list RS, št. 69/01),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugi strokovnih delavcev v programu orodjar (dualna
organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
strojni mehanik (dualna organizacija) (Uradni list RS, št.
8/01),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
finomehanik (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
klepar – krovec (dualna organizacija) (Uradni list RS, št.
51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
urar (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
zlatar (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu
avtoličar (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS,
št. 69/01).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odredbe
iz prejšnjega odstavka uporabljajo do izteka navedenih programov.
8. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programov
oblikovalec kovin (IV/18), preoblikovalec in spajalec kovin
(IV/19), finomehanik in urar (IV/21), mehanik vozil in voznih
sredstev (IV/22), strojni mehanik (IV/23), zlatar filigranist
(IV/25) in avtoličarstvo (IV/26), ki jih je sprejel Strokovni
svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5.
1991, se uporabljajo do izteka navedenih programov.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-144/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0192
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

3980.

Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih
izdelkov za peroralno uporabo, ki so v
farmacevtskih oblikah, med zdravila

Na podlagi 5. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02,
13/02-ZKrmi in 67/02) izdaja minister za zdravje

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za
peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah,
med zdravila
1. člen
S tem pravilnikom so določena merila za razvrstitev
vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki
so v farmacevtskih oblikah, med zdravila.
Ta pravilnik ne predpisuje priporočenih dnevnih odmerkov vitaminov, mineralov in oligoelementov.
2. člen
Vitaminski in mineralni izdelki za peroralno uporabo, ki
so v farmacevtskih oblikah, se štejejo za zdravila, če dnevni
odmerki vitaminov, mineralov in oligoelementov, ki jih vsebujejo, presegajo vrednosti, določene v tabeli 1 in 2, ki sta v
prilogi tega pravilnika.
3. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko pristojna
komisija za zdravila sprejme drugačno razvrstitev o vitaminskih in mineralnih izdelkih, ki vsebujejo vitamine, minerale
in oligoelemente v višjih dnevnih odmerkih, če predlagatelj
poleg podatkov o kakovostni in količinski sestavi ter označevanju izdelka predloži utemeljeno mnenje Znanstvenega
odbora za hrano Evropske Komisije ali drugega pristojnega organa Evropske unije, da se izdelek ne razvršča med
zdravila.
4. člen
Če vitaminski in mineralni izdelki vsebujejo vitamine,
minerale ali oligoelemente, ki niso določeni s tem pravilnikom, o njihovi razvrstitvi odloča pristojna komisija za
zdravila.
5. člen
Vitaminski in mineralni izdelki, določeni s tem pravilnikom, morajo imeti na ovojnini ali v navodilu za uporabo
navedena naslednja opozorila:
– pred sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-mineralnih in/ali mineralnih izdelkov se posvetujte z
zdravnikom ali farmacevtom,
– nosečnice, doječe matere in otroci ter mladostniki
do 14. leta naj jemljejo ta izdelek le po nasvetu zdravnika ali
farmacevta.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila
skupine C (Uradni list RS, št. 48/99).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2003
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-2711-0025
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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Naþin/režim izdajajnja

Imetnik dovoljenja za promet

škatla s stekleniþko po 20 tablet
(500 mg amoksicilina + 125 mg
klavulanske kisline/tableto)

50 vial po 500 mg

100 x 250 mg

100 x 500 mg

16 x 250 mg

16 x 500 mg

50 vial po 1000 mg

stekleniþka s praškom za
pripravo 100 ml suspenzije (250
mg/5ml)

plastenka po 1000 ml

090530 AMOKSIKLAV
tablete 625 mg

005282 AMPICILIN

005673 AMPICILIN

005703 AMPICILIN

005797 AMPICILIN

005827 AMPICILIN

018317 AMPICILIN

006084 AMPICILIN

088307 AQUA PRO
INJECTIONE

Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno
dejavnost

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana ,
Slovenija

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi,
medicino Šlajmerjeva 6, Ljubljana, Slovenija Farmacevtski oddelek-Pharmagena, Ljubljana,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, v
sodelovanju s Knoll AG, Ludwigshafen, Nemþija,

Schering-Plough Labo N.V., Belgija /ScheringPlough Central East AG, Luzern, Švica

Izdelovalec/proizvajalec zdravila

512/B-391/98

512/B-76/98

512/B-77/98

512/B-74/98

512/B-72/98

512/B-75/98

512/B-73/98

512/B-78/98

512/B-501/98

5363-I-87/03

512/B-87/98

5363-I-423/03

Št.odloþbe

7.12.2003

02.04.2003*

02.04.2003*

02.04.2003*

02.04.2003*

02.04.2003*

02.04.2003*

02.04.2003*

24.10.2003

24.10.2003

02.04.2003*

18.12.2003

Veljavnost
odloþbe

Št.

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Zdravilo se izdaja le na
recept.

zloženka s stekleniþko z 20
tabletami

090557 AMOKSIKLAV 375
mg filmsko
obložene tablete

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Izdaja tudi brez zdravniškega KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
recepta
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

zloženka s stekleniþko po 50 ml z Zdravilo se izdaja le na recept Schering- Plough Central East AG, Luzern,
merilno žliþko
Švica, Predstavništvo v Sloveniji Dunajska
22, Ljubljana, Slovenija

Pakiranje

001414 ACYNORM FORTE 30 tablet

013803 AERIUS 0,5 mg/ml
sirup

Ime zdravila

3981.

Šifra
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Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02,
13/02 – ZKrmi in 67/02) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja

zloženka s stekleniþko s praškom Izdaja samo na zdravniški
za pripravo 100 ml suspenzije in recept
odmerno žliþko (5 ml suspenzije
vsebuje 250 mg amoksicilina in
62,5 mg klavulanske kisline)

zloženka s stekleniþko po 15
tablet (1 tableta vsebuje 500 mg
amoksicilina in 125 mg
klavulanske kisline)

zloženka s 14 tabletami (2 x 7
tablet v pretisnem omotu)

zloženka s 14 tabletami (2 x 7
tablet v pretisnem omotu)

021156 AUGMENTIN

021121 AUGMENTIN

005932 AUGMENTIN 2x
filmsko obložene
tablete 1000 mg

005843 AUGMENTIN 2x
filmsko obložene
tablete 625 mg
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

005983 AUGMENTIN 2x
zloženka s stekleniþko s praškom Izdaja samo na zdravniški
prašek za peroralno za pripravo 140 ml suspenzije in recept
suspenzijo 457
merilno žliþko
mg/5 ml

005991 AUGMENTIN 2x
zloženka s stekleniþko s praškom Izdaja samo na zdravniški
prašek za peroralno za pripravo 35 ml suspenzije in
recept
suspenzijo 457
merilno žliþko
mg/5 ml

zloženka s 16 tabletami v
steklenem vsebniku

zloženka s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

zloženka s plastenko s 100
kapsulami

009857 AVOXIN

008125 EFECTIN ER
kapsule po 150 mg

008141 EFECTIN ER
kapsule po 150 mg

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare,
Irska / Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj,
Avstrija

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare,
Irska / Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj,
Avstrija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s SmithKline Beecham,

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s SmithKline Beecham,

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s SmithKline Beecham,

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s SmithKline Beecham,

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s SmithKline Beecham,

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s SmithKline Beecham,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
Boehringer Ingelheim International GmbH,
Dunaj, Podružnica Ljubljana, Goce Delþeva Ingelheim am Rhein, Nemþija
1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-752/02

5363-I-749/02

512/B-131/98

512/B-477/99

512/B-476/99

512/B-472/99

512/B-474/99

512/B-274/99

512/B-275/99

512/B-425/99

512/B-390/98

Št.odloþbe

26.11.2003

26.11.2003

09.07.2003*

30.10.2003

30.10.2003

30.10.2003

30.10.2003

30.10.2003

30.10.2003

09.07.2003*

7.12.2003

Veljavnost
odloþbe
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Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdelovalec/proizvajalec zdravila

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi,
medicino Šlajmerjeva 6, Ljubljana, Slovenija Farmacevtski oddelek-Pharmagena, Ljubljana,
Slovenija

Imetnik dovoljenja za promet

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

zloženka z vsebnikom za pršilo s Izdaja samo na zdravniški
15 ml raztopine (z zaporko z
recept
odmernim pršilnim ventilom - za
225 odmerkov)

Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno
dejavnost

Naþin/režim izdajajnja

022179 Atrovent Nasal
0,03% pršilo za
nos, raztopina

Pakiranje

plastenka po 500 ml

Ime zdravila

088242 AQUA PRO
INJECTIONE

Šifra

Stran

Uradni list Republike Slovenije

zloženka s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

zloženka s 56 tabletami (4 x 14
tablet v pretisnem omotu)

zloženka s plastenko s 100
tabletami

zloženka s plastenko s 100
tabletami

zloženka s 56 tabletami (4 x 14
tablet v pretisnem omotu)

zloženka s plastenko s 100
tabletami

zloženka z 10 kapsulami (1 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

tuba po 30 g (0,5 mg/g)

tuba po 30 g (0,5 mg/g)

tuba po 30 g

tuba po 30 g

plastenka po 50 ml

tuba po 30 g

008176 EFECTIN ER
kapsule po 75 mg

008206 EFECTIN tablete
po 37,5 mg

008192 EFECTIN tablete
po 37,5 mg

008249 EFECTIN tablete
po 50 mg

008257 EFECTIN tablete
po 75 mg

008281 EFECTIN tablete
po 75 mg

053937 FENISTIL kapsule

021415 FLOSTERON

021423 FLOSTERON

021474 FLOSTERON G

021490 FLOSTERON G

021466 FLOSTERON S

021458 FLOSTERON S

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o. Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana

Imetnik dovoljenja za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

Novartis Consumer Health SA, Nyon, , Švica

Wyeth Laboratories, New Lane, Havant, Velika
Britanija / Wyeth - Lederle Pharma GmbH,
Dunaj, Avstrija

Wyeth Laboratories, New Lane, Havant, Velika
Britanija / Wyeth - Lederle Pharma GmbH,
Dunaj, Avstrija

Wyeth Laboratories, New Lane, Havant, Velika
Britanija / Wyeth - Lederle Pharma GmbH,
Dunaj, Avstrija

Wyeth Laboratories, New Lane, Havant, Velika
Britanija / Wyeth - Lederle Pharma GmbH,
Dunaj, Avstrija

Wyeth Laboratories, New Lane, Havant, Velika
Britanija / Wyeth - Lederle Pharma GmbH,
Dunaj, Avstrija

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare,
Irska / Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj,
Avstrija

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare,
Irska / Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj,
Avstrija

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare,
Irska / Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj,
Avstrija

Izdelovalec/proizvajalec zdravila

512/B-182/98

512/B-183/98

512/B-185/98

512/B-184/98

512/B-181/98

512/B-180/98

5363-I-278/02

5363-I-739/02

5363-I-738/02

5363-I-741/02

5363-I-744/02

5363-I-743/02

5363-I-746/02

5363-I-747/02

5363-I-736/02

Št.odloþbe

09.07.2003*

09.07.2003*

09.07.2003*

09.07.2003*

09.07.2003*

09.07.2003*

28.9.2003

26.11.2003

26.11.2003

26.11.2003

26.11.2003

26.11.2003

26.11.2003

26.11.2003

26.11.2003

Veljavnost
odloþbe

Št.

Izdaja samo na zdravniški
recept

Izdaja samo na zdravniški
recept

Zdravilo se izdaja brez
recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

zloženka s plastenko s 100
kapsulami

Naþin/režim izdajajnja

008168 EFECTIN ER
kapsule po 75 mg

Pakiranje
Zdravilo se izdaja le na
recept.

Ime zdravila

020524 EFECTIN ER
zloženka s 60 kapsulami (6 x 10
kapsule po 37,5 mg kapsul v pretisnem omotu)

Šifra
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plastenka po 100 ml

plastenka po 500 ml

plastenka po 250 ml

003174 NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
0,9% Pharmagena

088323 NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
0,9% Pharmagena

088358 NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
0,9% Pharmagena

512/B-392/00

512/B-393/00

Št.odloþbe

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, v
sodelovanju s F.Hoffmann-La Roche Ltd., Švica,

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ,
Slovenija

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi,
medicino Šlajmerjeva 6, Ljubljana, Slovenija Farmacevtski oddelek-Pharmagena, Ljubljana,
Slovenija

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi,
medicino Šlajmerjeva 6, Ljubljana, Slovenija Farmacevtski oddelek-Pharmagena, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-95/03

5363-I-93/03

5363-I-94/03

512/B-135/98

512/B-125/98

Schering-Plough (Brinny), Co., Irska in Schering- 512/B-152/00
Plough Labo N.V.,Belgija za Schering-Plough CE
AG, Švica

Asta Medica AG, Frankfurt am Main , Nemþija

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi,
medicino Šlajmerjeva 6, Ljubljana, Slovenija Farmacevtski oddelek-Pharmagena, Ljubljana,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Schering- Plough Central East AG, Luzern,
Švica, Predstavništvo v Sloveniji Dunajska
22, Ljubljana, Slovenija

Asta Medica AG, Podružnica Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana, Slovenija

Asta Medica AG, Frankfurt am Main , Nemþija

Izdelovalec/proizvajalec zdravila

7.12.2003

7.12.2003

26.12.2003

09.07.2003*

09.07.2003*

21.11.2003

12.04.2001*

12.04.2001*

Veljavnost
odloþbe
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Zdravilo se izdaja le na
recept, uporablja pa se samo
v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Zdravilo se izdaja le na
recept, uporablja pa se samo
v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Zdravilo se izdaja le na
recept, uporablja pa se samo
v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Izdaja samo na zdravniški
recept

10 x 500 mg

053848 NAPROSYN

Zdravilo se izdaja le na
recept, uporablja pa se samo
v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Izdaja samo na zdravniški
recept

zloženka z eno vialo s praškom
(3 M I.E.) , ampulo po 1 ml vode
za injekcije in priborom za
injiciranje

088552 INTRON A

Imetnik dovoljenja za promet

Zdravilo se izdaja le na
Asta Medica AG, Podružnica Ljubljana,
recept, uporablja pa se samo Cesta na Brdo 100, Ljubljana, Slovenija
v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fiziþnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Naþin/režim izdajajnja

022357 NAKLOFEN RAPID 10 x 50 mg

zloženka s 50 tabletami

077593 HONVAN tablete

Pakiranje

zloženka z 10 ampulami po 5 ml
raztopine

Ime zdravila

077607 HONVAN injekcije

Šifra
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plastiþna vreþka po 5000 ml
raztopine

2 vreþki po 5000 ml raztopine

zloženka z 10 kapsulami po 20
mg v pretisnem omotu

zloženka s kapalno plastenko po
20 ml raztopine

100 x 25 mg

5 vial po 2 mg

073520 Ringerjeva
raztopina Braun,
raztopina za
izpiranje

089923 SAFEBAG 93 G

008761 SALIPAX

012165 SOLUTIO NATRII
CHLORIDI 0,9%

086878 TRIANOL

022284 ULTIVA injekcije 2
mg

Hoffmann-La Roche Ltd., Podružnica
Ljubljana, Galjevica 11/a, Ljubljana,
Slovenija

Imetnik dovoljenja za promet

Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno
dejavnost

Št. 5363-12/2-195
Ljubljana, dne 31. julija 2003.

Št.odloþbe

4110/96

512/B-416/00

512/B-415/00

Glaxo Wellcome Export Ltd., Podružnica
Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija /
Ljubljana, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, Glaxo Wellcome Export Ltd., Velika Britanija,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana ,
Slovenija

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
v.d. direktorja

512/B-118/98

512/B-387/98

512/B-354/00

MEPHA Ltd., Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch 512/B-37/00
BL, Švica

Biosol S.p.A., Sondalo , Italija

B. Braun Medical AG, Emmenbrücke, Švica za
B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Nemþija,

B. Braun Medical AG, Emmenbrücke, Švica za
B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Nemþija,

Genentech Inc., South San Francisco, ZDA za F. 512/B-464/98
Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica,

Izdelovalec/proizvajalec zdravila

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi,
medicino Šlajmerjeva 6, Ljubljana, Slovenija Farmacevtski oddelek-Pharmagena, Ljubljana,
Slovenija

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o. Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija

Auremiana, izvozno trgovsko podjetje,
d.o.o., Partizanska 109, Sežana, Slovenija

Izdaja tudi brez zdravniškega LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
recepta
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja brez
recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na
recept.

Uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno
dejavnost

Zdravilo se izdaja le na
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
recept, uporablja pa se samo d.o.o. Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija
v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fiziþnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
recept, uporablja pa se samo d.o.o. Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija
v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fiziþnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Izdaja samo na zdravniški
recept

Naþin/režim izdajajnja

09.07.2003*

30.05.2002*

26.12.2003

30.12.2003

18.01.2001*

28.9.2003

28.9.2003

23.06.2003*

Veljavnost
odloþbe

Št.

* Zdravilo je lahko na trgu še 1 leto po navedenem datumu, skladno s 24. þlenom zakona o zdravilih in medicinskih pripomoþkih

plastiþna vreþka po 3000 ml
raztopine

073539 Ringerjeva
raztopina Braun,
raztopina za
izpiranje

Pakiranje

škatla s 30 polietilenskimi
ampulami po 2,5 ml
(2,5mg/2,5ml)

Ime zdravila

093246 PULMOZYME

Šifra
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3982.

Pogodba o načinu obračunavanja plačil poštnih
storitev, ki so označena z veljavnimi poštnimi
znamkami

V skladu s 66. členom zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor objavlja tipsko

POGODBO
o načinu obračunavanja plačil poštnih storitev, ki
so označena z veljavnimi poštnimi znamkami
(glej prilogo na straneh od 12239 do 12243)
Št. 0/10-69/2-2003
Maribor, dne 29. julija 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Generalni direktor
mag. Alfonz Podgorelec l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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Na podlagi 27. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) in zahteve izvajalca
poštnih storitev z dne …
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, davčna številka: 25028022, TRR: 906720000040025, ki jo zastopa generalni direktor mag. Alfonz Podgorelec ( v nadaljevanju: Pošta
Slovenije)
in
…………………………………………………………………………………………………
(v nadaljevanju: izvajalec poštnih storitev)
skleneta
POGODBO
o načinu obračunavanja plačil poštnih storitev, ki so označena z veljavnimi poštnimi
znamkami
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima Pošta Slovenije na podlagi zakona o poštnih storitvah
izključno pravico do izdajanja poštnih vrednotnic.
2. člen
Veljavne poštne znamke se v skladu z določili 1. točke drugega odstavka 32. člena zakona o
poštnih storitvah in tretjega odstavka 4. člena pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic
(Uradni list RS, št. 83/02) uporabljajo za označevanje plačila poštnih storitev.
Če je na poštni pošiljki nalepljena neveljavna poštna znamka, se šteje, da poštna storitev ni
bila plačana.
3. člen
Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je izvajalec poštnih storitev registriran za izvajanje
poštnih storitev in izpolnjuje pogoje za izvajanje poštnih storitev v skladu z zakonom o
poštnih storitvah, kar dokazuje z izpisom iz registra Okrožnega sodišča v …., št. reg vložka
…, z dne … in aktom Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike
Slovenije ( v nadaljevanju : ATRP RS), št. … z dne …oziroma z obvestilom, posredovanim
ATRP RS št. … z dne …
4. člen
Izvajalec poštnih storitev bo opravljal tudi storitve prenosa poštnih pošiljk, na katerih je
plačilo storitve označeno z veljavnimi poštnimi znamkami, zato je na Pošto Slovenije dne …
naslovil zahtevo za sklenitev te pogodbe.
Pošta Slovenije se zaveže skleniti to pogodbo najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve
izvajalca poštnih storitev, sicer lahko na zahtevo izvajalca odloči o sklenitvi pogodbe ATRP
RS.
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5. člen
S to pogodbo pogodbeni stranki uredita način obračunavanja plačil poštnih storitev, ki so
označena z veljavnimi poštnimi znamkami, celoten prenos poštne pošiljke pa je opravil
izvajalec poštnih storitev preko svojega poštnega omrežja.
Določila te pogodbe se uporabljajo le za poštne storitve, ki jih izvajalec poštnih storitev izvaja
v notranjem poštnem prometu.
6. člen
Izvajalec poštnih storitev, ki sprejme v prenos poštno pošiljko, na kateri je plačilo poštne
storitve označeno z veljavno poštno znamko v odgovarjajoči vrednosti, opravljene poštne
storitve ne zaračuna pošiljatelju ali naslovniku.
7. člen
Izvajalec poštnih storitev pri sprejemu v prenos poštne pošiljke, na katerih je plačilo poštne
storitve označeno z veljavno poštno znamko, ustrezno jasno vidno označi, kar lahko stori
tako, da:
- na poštno pošiljko nalepi posebno nalepko, iz katere je razviden izvajalec poštne
storitve ter čas in kraj sprejema poštne pošiljke v prenos ali
- na poštno pošiljko odtisne svoj žig ali štampiljko, iz katere je jasno razviden izvajalec
poštne storitve ter čas in kraj sprejema poštne pošiljke v prenos.
Izvod posebne nalepke oziroma odtis žiga ali štampiljke izvajalec poštnih storitev deponira
pri Pošti Slovenije na dan sklenitve te pogodbe.
O vsaki spremembi posebne nalepke, žiga ali štampiljke je izvajalec poštnih storitev dolžan
obvestiti Pošto Slovenije in pridobiti njeno soglasje pred začetkom uporabe spremenjene
nalepke, žiga ali štampiljke.
8. člen
Izvajalec poštnih storitev poštne pošiljke, označene v skladu s 7. členom te pogodbe,
evidentira na posebnem obrazcu - potrdilu, ki je priloga št. 1 te pogodbe.
Izvajalec poštnih storitev mora poštne pošiljke, na katerih je plačilo storitve označeno z
veljavnimi poštnimi znamkami, opremiti na način iz 7. člena te pogodbe, po sprejemu poštnih
pošiljk od strank in pred začetkom opravljanja distribucije pa poštne pošiljke predložiti na
vpogled Pošti Slovenije.
Pošta Slovenije in izvajalec poštnih storitev se dogovorita o kontrolni(h) pošti(ah), ki
preveri(jo) nominalno vrednost nalepljenih znamk, kar potrdi(jo) na posebnem obrazcupotrdilu, ki se izpolni v dvojniku. Kopijo dvojnika prejme izvajalec poštnih storitev po
opravljeni kontroli.
Kontrolna(e) pošta(e) je (so): ………………………………………………………….
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9. člen
Izvajalec poštnih storitev mora poštne znamke, nalepljene na poštnih pošiljkah, pred
distribucijo, najkasneje pa pred vročitvijo naslovniku, razveljaviti z odtisom štampiljke ali
žiga, iz katerega je razviden datum in kraj razveljavitve poštnih znamk. Štampiljka ali žig
morata biti odtisnjena tako, da prekrivata in s tem razveljavljata vsako nalepljeno poštno
znamko.
10. člen
Na podlagi potrjenih obrazcev – potrdil iz 8. člena te pogodbe izvajalec poštnih storitev
napravi obračun prenosa poštnih pošiljk, na katerih je plačilo označeno z veljavnimi poštnimi
znamkami. Obračun do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec izstavi Pošti Slovenije.
Obračunu iz predhodnega odstavka tega člena mora izvajalec priložiti dokazila o opravljenih
poštnih storitvah, to je pravilno potrjene posebne obrazce – potrdila iz 8. člena te pogodbe.
11. člen
Pošta Slovenije lahko prejeto dokumentacijo in obračun iz predhodnega odstavka tega člena
reklamira v roku 8 dni od njenega prejema, sicer se šteje, da obračun potrjuje.
Pošta Slovenije lahko reklamira prejeti obračun, če:
- obračunu ni(so) priložen(i) potrjeni posebni obrazci – potrdila iz 8. člena te pogodbe,
- se podatki iz predloženega obračuna in potrjenih posebnih obrazcev ne ujemajo.
Pošta Slovenije na podlagi potrjenega obračuna izvajalcu poštnih storitev nakaže obračunani
znesek v roku 30 dni po prejemu dokumentacije in obračuna iz drugega odstavka tega člena
na TRR izvajalca poštnih storitev št. …
V primeru reklamacije na prejeto dokumentacijo in obračun opravljenih poštnih storitev, se
rok za nakazilo iz četrtega odstavka tega člena podaljša sorazmerno času, porabljenem za
reševanje reklamacije, pri čemer morata obe pogodbeni stranki reklamacijo reševati brez
nepotrebnega odlašanja.
12. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se pri obračunu poštnih storitev izvajalca poštnih storitev
odštejejo stroški natisa, distribucije, skladiščenja in prodaje poštnih znamk, ki so ob natisu in
prodaji bremenili Pošto Slovenije (5 SIT po posamezni poštni znamki).
13.člen
Izvajalec poštnih storitev ne more zahtevati plačila obračuna izvedenih poštnih storitev v
skladu s to pogodbo:
- če je bila storitev opravljena preko javnega poštnega omrežja,
- če je bila na poštni pošiljki nalepljena neveljavna poštna znamka,
- če poštna pošiljka ni bila označena s posebno nalepko ali s posebnim žigom,
identičnem nalepki oziroma žigu izvajalca poštnih storitev, deponiranem pri Pošti
Slovenije,
- če je poštno storitev oziroma poštne storitve opravil na način, ki onemogoča
evidentiranje poštnih pošiljk in njihov obračun v skladu s to pogodbo.
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14. člen
Pogodba se sklepa za nedoločen čas, s tem, da jo vsaka od pogodbenih strank lahko odpove s
30-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi
pogodbeni stranki.
V primeru kršitev določil te pogodbe lahko pogodbi zvesta stranka pogodbo odpove brez
odpovednega roka v naslednjih primerih:
- če izvajalec poštnih storitev na obrazcu - potrdilu iz 8. člena te pogodbe napačno
evidentira opravljene poštne storitve in takšno ravnanje ponovi kljub pisnemu
opozorilu Pošte Slovenije,
- če izvajalec poštnih storitev poštnih pošiljk ne označi v skladu s 7. členom te pogodbe
in takšno ravnanje ponovi kljub pisnemu opozorilu Pošte Slovenije,
- če izvajalec kljub pisnemu opozorilu Pošte Slovenije poštne storitve izvaja na način,
ki onemogoča evidentiranje poštnih pošiljk in njihov obračun v skladu s to pogodbo,
- če Pošta Slovenije ne nakaže obračunanega zneska opravljenih poštnih storitev v
skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom 11. člena te pogodbe.
V primeru iz drugega odstavka tega člena se šteje, da je pogodba odpovedana z dnem vročitve
pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki.
15. člen
Za vsa razmerja, ki s to pogodbo niso izrecno urejena, se uporabljajo določila obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 83/01).
16. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem določil te pogodbe, bosta pogodbeni
stranki reševali predvsem sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov
pristojna ATRP RS.
17. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od … dalje.
18. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po en izvod.
19. člen
Tipska pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se za vse zainteresirane
izvajalce poštnih storitev uporablja v enakem besedilu.
V Mariboru, dne
V ……., dne
Pošta Slovenije, d.o.o.
mag. Alfonz Podgorelec
Generalni direktor

…………………………
Izvajalec poštnih storitev
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Priloga št. 1: Obrazec – Potrdilo o kontroli pošiljk, na katerih je
plačilo poštne storitve označeno z veljavnimi poštnimi znamkami
Pošta Slovenije, d. o. o.
Slomškov trg 10, 2500 Maribor
Davčna št.: 25028022

Izvajalec poštnih storitev
Naziv
_________________________________________________________________
Naslov
________________________________________________________________
Številka pogodbe
______________________

POTRDILO O KONTROLI POŠILJK, NA KATERIH JE
PLAČILO STORITVE OZNAČENO Z VELJAVNIMI POŠTNIMI ZNAMKAMI

Zap.
št.
1

Vrste pošiljk

Količina
(v kosih)

Skupna
poštnina
(v SIT)

2

3

4

Skupaj

V _____________________________, __________ 2003

Podpis in štampiljka izvajalca poštnih storitev:

Podpis poštnega delavca in žig pošte, ki
opravlja kontrolo:

_________________________

_________________________
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Dodatek št. 3 k pravilom igre na srečo »Hitra
srečka«

Na podlagi 14. člena pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre
na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve
dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena poslovnika
o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na
srečo d.d. Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 15. 7. 2003
sprejela

D O D A T E K Š T. 3 K P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 24.
serije srečk igre »Hitra srečka«. 24. serija igre »Hitra srečka« vsebuje 2,000.000 srečk.
2. člen
Začetek prodaje srečk 24. serije igre »Hitra srečka« je
15. 9. 2003.
Zadnji dan prodaje srečk 24. serije igre »Hitra srečka«
je 14. 9. 2004.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 24. serije srečk igre
»Hitra srečka« je 14. 12. 2004.
3. člen
Cena srečke je 200 SIT.
4. člen
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v
številu in po vrednosti, in sicer:
Št. dobitkov

Vrednost dobitka

Skupna vrednost

1
3
30
100
400
1.000
5.000
10.000
20.000
100.000
160.000
500.000
Skupaj 796.534

3,000.000 SIT
1,000.000 SIT
100.000 SIT
20.000 SIT
10.000 SIT
5.000 SIT
2.000 SIT
1.000 SIT
500 SIT
300 SIT
250 SIT
200 SIT

3,000.000 SIT
3,000.000 SIT
3,000.000 SIT
2,000.000 SIT
4,000.000 SIT
5,000.000 SIT
10,000.000 SIT
10,000.000 SIT
10,000.000 SIT
30,000.000 SIT
40,000.000 SIT
100,000.000 SIT
220,000.000 SIT

5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka«,
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor v katerem so natisnjeni znaki, številke, denarni zneski in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
– navodila za igralce:
Odstranite premaz. Trije enaki znaki ali tri enake številke – dobitek.

Dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajalci.
Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki
so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje
prireditelj na naslovu Športna loterija, Dunajska c. 22, 1000
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
6. člen
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz. Srečka je dobitna, če so v polju pod premazom natisnjeni trije enaki znaki ali tri enake številke pod pogojem, da
je kontrolna številka srečke zabeležena v spisku dobitnih
srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka in kontrolna številka
sta natisnjena v polju pod premazom. Če so na srečki odkriti trije enaki znaki in tri enake številke, udeležencu pripada
dobitek za tri enake znake in za tri enake številke. Če na
sreči niso odkriti trije enaki znaki ali tri enake številke, ta
srečka nima dobitka.
7. člen
Dodatek št. 3 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z
dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za
24. serije srečk igre »Hitra srečka«.
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim
sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-2/03 dne 8. 8. 2003.
Št. 185/03
Ljubljana, dne 12. avgusta 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

3984.

Poročilo o gibanju plač za junij 2003

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za junij 2003
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2003 je znašala 248.213 SIT in je bila za
0,4 odstotka nižja kot maja 2003.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2003 je znašala 156.098 SIT in je bila za
0,1 odstotka nižja kot maja 2003.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april 2003
– junij 2003 je znašala 248.150 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za junij 2003
na julij 2002 – junij 2003 znaša 101,4.
Št. 941-07-22/2003
Ljubljana, dne 20. avgusta 2003.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
mag. Irena Križman l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

83 / 22. 8. 2003 / Stran 12245

OBČINE

BLED
3985.

Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta
Centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim
dvoriščem in povezovalnim kanalom od »M«
kanala do ČN Bled

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora –
ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00,
116/00, 60/02 in 80/02) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Centralne
čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in
povezovalnim kanalom od »M« kanala do ČN Bled
1. člen
S tem sklepom se javno razgrne lokacijski načrt Centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od »M« kanala do ČN Bled.
2. člen
Javna razgrnitev bo trajala od ponedeljka 1. septembra, do srede 1. oktobra 2003, v prostorih Občine Bled.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled ali na elektronski
naslov obcina@bled.si.
4. člen
Datum in kraj javne obravnave bo določen naknadno.

1. člen
Prostorsko ureditveni pogoji za območje Planske celote Bled so razgrnjeni v stavbi Občine Bled in v prostorih KS
Ribno, Bohinjska Bela, Gorje, Zasip in Rečica.
2. člen
Javna razgrnitev je trajala od petka 27. junija do ponedeljka 18. avgusta 2003.
Javna razgrnitev se s tem sklepom podaljša do
15. septembra 2003.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled ali na elektronski
naslov obcina@bled.si.
4. člen
Javne obravnave bodo potekale v naslednjih terminih:
KS Gorje – v ponedeljek 1. septembra 2003 ob
19. uri, v prostorih OŠ Gorje;
KS Bohinjska Bela – v sredo 3. septembra 2003 ob
19. uri, v prostorih KS;
KS Ribno – v četrtek 4. septembra 2003 ob 19. uri,
v prostorih KS;
KS Zasip – v petek 5. septembra 2003 ob 19. uri,
v prostorih KS;
KS Rečica in KS Bled – v ponedeljek 8. septembra
2003 ob 19. uri, V Festivalni dvorani na Bledu.

Št. 00303-1/2002
Bled, dne 18. avgusta 2003.

Št. 35306-1/2002
Bled, dne 18. avgusta 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

3986.

KAMNIK
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve prostorsko
ureditvenih pogojev za območje Planske celote
Bled

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora –
ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00,
116/00, 60/02 in 80/02) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP
o podaljšanju javne razgrnitve prostorsko
ureditvenih pogojev za območje Planske
celote Bled

3987.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta B5 Perovo

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je župan Občine Kamnik, po predhodno opravljeni prostorski konferenci, dne
12. 8. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5
Perovo
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I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
(1.1.) S tem programom se podrobneje oceni stanje,
razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo v Kamniku, nadalje predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev, okvirno območje prostorskega akta in konkretno območje oziroma funkcionalne celote na katere se nanašajo
spremembe in dopolnitve, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev, seznam potrebnih
strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke tako za
pripravo prostorskega akta kot njegovih posameznih faz,
vključno z rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter
obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev.
(1.2.) Večina posegov v območju urejanja temelji na
določilih zazidalnega načrta B5 Perovo, ki ga je izdelal UB,
Urbanistični biro d.o.o. in sprejel Občinski svet občine Kamnik v juniju 1997. Zasnova območja je temeljila na dolgoletnih izhodiščih občine, opredeljenih tudi v konceptih razvoja
urbanistične zasnove mesta, po oblikovanju drugega mestnega jedra s konkretizacijo centralnih in družbenih dejavnosti ter stanovanj. Ocena stanja v mestu narekuje nadgradnjo koncepta v smislu transformacije dela območja iz
trgovskega središča (blagovnice) v večnamensko področje
celodnevnega varstva otrok in poslovno-stanovanjskega dela. Razlogi preoblikovanja dela območja so v večletni aktualni potrebi po umestitvi vrtca v pretežno stanovanjsko okolje
osrednjega južnega dela mesta in nepotrebnosti večjega
trgovskega centra na središčni lokaciji območja B5 Perovo,
ki jo ustrezno nadomeščata trgovski središči na jugu in
severu območja.
(1.3.) Pravna podlaga spremembe in dopolnitve prostorskega akta je v veljavni zakonodaji, zakon o urejanju
prostora – ZUreP – 1 (Uradni list RS, št. 110/02) in sprejetemu zazidalnemu načrtu območja B5 Perovo (Uradni list
RS, št. 65/97) in njegovih spremembah in dopolnitvah
(Uradni list RS, št. 17/02) ter nenazadnje v sprejetih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje
1986 – 1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02),
ki ohranjajo prostorski akt.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
2. člen
(2.1.) Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega
akta je središčna lokacija celotnega območja B5 Perovo in
sicer površine severno od objekta SKG vse do še obstoječe bencinske črpalke. Lokacija je bila z veljavnim prostorskim aktom do sedaj namenjena nakupovalnemu centru,
pokritim skladiščnim prostorom s ploščadjo za parkirišče
na severu, obcestnim arkadnim lokalom in pokritemu parkirišču na jugu.
(2.2.) Spremembe in dopolnitve načrtujejo preoblikovanje vsebin obravnavane lokacije s tem da uvajajo večnamenski poslovno-stanovanjski objekt z več lamelami, upoštevajoč urbanistični raster celotnega območja ter obstoječo
brežino, ki nivojsko ločuje Ljubljansko cesto od Steletove.
Lamele izraščajo, podobno kot velja za celotno območje, iz
skupnih podnivojskih etaž, ki so namenjene parkiriščem in
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pomožnim prostorom. Ohranja se koncept arkadne pasaže
ob Ljubljanski cesti. Objekt se v južnem delu zaključuje s
stavbnimi masami dvoetažnega vrtca, kjer se po etažah ločuje mlajša in starejša stopnja. Lega vrtca izrablja konfiguracijo terena, ki omogoča neposreden izstop na zunanji prostor med obema etažama.
III. OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA
S KONKRETIZACIJO PODOBMOČJA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
3. člen
(3.1.) Obravnavano območje leži v osrednjem delu južnega dela mesta Kamnik, v predelu, ki je z zahoda omejeno
z Ljubljansko, z vzhoda pa s Steletovo cesto. Na jugu in na
severu je območje omejeno s priključkoma Kovinarske ceste na Ljubljansko cesto.
(3.2.) Podobmočje, ki je predmet konkretnih sprememb vključuje dele funkcionalne celote FC 5 in FC 6 in
sicer funkcionalni enoti FE O 5/2 in FE I 6/1 ter posledično
modifikacije sosednjih enot v primerih sprememb načrtovanih infrastruktur. Objektne spremembe se nanašajo na ureditve znotraj osnovnega urbanističnega rastra in sicer v rastru
A – D v prečni smeri ter rastru 10 – 26 v vzdolžni smeri.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO
SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI,
KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
4. člen
(4.1.) Občina Kamnik je kot pripravljavec prostorskega
akta sklicala in vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco so bili
preko sredstva javnega obveščanja vabljeni zainteresirani
predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih
združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in
uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov. Priporočila prostorske konference bodo priložena gradivu prostorskega akta, ko bo ta posredovan v sprejem.
(4.2.) Poleg udeležencev, ki sodelujejo na prostorski
konferenci so pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta vključeni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja.
(4.2.a) Po sprejemu tega programa priprave bo pripravljavec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v
skladu z 29. členom zakona o urejanju prostora v roku 30-ih
dni podajo smernice, za načrtovanje sprememb in dopolnitev; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave.
(4.2.1.) Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana;
(4.2.2.) Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova
10, 1000 Ljubljana;
(4.2.3.) Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
(4.2.4.) Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik;
(4.2.5.) Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240
Kamnik;
(4.2.6.) Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo
Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik;
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(4.2.7.) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana;
(4.2.8.) Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana;
(4.2.9.) Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
(4.2.10.) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota
Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;
(4.2.11.) Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18,1240 Kamnik.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da
nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta
so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta
odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic
ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
(4.2.b) Po javni razgrnitvi bo pripravljavec dopolnil prostorski akt s stališči do pripomb in predlogov, danih v času
javne razgrnitve in pozval prej navedene nosilce urejanja
prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo. Hkrati s
pozivom jim pošlje tudi tisti del dopolnjenih sprememb in
dopolnitev ZN B5 Perovo, ki se nanaša na zadeve iz njihove
pristojnosti. V mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo ali
je pripravljavec pri pripravi prostorskega akta upošteval njihove smernice oziroma, da so rešitve v primerih iz tretjega
odstavka 29. člena ZUreP-1 v skladu z zahtevami veljavnih
predpisov in drugih pravnih aktov ter v okviru osnovnih usmeritev danih smernic. V mnenju nosilci urejanja prostora ne
morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev od tistih, ki so
jih podali v smernicah. Rok za mnenja je 30 dni. V primeru
molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno
prostorsko ureditev nima pripomb.
Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da je predlagana
prostorska ureditev v neskladju z njegovimi smernicami in
odreče pozitivno mnenje, mora svojo odločitev utemeljiti z
navedbo konkretnega neskladja v načrtovani prostorski ureditvi z zahtevami iz smernic. Če nosilec urejanja prostora
svoje odločitve ne utemelji, pripravljavec njegovo odločitve
ni dolžan upoštevati.
V. STROKOVNE PODLAGE
5. člen
(5.1.) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B5
Perovo se izdelajo na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
(5.1.1.) povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine
Kamnik;
(5.1.2.) strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru
priprave planskih aktov občine;
(5.1.3.) reambuliranega temeljnega geodetskega elaborata območja B5 Perovo;
(5.1.4.) obstoječih infrastrukturnih usmeritev, ki so nastale ob pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
B5 Perovo in
(5.1.5.) idejnih rešitev objektov in potrebe komunalne
infrastrukture, ki jih pripravi naročnik sprememb in dopolnitev ter izbere pripravljavec.
(5.2.) Kolikor se tekom postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno
izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med
postopkom.
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VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
6. člen
(6.1.) Strokovne rešitve prostorske ureditve delov funkcionalnih celot FC O 5 in FC I 6 se pridobijo z izdelavo več
strokovnih variant, ki se predhodno prouče, primerjajo in na
podlagi odločitve pripravljavca, ki izbere najprimernejšo oblikujejo kot podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo, ki se javno razgrnejo.
(6.2.) Če se predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo na podlagi stališč do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi
izhodišči tega programa priprave, se ga ponovno razgrne in
obravnava. Kolikor se v ponovljenem postopku obravnavajo
le v prvi javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe
je rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve
in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.
VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH
PODLAG
7. člen
(7.1.) Za območje B5 Perovo so izdelane geodetske
podlage. Kolikor je stanje na terenu bistveno drugačno je za
podobmočje delov funkcionalnih celot FC O 5 in FC I 6
potrebno pridobiti reambulirani geodetski posnetek. Posnetek pridobi naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta.
VIII. ROKI
8. člen
(8.1.) Rok za pripravo smernic nosilcev urejanja prostora je 30 dni od prejema poziva.
(8.2.) Roki posameznih faz izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so sledeči:
(8.2.1.) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora v avgustu in septembru 2003;
(8.2.2.) Izdelava reambuliranega geodetskega posnetka obravnavanega dela podobmočja v avgustu in septembru
2003;
(8.2.3.) Izdelava in izbor variantnih rešitev objektov in
rešitev komunalne infrastrukture v septembru 2003;
(8.2.4.) Izdelava predloga sprememb in dopolnitev za
javno razgrnitev v oktobru 2003;
(8.2.5.) Javna razgrnitev in javna obravnava v novembru 2003;
(8.2.6.) Oblikovanje in sprejem stališč do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave v decembru
2003;
(8.2.7.) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
v januarju in februarju 2004;
(8.2.8.) Priprava in sprejem končnega elaborata v marcu 2004.
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih
časovnega zamika začetka postopka (prostorska konferenca, idejne rešitve) oziroma vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
(8.3.) Rok za pripravo mnenj nosilcev urejanja prostora
je 30 dni od prejema poziva in gradiv prostorskega akta, ki
se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
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IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM

9. člen
(9.1.) Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo je Občina Kamnik. Naročnik aktivnosti, priprave strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta B5 Perovo je (so) zainteresirani investitor(ji).
X. DOLOČITEV OBJAVE
10. člen
Program priprave, ki je sprejet po sklicu prostorske
konference se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-3/2002-5/5
Kamnik, dnem 12. avgusta 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

MURSKA SOBOTA
3988.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 12. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 22. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
51/02) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na 8. seji dne 31. 7. 2003
sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Mestne občine Murska Sobota
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Mestne občine Murska Sobota, ki jih je v
novembru 2002 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o. iz M. Sobote pod št. 11/02-PUP/MS.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: PUP) so izdelani v skladu
s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
14/02).
3. člen
PUP za območje Mestne občine Murska Sobota vsebujejo:

Uradni list Republike Slovenije
1. Tekstualni del:
– obrazložitev
– smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del:
– veljavnost in načini urejanja
M 1:25000
– funkcija območja
M 1:25000
– območja pretežne rabe
– mesto M. Sobota
M 1:5000
– območja pretežne rabe
in posebna območja za naselja Markišavci,
Nemčavci, Rakičan, Bakovci, Satahovci,
Krog, Kupšinci, Veščica, Črnelavci,
Polana
M 1:5000
– posebna območja v mestu M. Sobota M 1:5000.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– meje območij urejanja in veljavnost
– funkcijo območij
– merila in pogoje za:
– vrsto posegov v prostor
– prostorsko in urbanistično oblikovanje območij
– arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav
– urejanje komunalne in energetske infrastrukture
– urejanje prometa
– druge posege, ki spreminjajo prostor
– ohranjanje in varovanje narave ter kulturne dediščine
– varovanje in izboljšanje okolja
– urejanje prostora za potrebe obrambe in zaščite
– odstopanja ter
– končna določila.
Merila in pogoji, določeni v tem odloku so podlaga za
izdelavo posebnega dela projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST
5. člen
Meja območja urejanja
Meja območja urejanja poteka po meji Mestne občine
Murska Sobota, ki je identična z zunanjimi mejami katastrskih občin. V območje obdelave so vključene površine naslednjih katastrskih občin: Murska Sobota, Markišavci, Nemčavci, Rakičan, Bakovci, Krog, Satahovci, Kupšinci,
Veščica, Črnelavci in Polana.
6. člen
Veljavnost
PUP veljajo za ureditveno območje mesta Murska Sobota in ureditvena območja naselij Markišavci, Nemčavci,
Rakičan, Bakovci, Krog, Satahovci, Kupšinci, Veščica, Črnelavci in Polana ter zaselke in posamične gradnje, ki so v
prostorskih sestavinah planov Mestne občine Murska Sobota opredeljene kot gradbene parcele, ter za odprti prostor (kmetijska, gozdna in ostala zemljišča). PUP ne veljajo
za območja, ki se že urejajo z veljavnimi prostorskimi akti.
7. člen
Veljavnost PUP je začasna in neomejena. Začasno in s
posebnimi pogoji veljajo PUP za območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (lokacijskih
načrtov). Za vsa ostala območja, vključno z območji že
izvedenih prostorskih izvedbenih aktov veljajo PUP neomejeno.
Vsa območja z navedbo veljavnosti so z mejo območja
prikazana v grafičnih prilogah, navedenih v 3. členu tega
odloka.
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8. člen
Območja, za katera PUP ne veljajo, so območja prostorskih izvedbenih načrtov (zazidalnih, ureditvenih, lokacijskih), sprejeta z naslednjimi odloki:
Zazidalni načrti
1. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (blokovski kompleks) – Uradni
objave, št. 25/89, sprememba: Uradni list RS, št. 81/02;
2. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
Lendavska – sever v Murski Soboti – Uradne objave, št.
9/90, sprememba: Uradni list RS, št. 45/97, popravek:
Uradni list RS, št. 77/98;
3. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
Lendavska – jug v Murski Soboti – Uradni objave, št. 9/90;
4. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
mesta Murska Sobota med Staneta Rozmana, Gregorčičevo, Arh. Novaka in Titovo ulico (Uradne objave, št. 10/90),
sprememba: Uradni list RS, št. 56/00;
5. odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje
“Potrošnik” v Murski Soboti – Uradne objave, št. 10/90,
sprememba: Uradni list RS, št. 56/00;
6. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono
Murska Sobota – sever – Uradni list RS, št. 39/97;
7. odlok o zazidalnem načrtu za podaljšek Kajuhove
ulice v Murski Soboti – Uradni list RS, št. 45/97);
8. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono
Turopolje 1 v Murski Soboti – Uradni list RS, št. 83/97,
popravek: Uradni list RS, št. 77/98;
9. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za ožje mestno
središče mesta Murska Sobota – Uradni list RS, št. 79/97,
sprememba: Uradni list RS, št. 61/01;
10. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno
transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 27/99);
11. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za Malo Novo
ulico v Murski Soboti – Uradni list RS, št. 86/02;
12. odlok o sprejemu zazidalnega načrta za trgovsko
cono Murska Sobota – zahod – Uradni list RS, št. 46/03;
13. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono “Noršinska” – Uradni list RS, št. 16/03.
Ureditveni načrti
1. odlok o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev
soboškega mestnega parka – Uradni list RS, št. 21/96;
2. odlok o ureditvenem načrtu za območje dela naselja Črnelavci – ulici Pušča in Kranjčeva (zaselek Pušča) –
Uradni list RS, št. 79/97;
3. odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje
gramoznice Krog – Uradni list RS, št. 102/00;
4. odlok o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih
odpadkov v Murski Soboti – Uradni list RS, št. 23/01;
5. odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno
območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti – Uradni list RS, št. 71/01.
Lokacijski načrti
1. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obnovo
čistilne naprave v Murski Soboti – Uradni list RS, št. 15/96;
2. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v mestu Murska Sobota in naselju Nemčavci –
Uradni list RS, št. 27/99;
3. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno
omrežje v naselju Rakičan – Uradni list RS, št. 27/99;
4. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno
napravo Bakovci – Uradni list RS, št. 75/99;
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5. odlok o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto
Murska Sobota – Uradni list RS, št. 9/00;
6. uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor – slovensko – madžarska meja na odseku Vučja vas –
Beltinci – Uradni list RS, št. 63/99;
7. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno
omrežje v naseljih Črnelavci, Veščica, Kupšinci, Polana,
Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci – Uradni list RS, št.
119/00;
8. odlok o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje
ceste R2 – 441 (odsek 1298 – Lendavska ulica) z železniško progo Ormož – Hodoš v Murski Soboti – Uradni list RS,
št. 55/02;
9. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo kolesarske steze in pločnika od mesta Murska Sobota do
Černelavec (Uradne objave, št. 10/90).
9. člen
Območja predvidenih izvedbenih aktov (lokacijskih načrtov), za katera veljajo PUP začasno in s posebnimi pogoji,
so območja označena s šifro PN.
PN-1
– območje med Ledavo in Puconskim potokom
PN-2
– območje zahodno in vzhodno od Lendavske
ulice v k.o. Nemčavci in k.o. Murska Sobota
PN-3
– območje severno od Noršinske ulice v k.o.
Murska Sobota
PN-4
– območje južno od Noršinske ulice v
k.o. Murska Sobota
PN-5
– območje med Markišavsko ulico in železniško
progo v k.o. Murska Sobota in k.o. Markišavci
PN-6
– območje južno od čistilne naprave v
k.o. Murska Sobota
PN-7
– območje zahodno od čistilne naprave v
k.o. Murska Sobota
PN-8
– območje med Industrijsko in Panonsko ulico v
k.o. Murska Sobota
PN-9
– območje Fazanerije v k.o. Murska Sobota
PN-10
– območje ob kanalu v k.o. Murska Sobota
PN-11
– območje južno od Ulice prekmurske čete v
k.o. Murska Sobota
PN-12
– območje zahodno od kompleksa ŽVZ v
k.o. Črnelavci
PN-13
– območje zahodno od Goričke ulice v
k.o. Črnelavci in k.o. Veščica
PN-14
– območje nekdanjega kompleksa KG v
k.o. Rakičan
III. FUNKCIJA OBMOČIJ
10. člen
Območje obdelave zajema poselitvena območja, ki jih
delimo na ureditveno območje mesta Murska Sobota, na
ureditvena območja ostalih naselij in na območja gradbenih
parcel razpršene gradnje ter na odprti prostor. Ta se deli po
namenu na kmetijska in gozdna zemljišča, površine vodnogospodarskih objektov, površine infrastrukturnih objektov in
naprav in ostala območja s posebnim namenom (gramoznice, letališče).
Preko območij z osnovno namensko rabo segajo območja sekundarne rabe. To so varstveni pasovi zajetij pitne
vode, območja varovanja narave, območja kulturne dediščine, raziskovalni prostor, koridori in varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in naprav ter ogrožena območja.
Na celotnem območju poselitve in na območjih obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven
poselitvenih območij, lahko občina kot prostorski ukrep uve-
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ljavlja na nepremičninah predkupno pravico v primerih gradenj objektov in komunalne infrastrukture v javno korist.
Vsa območja z navedenimi funkcijami so razvidna iz
grafičnih prilog navedenih v 3. členu tega odloka.
11. člen
Ureditveno območje mesta, ureditvena območja ostalih naselij in poselitvena območja razpršene gradnje delimo
na posamezne komplekse gradbenih parcel, ločenih po
pretežni namembnosti. Pasovi med posameznimi kompleksi
so prometne (P) in vodne (V) površine.
Vsako območje je označeno s šifro naselja in šifro
pretežne dejavnosti ter zaporedno številko.
Posamezne šifre označujejo območja z naslednjimi dejavnostmi:
Si

– območja za individualno stanovanjsko gradnjo in
gradnjo pripadajočih stanovanjskih pritiklin, za gospodinjske servise in mirne obrtne dejavnosti ter
poslovne funkcije, vključno z gostinskimi lokali.

Sv

– območja z vrstno stanovanjsko gradnjo z mirnimi
gospodinjskimi servisi in mirnimi obrtnimi dejavnostmi ter poslovnimi funkcijami.

Sb

– območja za blokovsko stanovanjsko gradnjo, z gospodinjskimi servisi in obrtnimi dejavnostmi ter poslovnimi funkcijami.

C

– območja za centralne dejavnosti. To so družbene,
oskrbne, storitvene, servisne, obrtne in druge dejavnosti, ki izhajajo iz funkcije občinskega središča
in dopolnjujejo bivalno in delovno funkcijo prebivalcev širšega območja.

O

– območja za mirne proizvodno-obrtne, obrtne, servisne, poslovne, trgovske in gostinske dejavnosti.

I

– območja za industrijske, transportne, obrtne, trgovske in druge agresivnejše dejavnosti, ki lahko
vključujejo tudi vse ostale dejavnosti, razen stanovanjskih in nekaterih centralnih dejavnosti (npr.
zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo).
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skih, trgovskih in transportnih dejavnosti, zahodni in južni
del pa zavzema pretežno individualna stanovanjska gradnja.
Glede na pretežno dejavnost posamezna območja v
mestu Murska Sobota, za katera ni predvidena izdelava
izvedbenih načrtov, delimo na območja za centralne dejavnosti, območja blokovske, individualne in vrstne stanovanjske zidave, na območja za rekreacijo, zelena območja, območja za obrt in industrijo in mešana območja.
13. člen
Območja za centralne dejavnosti – C
MS/C-1
– območje Srednješolskega centra ob Ulici
Štefana Kovača
MS/C-2
– območje Osnovne šole I. ob Ulici
Štefana Kovača
MS/C-3
– območje Osnovne šole II. ob Cankarjevi
ulici
MS/C-4
– območje Dijaškega doma ob Tomšičevi
ulici
MS/C-5
– območje gasilskega doma ob Cankarjevi
ulici
MS/C-6
– območje Osnovne šole III in IV. ob Trstenjakovi ulici
MS/C-7
– območje občine ob Kardoševi ulici
MS/C-8
– območje zdravstvenega doma ob Grajski
ulici
MS/C-9
– območje kina ob Št. Kovača ulici
MS/C-10
– območje bivše trgovine Park ob Ulici Štefana Kovača
MS/C-11
– območje trgovine ob Rožnem naselju
MS/C-12
– območje bencinskega servisa ob Tišinski
14. člen
Območja za blokovsko stanovanjsko gradnjo – Sb:
MS/Sb-1
– območje stanovanjskega kompleksa ob
Razlagovi ulici
MS/Sb-2
– območje stanovanjskega bloka ob
Št. Kovača ulici (železničarski blok)
15. člen
Območja za individualno stanovanjsko gradnjo – Si
MS/Si-1

R

Z
K

– območja za šport in rekreacijo, kamor so vključena vsa športna igrišča ter rekreacijske in zelene površine znotraj katerih so definirane gradbene parcele.
– zelenice, parki, igrišča, pokopališča in druga območja brez gradbenih objektov.
– območja za gradnjo servisne, poslovne in obrtne
dejavnosti ter gradnjo kmetijskih objektov. Kapaciteta kmetijskih proizvodnih objektov je v nekaterih naseljih omejena.

MS/Si-2
MS/Si-3
MS/Si-4
MS/Si-5

M

– mešana območja, ki vključujejo območja za centralne dejavnosti in blokovsko ter individualno stanovanjsko gradnjo.

12. člen
A) Poselitvena območja
1. Ureditveno območje mesta Murska Sobota
Ureditveno območje mesta je omejeno s plansko mejo
pozidave. Osrednji del mesta zavzema mešano območje
različnih funkcij, pretežno centralnih in stanovanjskih. Severni in vzhodni del mesta zavzemajo kompleksi industrij-

MS/Si-6
MS/Si-7
MS/Si-8
MS/Si-9

– območje med razbremenilnim kanalom,
Malim Doblom, Razlagovo, Kopališko, Borovnjakovo in Severjevo ulico ter Ulico Štefana
Kovača
– območje med razbremenilnim kanalom, Ulico Štefana Kovača, Prežihovo, Kopitarjevo in
Cankarjevo ulico
– območje med razbremenilnim kanalom, Tišinsko, Cankarjevo in Kajuhovo ulico, vključno z objekti ob Tišinski ulici
– območje med Kajuhovo, Trstenjakovo, Bakovsko ulico in južno plansko mejo pozidave
– območje med Cankarjevo ulico, železniško
progo in Trstenjakovo ulico
– območje med Cvetkovo in Lendavsko ulico, železniško progo, Ulico Arh. Novaka in
Gregorčičevo ulico
– območje med Ledavo, Puconskim potokom
in Klavniško ulico
– območje Čopove in Vegove ulice
– območje ob Poljski ulici

16. člen
Območja individualne vrstne zazidave – Sv
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MS/Sv-1
MS/Sv-2
MS/Sv-3
MS/Sv-4
MS/Sv-5
MS/Sv-6

– območje Jakobovega naselja
– območje Naselja ljudske pravice pri Petrolu
– območje ob Razlagovi ulici
– območje Rožnega naselja
– območje Finžgarjevega naselja
– območje Zelene ulice

17. člen
Območja za šport in rekreacijo ter zelene površine – R
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6

– igrišče ob Osnovni šoli I
– igrišče ob Osnovni šoli II
– igrišče ob Osnovnih šolah III. in IV.
– območje mestnega kopališča,
nogometnih igrišč in tenis igrišč
– igrišča ob Mladinski ulici (Partizan)
– območje nekdanje gramoznice ob kanalu

18. člen
Območja zelenic, parkov, igrišč, pokopališč in ostalih
zelenih površin – Z
Z-1
– območje parka med ulicami
Štefana Kuzmiča in Mikloša Kuzmiča
Z-2
– območje židovskega pokopališča ob
Panonski ulici
Z-3
– Trg zmage ob Slovenski ulici
Z-4
– Zeleni pas pri železniški postaji
Z-5
– Park o Doblu
Z-6
– Zeleni pas ob Kanalu
Z-7
– območje pokopališča ob Panonski ulici
19. člen
Mešana območja za centralne dejavnosti, blokovsko in
individualno stanovanjsko gradnjo
MS/M-1
– območje ob Slovenski ulici in Ulici Staneta
Rozmana
MS/M-2
– območje ob Ulici Arh. Novaka z
železniško postajo
MS/M-3
– območje med Slomškovo, Gregorčičevo
in Cankarjevo ulico
MS/M-4
– območje ob Ulici Štefana Kovača
MS/M-5
– območje ob Grajski in Kardoševi ulici
MS/M-6
– območje med St. Rozmana in
Gregorčičevo ulico
20. člen
Območja za obrtne, industrijske in ostale dejavnosti –
O in I
MS/I,O,C-1 – območje Vrtnarije, vojašnice, komunale
in Pomurskega tiska
MS/I, O,C-2 – območje industrijske cone med železniško
progo, Ledavo in Panonsko ulico
MS/I-3
– območje Mesne industrije Pomurka
MS/I,O,C-4 – železniška postaja
MS/I,O-5
– Poštno prometni center ob Bakovski cesti
MS/O-6
– območje južno od Agroservisa
21. člen
2. Ureditvena območja ostalih naselij
Ureditvena območja strnjenih naselij Markišavci, Nemčavci, Rakičan, Bakovci, Krog, Satahovci, Kupšinci, Veščica, Črnelavci in Polana so definirana s plansko mejo
pozidave.
Vsa naselja so pretežno stanovanjska naselja z individualno stanovanjsko gradnjo. Poleg stanovanjske funkcije
je v naseljih razvita še osnovna preskrba in servisi ter zagotovljene rekreacijske površine. V vseh naseljih je prisotna še
kmetijska dejavnost.
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Glede na pretežno dejavnost so območja naselij deljena na posamezne komplekse, v katerih se dejavnosti tudi
prekrivajo.
NS/Si, K-1 – ureditveno območje naselja Markišavci
NS/Si, K-2 – ureditveno območje naselja Nemčavci
NS/Si, K-3 – ureditveno območje naselja Rakičan
NS/Si, K-4 – ureditveno območje naselja Bakovci
NS/Si, K-5 – ureditveno območje naselja Krog
NS/Si, K-6 – ureditveno območje naselja Satahovci
NS/Si, K-7 – ureditveno območje naselja Kupšinci
NS/Si, K-8 – ureditveno območje naselja Veščica
NS/Si, K-9 – ureditveno območje naselja Črnelavci,
severno od Dolge ulice
NS/Si, C-10 – ureditveno območje naselja Črnelavci,
južno od Dolge ulice (novo naselje)
NS/Si, K-11 – ureditveno območje naselja Polana
22. člen
3. Razpršena gradnja
Zaselki in posamični objekti razpršene gradnje so pretežno stanovanjska območja in pokopališča, po posameznih lokacijah pa tudi obrtne, proizvodne ter rekreacijske
dejavnosti, zato večja območja označujemo glede na pretežno dejavnost:
RS/C-1
– območje motela Čarda
RS/C-2
– območje bolnišnice Rakičan in območje
Srednje kmetijske šole Rakičan
RS/R-3
– območje grajskega parka Rakičan
RS/C-4
– območje Osnovne šole Bakovci
RS/Si-5
– območje zaselka Jezera pri Rakičanu
RS/K-6
– območje hlevov Jezera pri Rakičanu
RS/K-7
– območje hlevov v Bakovcih
RS/K-8
– območje ŽVZ v Črnelavcih
RS/O-9
– območje Pavlinjek ob Ledavi v Črnelavcih
RS/R-10
– območje rekreacijske cone v Črnelavcih
RS/R-11
– območje rekreacijske cone v Veščici
RS/R-12
– območje rekreacijske cone v Polani
RS/R-13
– območje rekreacijske cone v Kupšincih
RS/R-14
– območje rekreacijske cone v Krogu
pri gramoznici
RS/R-15
– območje rekreacijske cone Brod na Muri
RS/R-16
– območje rekreacijske cone v Bakovcih
RS/R-17
– območje rekreacijske cone v Satahovcih
RS/R-18
– območje rekreacijske cone v Rakičanu
RS/R-19
– območje rekreacijske cone v Nemčavcih
RS/Z-20
– območja pokopališč, ki niso vključena
v ureditvena območja naselij
RS/O,C-21 – območje bencinskega servisa v Nemčavcih
RS/Si, K-22 – ostala razpršena gradnja
23. člen
B) Odprti prostor
1. Kmetijska zemljišča
Najboljša kmetijska zemljišča so namenjena izključno kmetijski rabi z najširšo možnostjo rabe. Večinoma so
to njivske površine. V grafičnih prilogah so označene z
oznako 1.
Ostala kmetijska zemljišča so manj kvalitetna kmetijska
zemljišča, pretežno travniki in pašniki. V grafičnih prilogah
so označena z oznako 2.
2. Območja gozdov so zemljišča porasla z gozdnim
drevjem v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem s katerokoli gozdno funkcijo. V obravnavanem nižinskem delu občine je to predvsem varovalna funkcija, saj gre za manjše
gozdove med kmetijskimi zemljišči in ob vodotokih. Večja
gozdna površina je gozd ob reki Muri, ki je zaradi posebnih
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krajinskih in naravovarstvenih kvalitet opredeljen kot regijski
park Mura. V grafičnih prilogah so gozdovi označeni s
šifro G.
3. Površine vodnogospodarskih objektov so površine
reke Mure in nižinskih potokov (Ledave, Puconskega potoka, Mokoša, Dobla), razbremenilnega kanala Ledava – Mura ter jarkov. Manjši odvodniki so del prevladujoče rabe in v
grafičnih prilogah niso posebej označeni. Vodnogospodarski objekti so tudi opuščene gramoznice in visokovodni nasip ob Muri. Oznaka za vodnogospodarske objekte je V.
K površinam vodnogospodarskih objektov prištevamo
tudi priobalna zemljišča, ki znašajo na vodah 1. reda (reka
Mura, potok Ledava) 15 m, na vodah II. reda (ostali vodotoki) pa 5 m od meje vodnega zemljišča.
4. Površine infrastrukturnih objektov so predvsem ceste, ki so pretežno vključene v poselitvena območja, v odprtem prostoru pa so del prevladujoče rabe. Ceste so razvrščene v kategorije na podlagi uredbe o kategorizaciji
državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98), odloka o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 16/00) in odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 73/98).
Kategorizirane državne ceste na obravnavanem območju so: odsek avtoceste št. A5 med priključkoma Murska
Sobota – Lipovci, magistralna cesta – glavna cesta I. reda
št. 3 (M. Sobota – Lendava – Dolga vas), glavna cesta II.
reda št. 441 (Murska Sobota – Gederovci), regionalna cesta II. reda št. 442 (Martjanci – Dobrovnik) in regionalna
cesta III. reda št. 715 (Murska Sobota – Skakovci).
Kategorizirane občinske ceste so lokalne ceste (LC) in
javne poti (JP). Med občinske ceste sodi tudi južna obvozna
cesta in priključki do avtoceste.
Po območju Mestne občine Murska Sobota poteka še
glavna železniška proga Ormož – Hodoš – državna meja.
5. Ostala območja
V planskih dokumentih so posebej opredeljena tudi
zemljišča opuščenih gramoznic, ki so deloma urejene v
rekreacijske površine in so označene tudi kot vodna površina (Gr-V).
V območju obdelave so evidentne tudi opuščene gramoznice, ki v planskih dokumentih nimajo definirane namembnosti. V PUP jih obravnavamo kot območja sanacije.
V grafičnih prilogah jih posebej ne prikazujemo.
Območje s posebnim namenom je tudi letališče v Rakičanu in območje ob RTV stolpu v k.o. Nemčavci.
24. člen
C) Območja, ki segajo preko osnovnih območij
1. Varstveni pasovi zajetij pitne vode
To so varstveni pasovi zajetja pitne vode v Krogu, Črnskih mejah in Fazaneriji. Varstvene cone in ukrepi za zavarovanje voda in podtalnice so določeni v odloku o zavarovanju
vodnih virov Črnske meje, Krog in Fazanerija (Uradni list RS,
št. 34/00). Lokalni vodni viri v naseljih Krog, Bakovci in
Satahovci nimajo določenih in zavarovanih varstvenih pasov.
2. Zavarovana območja naravne dediščine
Območje, ki je opredeljeno kot pomembnejša naravna
dediščina že v planskih dokumentih je regijski park Mura.
Za regijski park še ni varstvenih režimov.
3. Zavarovana območja in objekti kulturne dediščine
Kulturna dediščina je na obravnavanem območju evidentirana v zbirnem registru kulturne dediščine in delno
zavarovana z odlokom o zavarovanju kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/91).
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4. Raziskovalni prostor
Celotno območje obdelave je opredeljeno kot raziskovalni prostor za nafto, plin in geotermalne vode.
5. Koridori in varovalni pasovi obstoječih in predvidenih linijskih infrastrukturnih objektov in naprav
Širine varovalnih pasov linijskih infrastrukturnih objektov so določene z zakonodajo, ki obravnava posamezni objekt in širino gradbene parcele, ki je potrebna za gradnjo in
vzdrževanje.
Varovalni pasovi kategoriziranih državnih cest segajo
na obe strani ceste, merjeno od cestnega sveta – za avtocesto 40 m, za glavno cesto 25 m, za regionalno cesto
15 m in za državne kolesarske poti 5 m (zakon o javnih
cestah – Uradni list RS, št. 29/97).
Varovalni pasovi občinskih cest znašajo obojestransko
od roba cestnega sveta za lokalne ceste 4 m, za javne poti
2 m, za javne kolesarske poti 2 m, za glavne mestne ceste
6 m, za zbirne mestne ali krajevne ceste 4 m in za krajevne
ali mestne ceste 3 m.
Oddaljenost od daljnovodov z nazivno močjo do 110 kV
je določena v pravilniku o tehničnih normativih za graditev
nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo
od 1 kV do 110 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88).
Varovalni pasovi glavne železniške proge Ormož – Hodoš, ki poteka po območju obdelave, so podani v pravilniku
o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov,
saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni
list SRS, št. 2/87). Varovalni progovni pas znaša 200 m.
Koridor plinovoda znaša 20 m.
6. Ogrožena območja
Ogrožena območja na območju obdelave so poplavna
območja. To so vodna, priobalna in druga zemljišča vzdolž
vodotokov (Mura, Ledava, Mokoš, Dobel, Puconski potok),
kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Poplavna območja so razvidna iz
grafičnih prilog.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV
A) Poselitvena območja
25. člen
V ureditvenem območju mesta Murska Sobota, v ureditvenih območjih ostalih naselij in v območjih razpršene
gradnje so po posameznih območjih, za katere ni predvidena izdelava izvedbenih načrtov dopustni naslednji posegi:
Na območjih s pretežno funkcijo, označeni z Si (individualna stanovanjska gradnja):
– gradnja, rekonstrukcija, nadzidava, prizidava, nadomestna gradnja in odstranitev vseh vrst objektov in pomožnih objektov, ki so v funkciji območja ter infrastrukturnih
objektov, naprav in omrežij;
– sprememba namembnosti, sprememba rabe in vzdrževanje objektov, pomožnih objektov in infrastrukture;
– parcelacija zemljišč;
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč;
– komunalne in vodnogospodarske ureditve;
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov
in letnih vrtov.
26. člen
Na območjih s pretežno funkcijo, označeno z Sb in Sv:
– gradnja stanovanjskih in pomožnih objektov, ki so v
funkciji območja ter gradnja infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij;
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– sprememba namembnosti, sprememba rabe in vzdrževanje objektov, pomožnih objektov in infrastrukture;
– odstranitev objektov in naprav;
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč;
– komunalne in vodnogospodarske ureditve;
– parcelacija zemljišč;
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov
in letnih vrtov.
Dogradnja ali sprememba namembnosti v gostinske
lokale je možna le, če so vhodi v stanovanja in lokal ločeni.
27. člen
Na območjih s pretežno funkcijo, označeno s C:
– gradnja, rekonstrukcija, nadzidava, dozidava, nadomestna gradnja in odstranitev vseh vrst objektov in pomožnih objektov, ki so v funkciji območja ter infrastrukturnih
objektov, naprav in omrežij;
– odstranitev, sprememba namembnosti, sprememba
rabe in vzdrževanje objektov, pomožnih objektov in infrastrukture;
– parcelacija zemljišč;
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč;
– komunalne in vodnogospodarske ureditve;
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov
in letnih vrtov.
28. člen
Na območjih za šport in rekreacijo, označenih z R:
– gradnja, dogradnja, nadzidava in odstranitev športnih, rekreacijskih in gostinskih objektov;
– gradnja in nadomestna gradnja infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij;
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah;
– odstranitev objektov in naprav;
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za
sezonsko prodajo ter začasnih montažnih objektov za turistične, športne in druge prireditve;
– komunalne in vodnogospodarske ureditve;
– ureditev zunanjih površin in dopolnilna zasaditev ter
postavitev ograj;
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov
in letnih vrtov;
– parcelacija zemljišč.
29. člen
Na območjih za obrtne in industrijske dejavnosti, označene z O in I:
– gradnja, rekonstrukcija, nadzidava, dozidava, nadomestna gradnja in odstranitev vseh vrst objektov in pomožnih objektov, ki so v funkciji območja ter gradnja infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij;
– odstranitev, sprememba namembnosti, sprememba
rabe in vzdrževanje objektov, pomožnih objektov in infrastrukture;
– parcelacija zemljišč;
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč;
– komunalne in vodnogospodarske ureditve;
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov
in letnih vrtov.
30. člen
Na območjih zelenic, parkov, igrišč, pokopališč in drugih območjih brez gradbenih objektov (označene z Z):
– ureditev talnih površin;
– dopolnilna zasaditev;
– namestitev mestne opreme (klopi, luči);
– postavitev in zasaditev ograj.
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Na območjih pokopališč je dopustna še gradnja in
rekonstrukcija mrliških vežic, ureditev spremljajočih objektov (npr. prostor za odpadke, vhod), ureditev parkirišč ter
postavitev žarnih zidov.
31. člen
Na območjih, ki so poleg osnovne rabe namenjena
tudi za gradnjo kmetijskih objektov (označena s šifro K) so
poleg navedenih dejavnosti možne gradnje proizvodnih kmetijskih objektov (hlevov). Kapaciteta je omejena po posamezni lokaciji in za celotno naselje glede na namembnost in
velikost (gostoto) naselja, in sicer:
– v naseljih Markišavci, Nemčavci, Satahovci in Polana
na posamezni lokaciji do 20 GVŽ v celotnem naselju do
60 GVŽ;
– v naseljih Rakičan, Bakovci, Krog, Kupščinci, Veščica in Črnelavci na posamezni lokaciji do 40 GVŽ, v celotnem naselju do 120 GVŽ (1 GVŽ je 1 govedo ali 3 prašiči ali
10 glav drobnice ali 100 glav perutnine).
V naseljih, kjer skupna kapaciteta že presega navedeno je možna gradnja dodatnih kapacitet le na obstoječih
lokacijah.
V območjih s pretežno kmetijsko dejavnostjo (K) omejitev ni.
32. člen
Na območjih z mešano dejavnostjo so dopustni posegi, navedeni v 25., 26., 27. in 30. členu tega odloka.
33. člen
Območja predvidenih izvedbenih načrtov
Na območju predvidenih lokacijskih načrtov, navedenih v 9. členu odloka niso dopustni posegi, ki bi vplivali na
poznejše kompleksne ureditve posameznega območja. Po
posameznih območjih so dopustni posegi, ki so usklajeni s
predvideno namembnostjo območja, in sicer:
– gradnja, rekonstrukcija in nadomestna gradnja posamičnih objektov in pomožnih objektov na že formiranih parcelah ob pogoju, da je do parcele urejena komunalna oprema in da je zagotovljen dovoz na javno cesto;
– gradnja in nadomestna gradnja infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij ob pogoju, da posamezen infrastrukturni objekt ali naprava zagotavlja oskrbo za širše ali
celotno območje izvedbenega načrta;
– odstranitev, sprememba namembnosti in sprememba rabe obstoječih objektov;
– ureditve zunanjih površin, ki so nujne za funkcioniranje obstoječih objektov ali naprav;
– postavitev prometne in druge obvestilne signalizacije
ter reklamnih objektov.
Pri vseh posegih je graditelje potrebno obvezati, da
omogočijo dovoz in komunalne priključke za sosednje parcele.
34. člen
B) Območja odprtega prostora
1. Kmetijska zemljišča
Na vseh kmetijskih zemljiščih so poleg primarne rabe
dopustni naslednji posegi:
– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov in naprav;
– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoječih kmetijah v območjih z oznako K;
– vodnogospodarske ureditve;
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in
površinah;
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva;
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– ureditev travnatih rekreacijskih in športnih površin;
– postavitev začasnih ograj;
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe
kmetijstva (rastlinjaki, čebelnjaki, seniki), in za potrebe turističnih, športnih in drugih prireditev;
– ureditev rekreacijskih in turističnih poti ter kolesarskih stez po obstoječih poteh.
Dopolnilni kmetijski objekti so proizvodni kmetijski objekti (hlevi) in drugi gospodarski objekti na obstoječi kmetiji,
katerih funkcionalno zemljišče v pretežni meri sega na obstoječo gradbeno parcelo v sklopu domačije.
35. člen
2. Območja gozdov
Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:
– dograditev objektov in naprav za gozdarsko, lovsko,
turistično ali športno dejavnost;
– gradnja, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov in naprav;
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah;
– vodnogospodarske ureditve;
– ureditev rekreacijskih in turističnih poti in kolesarskih
stez po obstoječih javnih poteh.
Odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih
meja, ki imajo varovalno ali krajinsko značilno funkcijo, ni
dopustna.
Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati. Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.
Za vse posege v gozdne površine je potrebno pridobiti
soglasje Zavoda RS za gozdove.
36. člen
3. Območja vodnih in obvodnih površin
Na območjih vodnih in obvodnih površin so dopustni
naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah, objektih in napravah;
– vodnogospodarske ureditve;
– ureditve manjših zajemališč požarne vode;
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov;
– ureditev turističnih, kolesarskih in peš poti.
Odstranitev vegetacije z obvodnih zemljišč ni dopustna. Vodnogospodarske ureditve se urejajo kompleksno.
Za vsak poseg na vodnih in obvodnih površinah je
potrebno na podlagi zakona o vodah pridobiti vodno soglasje.
37. člen
4. Območja infrastrukturnih objektov in varovalnih pasov
Na območjih infrastrukturnih objektov in varovalnih pasov so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela in rekonstrukcije;
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč;
– gradnja kolesarskih in peš površin;
– gradnja nadomestnih objektov in naprav;
– gradnja dodatnih mostnih konstrukcij za kolesarske
in pešpoti;
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih
komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov
so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi
za posamezen objekt in če s posegom soglaša upravljalec
tega objekta.
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38. člen
5. Ostala območja
Na območjih opuščenih gramoznic in na rekreacijskih
površinah z dvonamensko rabo (travnata igrišča, letališče)
so dopustni naslednji posegi:
– gradnja, dogradnja že obstoječih športnih in rekreacijskih objektov;
– ureditev manjših športnih igrišč;
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za
sezonsko prodajo ter objektov za prireditve;
– komunalne in vodnogospodarske ureditve;
– postavitev ograj;
– dopolnilna zasaditev in sanacija brežin ter delno zasipavanje.
Gradnja objektov na območjih opuščenih gramoznic in
igrišč je dopustna le na gradbenih parcelah, opredeljenih v
planskih dokumentih.
Opuščene gramoznice, ki so evidentne v naravi, v planskih aktih pa nimajo opredeljene namenske rabe se lahko
sanirajo z zasutjem in se uredijo v površino, ki je opredeljeno v planih (kmetijsko zemljišče, gozd).
Na območju letališča je dopustna gradnja le v območju
gradbenih parcel, opredeljenih v planskih aktih. Na ostalem
območju je možna le postavitev začasnih montažnih objektov za prireditve.
39. člen
C) Območja, ki segajo preko osnovnih območij
1. Varstveni pasovi zajetij pitne vode
Posegi na območjih varstvenih pasov vodnih zajetij so
definirani v odloku o zavarovanju vodnih virov Črnske meje,
Krog in Fazanerija (Uradni list RS, št. 34/00).
Pri posegih v navedene varstvene pasove je potrebno
upoštevati tudi vse druge ukrepe za zavarovanje podtalnice
in črpališč pred onesnaženjem.
Posegi v bližini nezavarovanih virov pitne vode ne smejo poslabšati kvalitete pitne vode ali vplivati na zmanjšanje
izdatnosti vodnega vira.
40. člen
2. Območja naravne dediščine
Naravna dediščina je na območju Mestne občine Murska Sobota evidentirana in označena v prostorskih sestavinah planov kot obvezno republiško izhodišče. To je območje regijskega parka Mura.
Ker za navedeno območje še ni varstvenih režimov, je
za vse posege znotraj območja potrebno pridobiti naravovarstveno mnenje oziroma naravovarstveno soglasje pristojne varstvene službe.
Naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti tudi za
posege izven zavarovanega območja, za katere se domneva, da bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost ali naravno
vrednoto.
41. člen
3. Območja in objekti kulturne dediščine
Kulturna dediščina je v Mestni občini Murska Sobota
zavarovana z odlokom o zavarovanju kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju (bivše) oObčine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/91) ter evidentirana v registru
kulturne dediščine na območju Mestne občine Murska Sobota. Vsa območja in objekti so razvidni iz grafičnih prilog.
Na zavarovanih območjih in objektih so dopustni posegi pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim ali pod posebnimi pogoji pristojne varstvene službe.
Za vse posege na zavarovanih objektih in območjih
kulturne dediščine si je pred posegi potrebno pridobiti kul-
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turnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje na projektno dokumentacijo od pristojnega zavoda. Kulturnovarstveno soglasje je potrebno pridobiti tudi za posege, ki
vplivajo ali je utemeljeno pričakovati, da bodo vplivali na
varstvo, ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine.
42. člen
4. Raziskovalni prostor
Na celotnem območju obdelave so dopustna raziskovalna vrtanja za pridobitev nafte, plina in geotermalne vode,
pod pogoji, za posamezno namensko površino iz tega odloka ter pod pogoji iz zakona o rudarstvu.
Dopustne so tudi raziskave ležišč drugih rudnin in surovin.
Na celotnem območju, razen na ožjem varstvenem območju zajetij pitne vode, so dopustna tudi geološka vrtanja
pod pogojem, da vrtanja trajno ne spreminjajo obstoječega
stanja na površini in podtalju.
43. člen
5. Koridori obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov
in naprav
Na območjih komunalnih, energetskih in prometnih varovalnih pasov so dopustni vsi že našteti posegi za posamezne namenske površine pod pogoji, ki jih predpisuje
upravljalec posamezne naprave oziroma pod pogoji področne zakonodaje.
Za vse posege v varovalnih pasovih kategoriziranih in
lokalnih cest iz 23. in 24. člena tega odloka je potrebno
pridobiti soglasje upravljalca.
Soglasje upravljalcev je potrebno pridobiti tudi za vse
posege v varovalnem progovnem pasu 200 m in v varovalnem pasu plinovoda 20 m.
44. člen
6. Ogrožena območja
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko škodljiv vpliv na
vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogrožena območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Za posege v poplavnem območju si je od pristojnega
ministrstva potrebno pridobiti vodno soglasje oziroma vodno informacijo o pogojih posega v prostor.
V. MERILA IN POGOJI ZA PROSTORSKO
IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ
45. člen
Posege, ki pomenijo gradnjo ali urejanje površin oblikujemo skladno z merili prostorske značilnosti posameznih
območij.
Prostorska (urbanistična) merila
Prostorska merila določajo:
– velikost, obliko in lego stavbnih parcel;
– velikost funkcionalnih zemljišč;
– odmike med objekti in parcelami;
– lego objektov in naprav;
– dovozne priključke;
– ureditev parcele.
Pri tem je potrebno upoštevati:
– namembnost in velikost obstoječih in predvidenih
objektov ali naprav na obravnavani parceli;
– obstoječo pozidavo na obravnavani in sosednjih parcelah;
– obstoječo infrastrukturo in obstoječo zasaditev;
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– dovozni priključek na javno cesto;
– tradicionalno zasnovo razporeditve objektov na parceli.
46. člen
Gradbena parcela
Velikost, oblika in lega parcele se določa ob upoštevanju koncepta obstoječe tlorisne zasnove določenega območja, naselja ali zaselka ter zavisi od namembnosti, velikosti
in zmogljivosti objektov in naprav na predmetnem zemljišču.
Pri razporeditvi objektov in naprav se mora praviloma
upoštevati obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene
površine.
Pri vseh posegih, ki pomenijo gradnjo je potrebno
upoštevati faktor izkoriščenosti zemljišča (razmerje med
bruto etažno površino objekta brez kleti in stavbnim zemljiščem), ki znaša:
– za območja centralnih dejavnosti (C) – od 1 – 1,4;
– za blokovsko gradnjo (Sb) – od 1-2,5;
– za individualno gradnjo (Si) – od 0,25 – 0,4;
– za območja za obrtne (O) in industrijske (I) dejavnosti
od 0,4 – 0,6.
V stanovanjskih območjih oziroma v posameznih funkcionalno zaokroženih območjih, kjer so stanovanja, mora biti zagotovljenih najmanj 5 m2 zelenih površin na prebivalca.
47. člen
Gradbena parcela mora zagotavljati vse potrebne površine za dejavnost v obstoječih in bodočih objektih ter omogočati vzdrževanje objekta. Če potrebnega zemljišča (npr.
parkirišča, zelenice) ni mogoče zagotoviti znotraj obravnavane parcele, se lahko to predvidi na drugem za to ustreznem zemljišču, vendar v oddaljenosti manj kot 3 m.
Gradbena parcela za individualne stanovanjske objekte in stanovanjske pritikline sega do 3 m od fasade, širina
dovoza je 3 m. Za stanovanjske bloke, za kmetijske proizvodne objekte (hleve) in za ostale proizvodne ali servisne objekte (obrtne, servisne delavnice) sega gradbena parcela
do 4 m od fasade, širina dovoza je 4 m.
48. člen
Vsak objekt z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki je vezana na stranke ter stanovanjski bloki in individualne stanovanjske hiše morajo poleg gradbene parcele navedeno v
47. členu tega odloka imeti še pripadajoča parkirišča. Le-ta
se določijo ob vsaki novogradnji, spremembi namembnosti
ali spremembi rabe objekta ali naprave. Pri tem je potrebno
upoštevati naslednje kriterije:
Dejavnost

število parkirnih mest (PM) na enoto

stanovanjski objekti
– enodružinske hiše
– večstanovanjski objekti 1 PM1 PM za stanovanje
poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine
prodajni prostori
1 PM na 30 m2 koristne površine
nakupovalni center
1 PM na 15 m2 koristne površine
gostinski objekti
1 PM na 10 sedežev
gostišča s prenočišči
1 PM na 5 sob in1 PM na
4 sedeže
prireditveni prostori
1 PM na 5 sedežev
zdravstveni domovi
1 PM na 3 zaposlene + 1 PM
na 30 m2 koristne površine
bolnišnice
1 PM na 10 postelj + 1 PM na
3 zaposlene
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Dejavnost

število parkirnih mest (PM) na enoto

šole, vrtci
1 PM na 2 zaposlena
industrija, obrt
– industrijski obrati
– obrtne delavnice, servisi 1 PM na 50 m2 neto površine1 PM na 2 zaposlena
pokopališča
1 PM na 20grobov
Najmanj eno parkirno mesto, oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu z javno
dejavnostjo mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.
49. člen
Odmiki
Odmiki objektov in naprav od sosednih parcelnih mej
morajo biti tolikšni, da omogočajo normalno vzdrževanje
objekta, omogočajo pozidavo sosednjih parcel ter ne slabšajo pogojev bivanja v sosednjem objektu. Zagotovljena mora biti osončenost bivalnih objektov (vsaj 2 uri dnevno celo
leto).
Pri določanju odmikov od sosednjih parcelnih mej je
potrebno dosledno upoštevati obstoječi zaporedni sistem
odmikov.
Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1,5 m.
V strnjeni zazidavi (vrstne hiše) se novi objekti locirajo
na mejo.
Odmiki od vseh javnih prometnih poti in cest morajo
biti najmanj 4 m, od kategoriziranih cest pa tudi v skladu s
cestno-prometnimi predpisi. Odstopanje v odmiku od javnih
cest je možno le s soglasjem upravljalca.
Odmiki med objekti znotraj stavbne parcele morajo biti
tolikšni, da omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo
sanitarne in druge pogoje. Odmik med objekti na sosednjih
parcelah znaša praviloma toliko, kolikor znaša maksimalna
višina sosednjih objektov. Pri odmikih je potrebno upoštevati tudi faktor izkoriščenosti parcele iz 46. člena tega odloka.
Pri odmikih od vodnogospodarskih objektov in naprav
je potrebno upoštevati določila zakona o vodah glede določanja meje priobalnih zemljišč in erozijskih območij ter si od
lastnikov ali upravljalcev vodnogospodarskih objektov pridobiti vodno soglasje.
50. člen
Dovozni priključek
Vsak objekt na zaključeni stavbni parceli mora imeti
zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na
javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.
Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po možnosti
za več objektov skupni priključek.
Javni objekti in lokali morajo imeti glede na svojo dejavnost zadostno število parkirnih mest v skladu s kriteriji iz
48. člena tega odloka.
51. člen
Ureditev parcele
Pri lociranju novih in nadomestnih objektov in ureditvi
parcele je potrebno upoštevati prostorsko zasnovo območja
ter faktor izkoriščenosti iz 46. člena tega odloka.
Ohranjati je potrebno obstoječo vegetacijo. Dopustni
so le nujni poseki.
Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen. Pri zasaditvi
je potrebno upoštevati domačo avtohtono vegetacijo.
Okolica večstanovanjskih in poslovnih objektov in objektov družbenega standarda mora biti urejena tako, da je
funkcionalno oviranim osebam omogočen samostojen in
varen dostop.
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Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena
višini sosednjega zemljišča.
52. člen
Ograje
Parcela ali deli parcele znotraj naselja, zaselka ali za
posamezni objekt je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parc. meje, ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda, sicer pa 0,5 m od meje sosednjega
zemljišča. Ograje v ureditvenih območjih strnjenih naselij
morajo biti ob cesti praviloma žive ali lesene in ne smejo
presegati višine 1,20 m. Postavitev ograje zunaj ureditvenih
območij naselij je dopustno ob zemljiščih, ki jih je potrebno
zavarovati, oziroma preprečiti dostop. Višina in izvedba ograje se prilagodi namenu.
Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in drugih prometnih površinah morajo biti postavljene tako, da omogočajo
preglednost in ne ovirajo prometa.
Za postavitev ograj ob vodnogospodarskih objektih ali
napravah si je potrebno od lastnikov ali upravljalcev vodnogospodarskih objektov pridobiti vodno soglasje.
53. člen
Postavitev kioskov, stojnic, objektov ulične opreme in
letnih vrtov
Kioski in stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo le za določen čas v mestu Murska Sobota in vseh
ostalih ureditvenih območjih strnjenih naselij. Pri tem je potrebno zagotoviti minimalno gradbeno parcelo, ki znaša do
1 m od objekta, oziroma do 3 m na prodajni strani.
Obeležja, verska znamenja, spomeniki, reklamni objekti, obvestilna signalizacija, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme se postavijo tako, da ne ovirajo prometa
in da ne zastirajo značilnih pogledov na objekte ali območja.
Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma
pohodno površino.
Pri oblikovanju navedenih objektov je potrebno upoštevati pogoje, omejitve in način postavitve kot je določeno v
odloku o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 60/02).
Na odprtih javnih in zasebnih površinah pred gostinskimi lokali je možno postaviti sezonske gostinske vrtove ob
pogoju, da ni oviran promet po javnih površinah. Zagotovljena mora biti širina pločnika za prehod pešcev najmanj 1,5 m.
VI. MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
54. člen
Merila in pogoji za arhitektonsko oblikovanje objektov
in naprav določajo:
– tlorisne velikosti in oblike objektov, višinske gabarite;
– obliko, naklon strehe in kritino ter oblikovanje in obdelavo fasad.
55. člen
Tlorisna velikost in oblika
V območjih centralnih dejavnosti (C), blokovske stanovanjske gradnje (Sb), območjih za obrt, industrijo (O, I) in
območjih z mešanimi dejavnostmi (M) mora biti tlorisna velikost objekta prilagojena velikosti in legi gradbene parcele
ter namembnosti območja in objekta.
Pri velikosti novih in prizidanih objektih je potrebno
upoštevati izkoristek parcele iz 46. člena tega odloka.
V ureditvenih območjih naselij in v območjih razpršene
gradnje mora biti tlorisna oblika novih stanovanjskih in dru-
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gih objektov ter objektov, ki se preurejajo podolgovata v
razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2 ali več. Lahko je lomljena v
L ali U. Enako razmerje se mora upoštevati tudi pri gradnji
pritiklin.
Pri novogradnjah in dozidavah v vseh naseljih se morajo ohranjati merila in velikosti za naselje značilne zazidave.

čje značilni materiali (opeka, les, kamen). V območjih vaških jeder, ob dominantnih objektih in ob zavarovanih objektih kulturne dediščine ni dopustna uporaba materialov kot
so – obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke, steklenih zidakov ali drugih umetnih materialov.
Barva fasad je v vseh območjih lahko poljubna.

56. člen
Višinski gabariti
V območjih za blokovsko stanovanjsko gradnjo in območjih centralnih dejavnosti ter industrijskih in obrtnih območjih je potrebno upoštevati značilen višinski gabarit območja.
V območjih za individualno stanovanjsko gradnjo višina
individualnih stanovanjskih hiš ne sme presegati 2 stanovanjskih etaž nad terenom. Višina največ P + 2 nad terenom
je dopustna le pri javnih in obrtno-servisnih objektih v centralnih delih naselij.
Pri vseh stanovanjskih objektih v ureditvenih območjih
naselij in v območjih razpršene gradnje, ki se gradijo na
novo ali se nadzidavajo, je potrebno upoštevati tradicionalno višinsko razmerje med fasado in streho, ki mora znašati
najmanj 1:1 ali več v korist strehe. Drugačno razmerje je
možno izjemoma pri javnih, obrtnih in servisnih objektih,
kjer so dopustni manjši nakloni strešin.
Pri določanju višine novih objektov in objektov, ki se
nadzidavajo je potrebno upoštevati predpisane odmike med
objekti in od sosednjih parcelnih mej v skladu z določili
49. člena tega odloka.

59. člen
Oblikovanje ostalih objektov in naprav
Montažni kioski in stojnice so lahko tipske izvedbe. V
enem naselju oziroma zaokroženem območju morajo biti
kioski in stojnice enake izvedbe in enake barve, razen, če
gre za kratkotrajno začasno postavitev.
Pri oblikovanju obeležij, verskih znamenj, spomenikov,
reklamnih objektov, obvestilne signalizacije, neprometnih
znakov in drugih objektov ulične opreme ter letnih gostinskih vrtov je potrebno upoštevati velikostna in oblikovalska
merila določenega območja. Napisi in reklame ne smejo
presegati velikosti fasad ali fasadnih elementov.
V enem naselju ali zaokroženem območju morajo biti
našteti objekti oblikovani enotno.
Plakatiranje in neprometne znake ureja odlok o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 60/02).

57. člen
Strehe
Obliko, naklon, velikost streh, kritino in smeri slemen
je potrebno prilagoditi splošni podobi mesta ali naselja.
V območjih za centralne dejavnosti, blokovsko gradnjo, mešanih območjih ter območjih za obrtne in industrijske dejavnosti v mestu in vseh naseljih so strehe lahko
ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave.
V območjih individualne stanovanjske gradnje v ureditvenih območjih naselij in območjih razpršene gradnje morajo vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo imeti
streho v naklonu (praviloma enakostranične dvokapnice).
Enokapne, ustrezno oblikovane strehe so dovoljene le kot
podaljšek osnovne strehe nad prizidanimi pomožnimi objekti in pritiklinami v smeri slemena osnovnega objekta.
Naklon strehe mora biti od 30–45 stopinj. Kritina mora
biti opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki.
Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico
objekta.
Strehe so lahko zaključene s čopom. Nad izkoriščenim podstrešjem je možno odpiranje strešin z mansardami
(frčadami), ob pogoju, da imajo naklone enake osnovni
strehi.
Strehe nad pomožnimi objekti in pritiklinami morajo biti
izvedene na enak način, kot nad osnovnim objektom.
Manjši nakloni strešin so dopustni na obrtnih, servisnih in večjih javnih objektih. Manjši nakloni so dopustni tudi
na večjih kmetijskih proizvodnih objektih (hlevih).
58. člen
Oblikovanje in obdelava fasad
Na območjih centralnih, blokovskih, mešanih, obrtnih
in industrijskih območjih v mestu Murska Sobota se obdelava in oblikovanje fasad prilagodi obstoječemu stanju.
Na območju individualne stanovanjske gradnje v ureditvenih območjih naselij in območjih razpršene gradnje se pri
oblikovanju in obdelavi fasad uporabijo avtohtoni, za obmo-

VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
60. člen
Predvideni gradbeni posegi (novogradnje, dozidave,
nadzidave, rekonstrukcije) so dopustne le na komunalno
opremljenih zemljiščih. Komunalno opremljeno zemljišče je
zemljišče, ki ima zagotovljen dovoz na javno cesto in če ima
v bližini priključke za elektriko, vodo in kanalizacijo.
61. člen
Vodooskrba
Vsi predvideni objekti na celotnem območju obdelave
morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.
Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba
vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin ustrezne vode. V območjih urejanja namenjenih poselitvi, kjer
vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostnih
količin požarne vode in ustreznega pritiska, je potrebno
urediti ustrezne požarne bazene, oziroma zagotoviti odvzem
iz obstoječih vodnjakov ali vodnih površin.
Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno
upoštevati minimalne odmike od cevovodov javnega vodovoda.
62. člen
Odvajanje odpadnih voda
V naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija, se morajo vsi
predvideni objekti, ki so ali bodo priključeni na vodovodno
omrežje, priključiti tudi na kanalizacijsko omrežje.
V naseljih, kjer je že zgrajeno kanalizacijsko omrežje,
ni pa zgrajena čistilna naprava, se fekalne odplake odvajajo
na bližnji obstoječi sistem, ki je že priključen na ustrezno
čistilno napravo.
V območjih zaselkov in ob posamičnih gradnjah, kjer ni
kanalizacije, se odvod fekalne vode rešuje z individualnimi
ali skupinskimi vodotesnimi, troprekatnimi greznicami brez
odtoka, ki se po potrebi praznijo. Greznice morajo biti dimenzionirane v skladu z navodilom o urejanju gnojišč in
greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
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Vsebina greznic se ob praznenju mora odvažati na
bližnjo komunalno čistilno napravo. Izjemoma se odplake iz
greznic lahko odvažajo na obdelovalne kmetijske površine
ob predhodno izdelani presoji, iz katere so razvidne količine
in razpolaganje z zadostnimi površinami kmetijskih zemljišč,
ter ob upoštevanju pogojev iz uredbe o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Vsebina greznic in gnojničnih jam se ne sme izpuščati
direktno v vode, melioracijske jarke ali druge odvodnike
površinskih voda. Prav tako se vsebina greznic ne sme
odvažati na varstvene pasove pitne vode.
V ureditvenih območjih naselij, kjer se bodo urejale
večje utrjene površine ali gradili objekti večjih dimenzij, se
mora urediti odvodnja meteornih odpadnih voda. Odvod se
mora urediti ločeno od fekalne kanalizacije in obvezno preko lovilcev maščob v bližnje površinske odvodnike, za kar je
potrebno pridobiti soglasje od ustreznega organa.
Objekti z agresivnejšimi odpadnimi vodami morajo imeti predhodni sistem čiščenja.
63. člen
Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s
kmečkih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča).
Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna,
brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se
lahko odvaža na obdelovalne kmetijske površine v skladu z
gnojilnim načrtom in pogojev iz uredbe, navedene v 62. členu tega odloka. Gnojevka se mora takoj podorati.
V naseljih, zaselkih in ob posamičnih stanovanjskih ali
gospodarskih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati v sklopu ostalih
ureditev na parceli.
64. člen
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je
urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna organizacija.
Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna
vozilom za odvoz.
Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisuje pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi (Uradni list RS, št. 20/86, 4/89 in 39/96) in
področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
65. člen
Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki
jih določi upravljalec v svojem soglasju.
V strnjenih naseljih in večjih zaselkih ter pomembnejših
posameznih objektih, površinah in območjih se mora v skladu s potrebami urediti javna razsvetljava.
Novi in nadomestni električni vodi in priključki se v
odprtem prostoru izvedejo zračno, v strnjenih naseljih pa
tudi zemeljsko.
Za vsako natančnejšo obdelavo je potrebno pridobiti
podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov ter lokacije
elektroenergetskih objektov.
Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem je potrebno glede
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na občutljivost posameznega območja preveriti morebitne
prekoračitve mejnih vrednosti v skladu z uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
66. člen
Telekomunikacijsko omrežje in sistemi zvez
Telefonsko omrežje se bo izgrajevalo na podlagi planskih usmeritev. Za posamezno medkrajevno povezavo bo
izdelana ustrezna dokumentacija.
V naseljih in v odprtem prostoru je v skladu s predpisi
dopustna gradnja kabelskih TV in drugih sistemov, vključno
z antenami za prenos signalov, vendar le na podlagi ustrezne dokumentacije.
Za posamezen poseg v prostor, s katerimi so tangirane telekomunikacijske naprave, je potrebno pridobiti telekomunikacijsko soglasje. Pred gradbenimi in drugimi posegi v območju obstoječih telekomunikacijskih naprav je
potrebno izdelati zakoličbo zemeljskega TK omrežja in TK
kanalizacije.
Pri novogradnjah in rekonstrukcijah se vodi kablirajo in
združujejo z omrežjem CATV.
67. člen
Plinovodno omrežje
Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi lokacijskih načrtov ali posebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz
planskih usmeritev občine.
Pri posegih v varovalnem koridoru obstoječega plinovodnega omrežja je potrebno pridobiti soglasje upravljalca
plinovoda.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
68. člen
Urejanje prometnega omrežja mora biti načrtovano in
izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.
Postavitev ali gradnja nadzemnih prometnih, turističnih
in drugih objektov ali naprav, reklamne, turistične in druge
obvestilne signalizacije, letnih gostinskih vrtov ter gradnja
podzemnih naprav v cestnem telesu ali cestnem varovalnem
pasu je dopustna le s soglasjem upravljalca ceste.
Rekonstrukcija obstoječih cest se mora izvajati na podlagi ustrezne dokumentacije in v skladu s predpisi.
Predvideni priključki na kategorizirano cesto ali sanacija obstoječih, morajo biti izvedeni pravokotno na os kategorizirane ceste z zagotovljeno preglednostjo in tako, da ne
ovirajo prometa in da se ne poškoduje cestno telo.
Prometne površine in dovozi morajo biti urejeni tako,
da omogočajo dostope do objektov z vseh strani za primer
intervencije in da omogočajo dostope invalidnim osebam.
Pri vseh posegih na parcelah, ki mejijo na kmetijska
zemljišča je potrebno omogočiti nemoten dovoz do kmetijskih zemljišč tudi z večjimi kmetijskimi stroji.
Pri lokaciji novih objektov in površin je treba glede na
možnosti predvideti skupne priključke za več objektov.
Parkiranje javnih prometnih vozil (avtobusov) in tovornjakov na območju mesta in naselij ni dopustno, razen na
mestih, ki so za to določena.
Parkirni prostori, kolesarske steze in pločniki morajo
biti ločeni od cestišča.
Objekti, ki so locirani v neposredni bližini javnih površin, morajo na strešni kritini imeti snegobrane.
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IX. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE,
KI SPREMINJAJO PROSTOR
69. člen
Merila in pogoji za druge posege, ki začasno spreminjajo prostor, se nanašajo na urejanje površin in območij v
vseh namenskih površinah odprtega prostora, in sicer:
– vzdrževalna dela;
– ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč;
– manjše regulacije;
– gradnja mostov;
– ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih
gradbenih ali drugih posegov;
– druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti in
ki trajno ne spreminjajo prostora.
Poleg že navedenih pogojev iz prejšnjih členov tega
odloka je pri naštetih ureditvah potrebno upoštevati vse pogoje varovanja naravne dediščine in krajinskih vrednot.
Pri urejanju območij za začasno rabo za določen namen, je potrebno območje po izvedbi posega primerno
sanirati in ga vzpostaviti v prvotno stanje.
Za vse predvidene posege je potrebno izdelati ustrezne projekte. V postopku priprave sodelujejo vsi prizadeti in
vse pristojne inšpekcijske službe, ki jih določi upravni organ, pristojen za urejanje prostora.
X. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE
NARAVE TER KULTURNE DEDIŠČINE
70. člen
Ohranjanje in varovanje narave
Naravna dediščina je na območju Mestne občine Murska Sobota evidentirana v planskih dokumentih in še ni
zavarovana z izvedbenim aktom. Za posege na zavarovano
območje regijskega parka Mura, je potrebno pridobiti mnenje in naravovarstveno soglasje.
71. člen
Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo
prostorski ureditveni pogoji, zavarovana z odlokom o zavarovanju kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/91), ter evidentirana v registru kulturne dediščine.
Pri izdelavi projektne dokumentacije se mora upoštevati register KD in varstveni režimi iz zgoraj navedenega
odloka, če gre za posege na zavarovanih objektih in območjih ali v njihovi bližini.
Pri posegih na zavarovanih objektih in območjih je potrebno v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
pristojnega Zavoda za kulturno dediščino Maribor.
Vsa območja in objekti kulturne dediščine so razvidni
iz grafičnih prilog.
XI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
72. člen
Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovoljeno. Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja
okolja je potrebno sanirati vse obstoječe vire onesnaženja
kot so:
– nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda;
– prekomerno izpuščanje zračnih emisij;
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– nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv;
– divja odlagališča komunalnih odpadkov;
– nelegalne gramozne jame.
Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potrebno upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene vplive na te objekte.
V skladu s 57. členom zakona o graditvi objektov je
potrebno v projektni dokumentaciji za vsak objekt ali druge
ureditve prikazati vplivno območje objekta, ter predvideti
ustrezne ukrepe za zmanjšanje emisij snovi ali energije na
okolico.
Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzročajo prekomerne emisije (hrup, smrad, ipd.) morajo biti locirani izven stanovanjskih območij, praviloma na robu naselja.
Za vse tovrstne posege mora biti v skladu z zakonom o
varstvu okolja in na podlagi uredbe o vrstah posegov v
okolje, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00) izdelano poročilo o vplivih
na okolje.
Vse trajne spremembe v krajini, povzročene z gradnjo
objektov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kmetijskih in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z
vidika dolgoročnih posledic na okolje.
Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo
brez ustreznega dovoljenja pristojne službe niso dovoljeni,
četudi gre za vzdrževalna dela, razen, ko gre za izvajanje
vzdrževalnih del na vodotokih, ki so nujna za zagotavljanje
zahtevane poplavne varnosti prebivalstva.
73. člen
Varstvo pred hrupom
Pri vseh posegih v prostor, predvsem v bivalnih in naravnih območjih se morajo upoštevati predpisi s področja
varstva pred hrupom.
Na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) uvrščamo pretežni del
območja obdelave v območje s III. stopnjo varstva pred
hrupom, razen območij, ki so označena v grafičnih prilogah,
ki so sestavni del odloka. To so kompleksi bolnišnice in
grajskega parka v Rakičanu, kompleksi šol in vrtcev ter
pokopališča, ki jih uvrščamo v območja z II. stopnjo varstva
pred hrupom.
Območja za obrtne in industrijske dejavnosti uvrščamo
v območja s IV. stopnjo varovanja pred prekomernim hrupom.
Za vse posege, za katere se v postopku pridobivanja
dovoljenj ugotovi ali domneva, da bodo povzročali prekomerno obremenitev s hrupom, se izdela ekspertno mnenje,
na podlagi katerega se določijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo prekomernih vplivov.
74. člen
Varstvo zraka
Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju objektov in naprav z agresivno dejavnostjo, ki povzroča prekomerne emisije v zrak, je potrebno upoštevati vse predpise,
ki urejajo varstvo zraka.
XII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
ZA POTREBE OBRAMBE IN ZAŠČITE
75. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse
predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.
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Požarna varnost
Na podlagi pravilnika o metodologiji o določitvi požarne obremenitve je v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za vsak poseg, za katerega se ugotovi ali
domneva, da bo povzročal požarno obremenitev določi stopnja požarne obremenitve in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti in določijo ustrezni ukrepi.
Za območja povečane požarne ogroženosti stanovanjskih in drugih gradenj je potrebno izvesti hidrantno omrežje
v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
po potrebi pa tudi druge požarnovarnostne ukrepe. Definirati je potrebno tudi interventne poti ter možnost evakuacije
v primeru požara.
76. člen
Varstvo pred poplavami
Poplavno območje reke Mure sega do obrambnega
nasipa, tako da poselitvena območja niso ogrožena, zato
posebni ukrepi niso predvideni.
V bližini ostalih vodotokov in vodnih površin pa je potrebno vse predvidene posege načrtovati izven poplavnega
območja oziroma poplavno varnost preveriti v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in glede na stanje predpisati
ustrezne ukrepe.
77. člen
Zaklonišča
Zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite se gradijo v
skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), kar povzema tudi odlok o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč v Mestni občini Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 56/96).
XIII. ODSTOPANJA
78. člen
Dopustna so odstopanja od posameznih določil odloka, in sicer:
Odstopanja v odmikih, velikosti gradbene parcele in v
razporeditvi objektov na parceli so možna, če ni možno
zagotoviti v 47., 48. in 49. členu definiranih pogojev in če
se z odstopanji ne poslabšajo pogoji funkcioniranja objektov na obravnavanih in na sosednjih parcelah.
Odstopanja v odmikih od javnih cest so možna le v
soglasju z upravljalcem.
Odstopanja v odmikih med objekti so dopustna, če
tako narekuje sistem zazidave, obstoječa razporeditev objektov ter konfiguracija terena in če niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi.
Odstopanja v višini objektov so dopustna v večjih naseljih, kadar gre za gradnjo objekta, ki zaradi svoje vsebine
(namembnosti) mora biti višji od dopustnih višin iz 56. člena
tega odloka.
Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe (kritina)
so možna izjemoma v vseh območjih pod pogojem, da objekti ne rušijo značilne pozidave in da ne spreminjajo značilne vedute naselja. Ravne, polkrožne in druge oblike streh
so izjemoma možne le v mestu M. Sobota.
Odstopanja v višini ograje so dopustna pri postavitvi
ograj ob pokopališčih. Višina znaša do 2 m. Možna so tudi
odstopanja v izvedbi ograje, če so že obstoječe ograje ob
sosednjih zemljiščih drugačne kot jih določa 52. člen tega
odloka.
Odstopanje v tlorisni obliki objektov je dopustna, če
velikost in oblika parcele zagotavljata ustrezne odmike iz
49. člena tega odloka.
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XIV. KONČNA DOLOČILA
79. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
80. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati:
1. odlok o sprejetju zazidalnega načrta in prostorskih
ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselja Bakovci
(Uradne objave, št. 21/88, dopolnitev Uradne objave, št.
10/90);
2. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za posamezna
območja v naselju Rakičan (Uradne objave, št. 9/88), št.
proj. 5/88, julij 1988, sprememba 29/88;
3. odlok o sprejetju spremembe dela zazidalnega načrta za poštno prometni center ob Bakovski ulici v Murski
Soboti (Uradne objave, št. 8/89);
4. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
mesta Murska Sobota med Ulico Št. Kovača, Severjevo
ulico, Borovnjakovo ulico in mestnim parkom (Uradni list
RS, št. 6/96);
5. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje ob
Razlagovi ulici v Murski Soboti (Uradne objave, št. 32/86);
6. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
mesta M. Sobota med Trstenjakovo, Bakovsko in Mladinsko
ulico ter rezervatom za družbeno usmerjo gradnjo (Uradne
objave, št. 18/87);
7. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severni del
naselja Črnelavci – romsko naselje (Uradne objave, št.
5/92);
8. odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta
Črnelavci – Veščica (Uradni list RS, št. 75/99);
9. odlok o sprejetju ureditvenih načrtov za melioracijska območja “Budinski mlin” in “Plesa”, Šalamenci – Mlačine, Bodonci ter Borovje II (Uradne objave, št. 18/86) v
delu, ki sega na območje mestne občine;
10. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo
vodovoda Rakičan – Beltinci (Uradne objave, št. 5/92) – v
delu kjer poteka po območju Mestne občine Murska Sobota;
11. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za južni zbiralnik (kolektor) kanalizacije v Murski Soboti (Uradni objave,
št. 10/92);
12. odlok o sprejetju lokacijskega načrta za kabelsko
televizijo v Murski Soboti (Uradne objave, št. 15/90);
13. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Murska Sobota in okolico (Uradne objave, št. 25/89) in vse
spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 59/99, 34/00,
105/00 in 4/01);
14. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje med Mladinsko, I. Regenta, Žitno, Talanyjevo, Trstenjakovo, Tomšičevo, J. Kramarja ulico in Cankarjevim naseljem
(Uradne objave, št. 4/89);
15. odlok o sprejemu ureditvenega načrta za obstoječe in razširjeno pokopališče v Murski Soboti (Uradne objave, št. 8/97);
16. odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (blokovski kompleks – Uradne
objave, št. 25/89 in Uradni list RS, št. 81/02) v delu, ki se
nanaša na območje obdelave in določitev skupnih funkcionalnih zemljišč. Območje obdelave ob Ulici Št. Kovača sega
do severnih fasad stanovanjskih blokov.
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81. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35003-49/2003
Murska Sobota, dne 31. julija 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

3989.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osrednje
splošne knjižnice Pokrajinska in študijska
knjižnica Murska Sobota

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 odl.
US, 8/96 in 36/00), 20. člena zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01), 26. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
21. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) sta Mestni svet mestne občine Murska
Sobota na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) na seji
dne 31. 7. 2003 in Občinski svet občine Beltinci na podlagi
16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS št. 46/00,
118/00, 67/01 in 11/03) na seji dne 5. 8. 2003 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne
knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota in Občina Beltinci (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljici) ustanovita javni zavod osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in
študijska knjižnica Murska Sobota (v nadaljevanju besedila:
knjižnica), urejata njen status, razmerja med ustanoviteljicama in knjižnico, med pogodbenimi partnerji in knjižnico ter
temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina
financiranja knjižnice.
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dile občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina ter Mestna občina Murska Sobota.
Knjižnica je pravni naslednik javnega zavoda Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota p.o., s sedežem v
Murski Soboti, Grajska 2, ki je vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod registrsko številko
1/1638-00.
3. člen
Poslanstvo knjižnice je trajno in nemoteno izvajanje
knjižnične dejavnosti, ki ni pridobitna dejavnost.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Ime in sedež ustanoviteljic:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
Murska Sobota in Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, Beltinci.
Po številu prebivalcev Mestna občina Murska Sobota
razpolaga z 71% ustanoviteljskim deležem, Občina Beltinci
pa z 29% ustanoviteljskim deležem.
5. člen
Ime knjižnice je: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota.
Skrajšano ime: PIŠK Murska Sobota.
Sedež knjižnice je: Murska Sobota, Grajska ulica 2.
Knjižnica je kot javni zavod samostojna pravna oseba s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot to določa zakon o knjižničarstvu in zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter ta odlok.
Knjižnica se vpiše v sodni register in v razvid knjižnic,
ki ga vodi nacionalna knjižnica.
Knjižnica lahko spremeni dejavnost, ime in sedež po
predhodnem soglasju ustanoviteljic.
V pravnem prometu mora knjižnica uporabljati ime iz
prvega odstavka tega člena.
6. člen
Knjižnica ima pečat okrogle oblike z napisom Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje,
določi direktor.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST KNJIŽNICE

2. člen
Knjižnica v Murski Soboti je bila ustanovljena leta 1945
kot Knjižnica okrajnega odbora OF ter se nazadnje preimenovala v Knjižnico in čitalnico Murska Sobota. Z odločbo
skupščine okraja Maribor 111/1 št. 153/1, z dne 20. 1.
1955, se je v Murski Soboti ustanovila tudi Študijska knjižnica Murska Sobota. Knjižnica in čitalnica Murska Sobota in
Študijska knjižnica se z odločbo SO Murska Sobota št.
022-2/73-3 z dne 27. 12. 1972 združita v samostojno
ustanovo z imenom Pokrajinska in študijska knjižnica, ki se
konec leta 1977 kot samostojna delovna enota združi v
Kulturni center Murska Sobota, ki se je leta 1983 preimenoval po pisatelju Mišku Kranjcu. Po razdružitvi Kulturnega
centra Miško Kranjec leta 1992 knjižnica z odlokom SO
Murska Sobota št. 028-2/92-1 z dne 9. 4. 1992 postane
samostojni javni zavod z imenom Pokrajinska in študijska
knjižnica Murska Sobota. Občino Murska Sobota so nasle-

7. člen
Knjižnica je ustanovljena in organizirana kot osrednja
splošna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot
javne službe za območje občin Beltinci, Cankova, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina ter Mestne občine Murska
Sobota na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Splošna knjižnična dejavnost za občine, ki niso ustanoviteljice, se izvaja na podlagi pogodbe v soglasju z ustanoviteljicama.
Naloge območne knjižnice za občine iz Upravnih enot
Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona
opravlja knjižnica v skladu s pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe na podlagi pogodbe med knjižnico in ministrstvom, pristojnim za kulturo.
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Knjižnica zagotavlja knjižnično dejavnost pripadnikom
narodne skupnosti na narodnostno mešanih območjih in
dostop do gradiva Slovencem v zamejstvu na podlagi pogodbe med knjižnico in ministrstvom, pristojnim za kulturo,
v skladu s pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
8. člen
Za izvajanje knjižnične javne službe ima knjižnica naslednje oddelke:
– študijski oddelek,
– mladinski oddelek,
– domoznanski oddelek,
– oddelek potujoče knjižnice,
– oddelek nabave in obdelave,
– čitalnice,
in službe:
– informacijska služba,
– služba za razvoj knjižnične mreže,
– upravno-tehnična služba.
9. člen
Dejavnost knjižnice se šteje kot javna služba knjižnične
dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu, v okviru
katere knjižnica:
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in
druge informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov
in se vključi v procese vse- življenjskega izobraževanja,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje domoznansko gradivo za svoje območje,
– opravlja informacijsko, dokumentacijsko, komunikacijsko in splošno kulturno delo,
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
– se povezuje v enoten knjižnični informacijski sistem,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, predavanja, ki so povezana s knjižnično in domoznansko dejavnostjo,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in
neknjižni obliki,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
na področju knjižničarstva,
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– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska
in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
– pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa
za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni
nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
– izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva,
– skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in
strokovno svetuje knjižnicam na svojem območju (matična
dejavnost),
– v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike,
– izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
– knjižnica zbira vse vrste knjižničnega gradiva: objavljene tiske, zvočne, strokovne, elektronske ali kako drugače
tehnično izdelane zapise, ki so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja.
Knjižnica lahko v okviru svoje dejavnosti prodaja blago
in storitve tudi na trgu.
Knjižnica opravlja dejavnost v skladu s strateškim načrtom v obsegu in na način, določenim z letnim programom in
finančnim načrtom.
10. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja knjižnica, so
v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
O/92.3 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti, od tega:
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K/72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem
povezane dejavnosti, od tega:
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73 Raziskovanje in razvoj, od tega:
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
K/74 Druge poslovne dejavnosti, od tega:
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti
DE/22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, od tega:
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.230 Knjigoveštvo
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
G/52.630 Druga trgovina zunaj prodajaln
I/60.240 Cestni tovorni prevoz
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IV. ORGANI KNJIŽNICE
11. člen
Organi knjižnice so:
– direktor,
– svet knjižnice,
– strokovni svet.
Direktor
12. člen
Direktorja imenuje svet knjižnice na podlagi javnega
razpisa po predhodnem soglasju ustanoviteljice Mestne občine Murska Sobota, ki ima v lasti več kot polovico ustanoviteljskega deleža, mnenju Občine Beltinci ter mnenj občin,
ki so na knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje dejavnosti, ter mnenja strokovnih delavcev knjižnice. Soglasje in
mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Svet knjižnice imenuje direktorja z večino glasov vseh
članov.
Strokovni delavci o mnenju k predlaganemu kandidatu
za direktorja glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet
knjižnice, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet
knjižnice.
Če ustanoviteljici, pogodbeniki in strokovni delavci
knjižnice ne podajo soglasja oziroma mnenja v roku 60 dni
od dneva prejema zaprosila zanj, se šteje, da je soglasje
bilo podano oziroma da so mnenja pozitivna.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo;
– pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delih;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik;
– obvlada osnove računalništva;
– poznavanje dejavnosti s področja knjižnične dejavnosti.
Direktor vodi tudi strokovno delo knjižnice, zato mora
izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca knjižnice. V primeru, da direktor nima bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti najkasneje v dveh letih.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe
lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta knjižnice njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen
čas, za čas trajanja mandata. Predhodno mnenje k pogodbi
o zaposlitvi direktorja dajeta župana ustanoviteljic.
13. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje knjižnice, predstavlja in zastopa knjižnico in je odgovoren za zakonitost dela knjižnice. Direktor v pravnem prometu zastopa in
predstavlja knjižnico z omejitvijo, da sklepa pogodbe nad
višino 5,000.000 SIT v soglasju s svetom knjižnice.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in
ostalimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Naloge direktorja so:
– organizira delo knjižnice,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem
mnenju sindikata,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata,
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– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem knjižnice,
– poroča ustanoviteljicama in svetu knjižnice o zadevah, ki pomembno vplivajo na delovanje knjižnice,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima,
– druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in
enajste alinee daje soglasje svet knjižnice.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese s pisnim pooblastilom opravljanje posameznih zadev, zastopanje in pravico
podpisovanja določenih aktov, pogodb in drugih listin na
druge osebe.
Direktorja v času njegove odsotnosti nadomešča delavec, ki ga pooblasti direktor.
14. člen
Svet knjižnice razreši direktorja pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz
delovnih razmerij preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih knjižnice,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov knjižnice ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom knjižnici
povzroči večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti,
tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju knjižnične dejavnosti,
– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je knjižnica ustanovljena, ali
zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja razreši svet na način in po postopku, ki je
določen za imenovanje direktorja knjižnice.
Svet knjižnice si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje Mestne občine Murska Sobota, mnenje Občine Beltinci in mnenja občin, ki so na knjižnico s
pogodbo prenesle opravljanje dejavnosti, ter mnenje strokovnih delavcev ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 30 dni.
15. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed
strokovnih delavcev, oziroma izmed prijavljenih kandidatov,
vendar največ za eno leto.
Svet knjižnice
16. člen
Svet knjižnice sestavlja sedem članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela knjižnice, financ in pravnih zadev
imenujeta ustanoviteljici. Pet članov imenuje Mestna občina
Murska Sobota, dva člana imenuje Občina Beltinci.
Mandat članov sveta knjižnice traja štiri leta in začne
teči z dnevom konstituiranja. Člani sveta knjižnice so po
preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in
namestnika z večino glasov vseh članov sveta knjižnice.
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Direktor je dolžan ustanoviteljici obvestiti o poteku mandata članom sveta knjižnice najmanj 60 dni pred potekom.

Podrobnejši način svojega delovanja določi strokovni
svet s poslovnikom.

17. člen
Svet knjižnice ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– predlaga ustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo
lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
– ocenjuje delo direktorja ter izvaja pravice in dolžnosti
delodajalca v razmerju do direktorja in sklepa z direktorjem
pogodbo o zaposlitvi po predhodnem mnenju županov občin ustanoviteljic,
– potrjuje letno poročilo knjižnice,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, letnemu programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest,
organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in h
knjižnični pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam kulturnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev o mnenju k predlaganemu kandidatu za direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi
in s tem odlokom.

20. člen
Strokovni svet ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje knjižnice in politiko
ustanoviteljic ter pogodbenih partnerjev,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je knjižnica ustanovljena,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela in
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh
vprašanj,
– daje predhodno mnenje h knjižnični kolektivni pogodbi, če jo knjižnica ima,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
knjižnice,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo drugi splošni
akti knjižnice.

18. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta knjižnice v novi sestavi
skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov.
Seje sveta knjižnice sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo ali zahtevo članov sveta, na pobudo ali zahtevo strokovnega sveta ter na pobudo ali zahtevo
direktorja knjižnice. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar
najmanj dvakrat letno. Svet knjižnice je sklepčen in veljavno
odloča, če je na seji navzoča večina članov. Svet knjižnice
sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta knjižnice.
Podrobnejši način svojega delovanja in poslovanja določi svet knjižnice s poslovnikom.
Strokovni svet
19. člen
Strokovni svet ima šest članov:
– dva člana izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, drugi pa izmed strokovnih delavcev; način izvedbe neposrednih tajnih volitev v strokovni
svet se uredi v posebnem aktu v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
– dva člana imenuje Kulturniška zbornica RS,
– dva člana imenuje Društvo bibliotekarjev Pomurja.
Direktor mora pozvati predlagatelje kandidatov za strokovni svet na dostavo predlogov najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Član strokovnega sveta knjižnice ne more biti obenem
član sveta knjižnice.
Mandat članov strokovnega sveta prične teči z dnem
konstituiranja in traja štiri leta.
Po preteku mandata so člani strokovnega sveta lahko
ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Predsednika in namestnika predsednika strokovnega
sveta imenuje strokovni svet na prvi konstitutivni seji izmed
svojih članov z večino glasov članov. Prvo konstitutivno sejo
skliče direktor v roku 30 dni po izvolitvi predstavnikov delavcev in imenovanju. Strokovni svet sklepa veljavno, če je na
seji navzoča večina članov sveta. Strokovni svet sprejema
odločitve z večino glasov članov.

Razrešitev člana sveta knjižnice ali strokovnega sveta
21. člen
Član sveta knjižnice ali strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan ali
izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži sej,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu knjižnice.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje nov član po istem postopku, kot je
bil imenovan ali izvoljen razrešeni član.
22. člen
Člana sveta knjižnice lahko predčasno razrešita ustanoviteljici na predlog sveta knjižnice ali na predlog katere od
ustanoviteljic.
Mandat predstavnika delavcev v strokovnem svetu predčasno preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev,
ki ga ureja akt iz 17. člena tega odloka.
Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na
podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog strokovni svet ali direktor knjižnice.
V. PREMOŽENJE
23. člen
Knjižnica uporablja in upravlja premoženje in opremo,
ki jo izkazuje v bilanci na dan 31. 12. 2002, kot del javne
kulturne infrastrukture za opravljanje dejavnosti, za katero je
ustanovljena.
Lastniški deleži premoženja se uredijo s posebnim aktom.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
24. člen
Knjižnica pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz
proračunov ustanoviteljic in pogodbenih partnerjev ter državnega proračuna.
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Poleg tega knjižnica lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s članarinami in drugimi nadomestili,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu.
25. člen
Sredstva za izvajanje javne službe knjižnica pridobiva
na osnovi programa dela in finančnega načrta, pripravljenih v skladu s pogoji iz 36. člena zakona o knjižničarstvu in
pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih
knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št.
19/03). K obema aktoma podajajo ustanoviteljici in pogodbeni partnerji soglasje. Šteje se, da je soglasje podano, ko so oba akta sprejeli ustanoviteljici in pogodbeni
partnerji, ki pokrivajo več kot polovico prebivalcev območja delovanja knjižnice.
26. člen
Sredstva za izvajanje javne službe so stroški za plačilo
dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni
stroški, materialni stroški obratovanja in stroški za nakup
knjižničnega gradiva.
Med ustanoviteljicama in občinami-pogodbenimi partnerji se finančna obveznost za skupne stroške razdeli sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške
knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju
posamezne občine, krije vsaka občina sama.
Skupni stroški knjižnice obsegajo predvsem materialne stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo in
obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke
ter z delovanjem skupnih služb.
Pogodbeni partnerji knjižnice so občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.
Pogodbeni partnerji zagotavljajo sredstva iz prvega odstavka tega člena v skladu s pogodbo.
27. člen
V primeru, da posamezna občina ne izpolnjuje svojih
obveznosti do knjižnice po tem odloku in pogodbah, mora
knjižnica o tem obvestiti ustanoviteljici in ministrstvo, pristojno za kulturo, da ukrepa po 54. členu zakona o knjižničarstvu.
28. člen
Knjižnica pridobiva iz proračuna države za usklajen
razvoj knjižnične dejavnosti sredstva za:
– posebne naloge osrednjih območnih knjižnic na podlagi pogodbe med ministrstvom, pristojnim za kulturo, in
knjižnico,
– programe knjižnic, pripravljene v soglasju s predstavniki narodnih skupnosti na narodno mešanih področjih
knjižnic na podlagi pogodbe med ministrstvom, pristojnim
za kulturo, in knjižnico,
– programe knjižnic, pripravljene v soglasju z nacionalno knjižnico za zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega
gradiva Slovencem v zamejstvu na podlagi pogodbe med
ministrstvom, pristojnim za kulturo, in knjižnico,
– za delni letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške opreme,
– za razpisane projekte in programe.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe knjižnica nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
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O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta knjižnice.
Če odhodki presegajo prihodke knjižnice zaradi neizpolnjenih obveznosti ustanoviteljic in pogodbenih partnerjev
iz 25. in 26. člena tega odloka, primanjkljaj krijejo tiste
ustanoviteljice in pogodbeni partnerji, ki svojih obveznosti
niso izpolnili.
Morebitni primanjkljaj, ki bi nastal pri poslovanju knjižnice zaradi razlogov, na katere knjižnica, ustanoviteljici in
pogodbeni partnerji niso mogli vplivati, se krije sorazmerno
po določilih iz 25. in 26. člena tega odloka.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
KNJIŽNICE V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Knjižnica je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Knjižnica prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s premoženjem, ki
ga ima v upravljanju.
31. člen
S premičnim premoženjem upravlja knjižnica samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju
lastnikov.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI
KNJIŽNICE TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN
OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN KNJIŽNICE
32. člen
Za obveznosti knjižnice subsidiarno odgovarjata ustanoviteljici do višine sredstev, ki se letno zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljic za delovanje knjižnice.
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti knjižnice
iz naslova dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja za druge
naročnike.
Ustanoviteljici knjižnici nudita tudi druge vrste pomoči,
ki nima materialnega značaja.
33. člen
Knjižnica je dolžna ustanoviteljicama pošiljati podatke
o poslovanju, o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so
neobhodni za izvrševanje funkcij ustanoviteljic. Knjižnica mora nemudoma in popolno obvestiti ustanoviteljici v primeru,
da posamezni pogodbeni partner ne izpolnjuje svojih obveznosti ali jih ne izpolnjuje pravočasno ali redno.
IX. SPLOŠNI AKTI KNJIŽNICE
34. člen
Knjižnica ima naslednje splošne akte:
– akt o sistemizaciji delovnih mest,
– splošni akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošni akt o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in
drugih zadevah materialno- finančnega poslovanja,
– pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
– druge splošne akte, ki urejajo pomembna vprašanja
s področja dela ali v zvezi z delom knjižnice.
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Splošne akte knjižnice sprejema samostojno direktor,
če ni drugače določeno z zakonom ali s tem odlokom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Svet knjižnice in strokovni svet se konstituirata najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat
opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji v. d. direktor do imenovanja direktorja v skladu s
tem odlokom.
36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, št. 028-2/92-1 z dne 9. 4. 1992, objavljen v
Uradnih objavah občinskih skupščin Gornja Radgona in Murska Sobota, št. 9 z dne 23. 4. 1992.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda z dne 19. 6. 1992, razen določb o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporablja
za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet in do
izdaje akta iz 17. člena.
37. člen
Akt o sistemizaciji in kadrovski načrt knjižnice morata
biti sprejeta najkasneje do 29. 11. 2003.
38. člen
V. d. direktor poskrbi za vpis tega odloka v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
39. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/2003
Murska Sobota, dne 31. julija 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
Št. 082-06/2003-123/III
Beltinci, dne 5. avgusta 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

3990.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
VRTEC Murska Sobota

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 41. in 139. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno
besedilo – Uradni list RS, št. 55/03) ter 17. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99,
52/01, 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 31. 7. 2003 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
VRTEC Murska Sobota
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota (Uradni list RS, št. 17/97) se
spremeni 2. člen, tako da se iz sestave Vrtca Murska Sobota črtajo naslednje enote:
– enota vrtca Urška, Prešernova ulica, Murska
Sobota,
– enota vrtca Slonček, Lendavska 25/a, Murska
Sobota,
– enota vrtca Potoček, Lendavska 45/b, Murska
Sobota.
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 12. člena, tako
da novo besedilo glasi:
»Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja otrok v starosti
od enega do treh let, drugega starostnega obdobja otrok v
starosti od treh do šest let, v kombiniranih oddelkih vključenih otrok prvega in drugega starostnega obdobja, v razvojnih oddelkih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, v
oddelkih predšolske vzgoje otrok Romov in v bolnišničnih
oddelkih predšolskih otrok v času hospitalizacije. Vrtec lahko organizira tudi dnevno varstvo otrok v vzgojno-varstvenih
družinah in vse druge oblike vzgojno-varstvenega dela, ki jih
navaja zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96).«
3. člen
Spremeni in dopolni se tretji odstavek 12. člena, tako
da novo besedilo glasi:
»Vrtec opravlja tudi naslednje dodatne dejavnosti, ki jih
opravlja v manjšem obsegu:
– pripravlja dietne obroke oziroma kosila za otroke, ki
niso vključeni v vrtec,
– organizira strokovne simpozije z vsebinami za področje predšolske vzgoje.
S temi dejavnostmi in po potrebi s podobnimi drugimi
dejavnostmi, ki ne štejejo za nove oblike, vrtec dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela in z njimi prispeva
k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo
za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.«
4. člen
Spremeni se četrti odstavek 15. člena, ki se nanaša na
volitev predstavnikov delavcev vrtca v svet vrtca, tako da
novo besedilo glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo:
– dva predstavnika enota Štefana Kovača (Gozdiček),
– enega predstavnika enota Gregorčičeva (Ringaraja),
– enega predstavnika enota Talanyijeva in Pušča (Miške in Romano),
– enega predstavnika enota Rakičan, Bolnišnica, Bakovci in Krog (Veverička, Krtek in Srnica).«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 19. člena, tako da glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra. Mandat ravnatelja traja pet let.«
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6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15303-2/2003
Murska Sobota, dne 31. julija 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

3991.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Lendavska sever v Murski
Soboti

Na podlagi 12. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), 22. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/98, 70/00 in
51/02) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 31. 7. 2003
sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Lendavska sever v Murski
Soboti
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti, ki ga je pod številko projekta
ZN/MS-02/2000 izdelala družba Tehnični biro d.o.o. Murska Sobota, Slovenska 11.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine
Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter
na sedežu Mestnih četrti mesta M. Sobota, Trg zmage 4.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo
organizirana javna obravnava, kraj in čas le-te bo določen
naknadno in objavljen v lokalnih medijih.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo
pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi
zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na Oddelek za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Št. 35005-1/01
Murska Sobota, dne 31. julija 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

Št.
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Program priprave izdelave spremembe
zazidalnega načrta za del območja obrtne cone
Murska Sobota – sever

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem
besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02)
je župan Mestne občine Murska Sobota dne 5. 8. 2003
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
izdelave spremembe zazidalnega načrta za del
območja obrtne cone Murska Sobota – sever
1. člen
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA
PRIPRAVO SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Območje obdelave je del ureditvenega območja mesta
Murska Sobota in zajema nepozidane površine.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine
Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v
letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86,
10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter
družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–
1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih
občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99,
9/00 in 14/02) je predmetno območje opredeljeno kot
zazidljivo.
Območje obdelave se ureja z veljavnim odlokom o
sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota
– sever (Uradni list RS, št. 39/97). V delu območja, ki ga
obravnava veljaven zazidalni načrt se želi zaradi menjave
lastništva izvesti drugačna vsebina.
Kot podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo spremembe dela zazidalnega načrta je izdelan idejni osnutek
za predvidene ureditve na tem območju, katerega so predložili investitorji in plačniki izdelave spremembe zazidalnega načrta.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in
obseg spremembe dela zazidalnega načrta, postopek in
roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora,
ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske
ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo
naloge.
2. člen
PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Predmet izdelave spremembe veljavnega zazidalnega
načrta je izdelati nov izvedbeni akt, za del območja, ki še ni
pozidan in, ki bo prostorsko urejal območje na katerem je
predvidena izgradnja novih objektov trgovsko obrtne vsebine. Smernice za urbanistično oblikovanje mikrolokacije območja so podane in zastavljene v idejni rešitvi, katera je bila
izdelana po naročilu investitorjev.
Območje je do sedaj ostalo nepozidano, delno ga prečka komunalna infrastruktura. Predvideni objekti bodo namenjeni različni dejavnosti, in sicer: proizvodnja, servis, bencinski servis, trgovina in avtopralnica. Na tem območju
stanovanjska gradnja ni dopustna.
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Kot ena izmed podlag za izdelavo predmetnega programa priprave so tudi pridobljena priporočila s prve prostorske konference, ki je bila izvedena dne 24. junija 2003.
Sprememba zazidalnega načrta mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih ZUreP-1, 73.
člen. Torej mora vsebovati naslednje: prikaz ureditvenega
območja; usmeritev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi
območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo;
morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri
izvajanju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne
dediščine, če je na tem območju evidentirana; rešitve in
ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski prostorski akt mora vsebovati tudi priloge, ki
so natančno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu
in 139. členu ZUreP-1. Torej bo sprememba ZN morala
vsebovati naslednje obvezne priloge: povzetek za javnost;
izvleček iz strateškega prostorskega akta – to je sedaj še
veljaven dolgoročni in srednjeročni plan občine Murska
Sobota; obrazložitev in utemeljitev spremembe ZN; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predmetne spremembe ZN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so
bili pri pripravi spremembe ZN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino predmetne spremembe
ZN; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci
urejanja prostora; celoten spis postopka in sprejemanja
spremembe ZN; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in
oceno stroškov za izvedbo spremembe ZN. Obenem je
obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi
predmetne spremembe ZN.
Načrtovalec predmetne spremembe ZN bo moral
predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota
šest izvodov akta. Po en izvod sprejete spremembe ZN za
del območja obrtne cone Murska Sobota – sever bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe mestne občine Murska Sobota, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celoten ZN s prilogami predati v
digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCAD (dwg).
3. člen
OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Območje spremembe zazidalnega načrta zavzema območje ob Lendavski ulici v Murski Soboti, ki meji z južne
strani na Markišavsko ulico, iz vzhodne strani z obstoječo
pozidavo ob Obrtni ulici ter severno s poslovnim kompleksom “Cipot“.
Območje obdelave vključuje naslednje parcele, ki so
tudi predmet obravnave: 3536, 3524/1 (Obrtna ulica),
3524/41, 3537/1 in 5352/1 (Lendavska ulica), 5353/1
(Markišavska ulica) vse k. o. Murska Sobota
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Lastniki parcel in naročniki izdelave spremembe ZN
so trije investitorji.
4. člen
NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO
SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Pripravljavec spremembe zazidalnega načrta za del
območja obrtne cone Murska Sobota – sever je Mestna
občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje
in prostor ter gospodarske javne službe, po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora
da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo
ob pozivu tudi sprejeti program priprave.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih
nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec ZN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge
pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo spremembe zazidalnega načrta za del območja
obrtne cone Murska Sobota – sever, so:
– Elektro Maribor, PE Murska Sobota, Lendavska
31/A, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage
6, 9000 Murska Sobota,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75,
9000 Murska Sobota,
– Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Murska Sobota,
9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota,
– Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000
Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska
ul. 1/c, 9000 Murska Sobota,
– Mura JVGP, d.d. Ciril Metodova 34, 9000 Murska
Sobota,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2,
9000 Murska Sobota,
– Direkcija RS za ceste, izpostava Murska Sobota,
Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
Pripravljavec spremembe zazidalnega načrta za del
območja obrtne cone Murska Sobota – sever je Mestna
občina Murska Sobota in sicer Oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Murska
Sobota, Kardoševa 2.
Pobudniki in investitorji predvidenih posegov v prostor so: MOL Slovenija d.o.o., Lendava, Glavna ulica 73,
9220 Lendava; Murska transport, Branko Cipot s.p., Obrtna ulica 28, 9000 M.Sobota; Merkur, trgovina in storitve,d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, oziroma zasebni investitorji.
5. člen
SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
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Idejna rešitev za izgradnjo dela območja obrtne cone
Murska Sobota – sever je izdelana, tako, da je to podlaga
in osnovno izhodišče za izdelavo spremembe zazidalnega
načrta.
Pri izdelavi spremembe zazidalnega načrta je potrebno upoštevati, obstoječi veljavni odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97) in nov zazidalni načrt za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota, kateri je
bil sprejet 31. julija 2003. Zaradi kompleksnejših prometnih ureditev je potrebno upoštevati Prometno študijo mesta Murska Sobota št. 001/96-S, junij 1997, ter rešitve v
Lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2441, št. proj. 11/01-LN/MS, maj 2002.
Upoštevati je potrebno vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju. S podatki
razpolaga upravljavec komunalne infrastrukture – Komunala, Javno podjetje d.o.o., Murska Sobota.
6. člen
PRIDOBITEV GEODETSKIH PODLAG
Geodetske podlage za izdelavo spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota –
sever, si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska
Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota.
7. člen
ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMBE ZAZIDALNEGA
NAČRTA
Pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci (po zapisniku) katera je bila izvedena 24. junija 2003. Pripravljavec spremembe ZN takoj po sprejetju
programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku
30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene
strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave
in idejne zasnove za del območja obrtne cone (avgust,
september 2003).
Izdelovalec spremembe ZN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z
veljavno zakonodajo.
Izdelovalec bo izdelal osnutek spremembe ZN in ga
dostavi Mestni občini Murska Sobota.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni
razgrnitvi osnutka spremembe ZN, pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana v pripravljenem osnutku.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota se osnutek spremembe
ZN javno razgrne za obdobje 30 dni (september, oktober
2003).
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava
osnutka spremembe ZN. Občani, organi in organizacije,
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krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do
prve obravnave na Mestnem svetu mestne občine Murska
Sobota. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi
izdelovalec v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne
občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami. Predlog
stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za urbanizem, ki deluje v sklopu mestnega sveta Mestne občine
Murska Sobota.
Izdelava dopolnjenega predloga spremembe zazidalnega načrta in pridobitev mnenj
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog spremembe zazidalnega načrta. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da
podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva.
Sprejem dopolnjenega predloga spremembe zazidalnega načrta – 1. obravnava
Sprejem dopolnjenega predloga spremembe ZN na
Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1.obravnava. Hkrati se sprejmejo stališča in odgovori na pripombe
in pobude iz javne razgrnitve in javne obravnave. V primeru
ponovnih predlogov korekcij osnutka ZN na mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog tako, da upošteva potrjene
pripombe (oktober, november 2003).
Sprejetje odloka o spremembi zazidalnega načrta –
2. obravnava
Na predlog župana Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme v 2. obravnavi usklajen dopolnjen
predlog spremembe zazidalnega načrta za del območja
obrtne cone Murska Sobota – sever z odlokom. Odlok se
objavi v Uradnem listu RS (december 2003, januar 2004).
8. člen
OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Finančna sredstva za izdelavo spremembe dela zazidalnega načrta zagotovijo investitorji ter pobudniki: MOL
Slovenija d.o.o., Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava; Murska transport, Branko Cipot s.p., Obrtna ulica 28,
9000 Murska Sobota; Merkur, trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35003-16/2003
Murska Sobota, dne 5. avgusta 2003.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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ROGAŠKA SLATINA
3993.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine
Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000
dopolnjen 2002

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, 37/85, 29/86, 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84) ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine
Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000
dopolnjen 2002
1. člen
Spremenita in dopolnita se dolgoročni plan Občine
Šmarje pri Jelšah 1986–2000, dopolnjen 1989 (Uradni list
SRS, št. 39/90) ter spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) v delu, ki se
nanaša na Občino Rogaška Slatina.
2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Šmarje pri Jelšah se v delu, ki se nanaša na
območje Občine Rogaška Slatina preimenuje v prostorske
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2002
(v nadaljevanju: dolgoročni in srednjeročni plan).
3. člen
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Rogaška Slatina sestavljajo:
A) odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2002 z
naslednjo vsebino:
I.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.

DOLGOROČNI PLAN
UVOD
Problematika prostora in možnosti za spreminjanje namenske rabe
CILJI IN USMERITVE DOLGOROČNEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA
Globalne usmeritve razvoja v prostoru
Cilji demografskega razvoja in poselitve prebivalstva
Cilji in usmeritve za razvoj poselitve
Cilji razvoja družbenih, oskrbnih, storitvenih in
proizvodnih dejavnosti
Cilji in usmeritve ekološkega razvoja
ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU
Zasnova namenske rabe prostora
Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z
vrstami prostorsko izvedbenih aktov
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Zasnova prometnega omrežja
Zasnova vodnega gospodarstva
Zasnova komunalnega omrežja
Zasnova energetskega omrežja
Zasnova telekomunikacijskega omrežja
Zasnova varstva kulturne dediščine
Zasnova varstva naravnih vrednot

4.

URBANISTIČNA ZASNOVA NASELJA ROGAŠKA SLATINA
Vloga in pomen izdelave urbanistične zasnove
Značilnosti dosedanjega razvoja Rogaške Slatine
Skupna izhodišča in razvojne usmeritve po dejavnostih
Opredelitev načinov urejanja posameznih območij v naselju z zaporednostjo izvedbe
Usmeritve za prometno ureditev
Usmeritve za varovanje kulturne dediščine
Usmeritve za varovanje naravnih vrednot
Komunalna in energetska infrastruktura
Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje naselja

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
Program raziskovanj, analiz in študij, potrebnih
za uresničevanje in dopolnjevanje plana
Merila, načela in pogoji za urejanje prostora
Obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnega
plana

II.
1.
1.1.

SREDNJEROČNI PLAN
UVOD
Temeljni cilji varstva okolja in urejanja prostora

2.

CILJI RAZVOJA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI
V PROSTORU
Stanovanjska gradnja
Družbene dejavnosti
Oskrbne in storitvene dejavnosti
Proizvodna in obrtna dejavnost
Območja za turistično zdraviliško dejavnost
Promet in zveze
Vodnogospodarske ureditve
Komunalna dejavnost
Energetika
Kmetijske in gozdne površine
Območja mineralnih surovin
Varovanje kulturne dediščine
Varovanje naravnih vrednot
Varstvo in izboljšanje okolja

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA
Priprava strokovnih podlag in prostorsko izvedbenih aktov (PIA)
Usmeritve za pripravo PIA in predvidene naloge
v zvezi z urejanjem prostora
Geodetska dela
Usmeritve za urejanje drugih območij v naseljih
Urejanje posegov v prostor izven naselij

B)

Kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana

I.
1.1.
1.

DOLGOROČNI PLAN
Zasnova urejanja prostora
Zasnova namenske rabe prostora
(merilo 1: 25.000)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.2.
1.

2.
II.
2.1.
2.2.
1-23

Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z
vrstami prostorsko izvedbenih aktov
(merilo 1: 25.000)
Zasnova prometnega omrežja
(merilo 1: 25.000)
Zasnova vodnega gospodarstva
(merilo 1: 25.000)
Zasnova komunalnega omrežja
(merilo 1: 25.000)
Zasnova energetskega omrežja
(merilo 1: 25.000)
Zasnova telekomunikacijskega omrežja
(merilo 1: 25.000)
Zasnova varstva kulturne dediščine
(merilo 1: 25.000)
Zasnova varstva naravnih vrednot
(merilo 1: 25.000)
Urbanistična zasnova naselja Rogaška Slatina
v merilu 1: 5.000
Namenska raba prostora z opredelitvijo dejavnosti in opredelitev načinov urejanja posameznih območij v naselju z zaporednostjo izvedbe
(merilo 1: 5.000)
Usmeritve za prometno ureditev
(merilo 1: 5.000)
SREDNJEROČNI PLAN
Pregledna karta z razdelitvijo listov merila
1:5.000 (merilo 1:25.000)
Zasnova srednjeročnega razvoja občine
Legenda k zasnovi srednjeročnega razvoja občine, prikazanega na PKN5
Pregledni katastrski načrti (merilo 1:5.000)

4. člen
Dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za območje
Občine Rogaška Slatina se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:

DOLGOROČNI PLAN
1. Uvod
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 26/97, 70/97 in
10/96) in zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območjih (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98) je
nastala nova Občina Rogaška Slatina kot ena izmed naslednic Občine Šmarje pri Jelšah. Občina je ob popisu leta
1991 štela 10.488 prebivalcev.
Podlago za izdelavo dolgoročnega plana Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986-2000 predstavljajo smernice za pripravo dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah ter vse nadaljnje spremembe in dopolnitve dolgoročnega
in družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah, analize dosedanjega in bodočega razvoja občine ter usmeritve in obvezna izhodišča republiških dolgoročnih planskih dokumentov.
1.1. Problematika prostora in možnosti za spreminjanje
namenske rabe
Kartografsko gradivo: strokovne podlage dolgoročnega plana.
V Občini Rogaška Slatina je eden poglavitnih prostorskih problemov zelo razširjen pojav razpršene gradnje, ki je
močno prerasla okvir avtohtone poselitve. Predvsem v naselju Rogaška Slatina pa je nastal konflikt v rabi prostora, kjer
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bo potrebno uskladiti varstvo kmetijskih zemljišč kot tudi
zagotoviti spoštovanje naravnih zakonitosti vodnega režima
(trajno varovana kmetijska zemljišča) in razvoj mesta, ki se
ureja z urbanistično zasnovo. Zaradi nezdružljivosti obeh
rab prostora je v Rogaški Slatini izredno nizka gostota prebivalcev na ha. Naselje nima dovolj prostora za svoj razvoj,
urbanizacija pa se širi v njegovo zaledje, pod obronke Boča
in v obliki slemenske pozidave v južnem delu občine. Tako
poseljevanja ni mogoče usmerjati z izdelanimi urbanističnimi
kriteriji, temveč se problemi rešujejo sproti po načelu gašenja požarov. S tem pa nastaja škoda tudi v širšem smislu, saj
je učinek tako togega varovanja kmetijskih zemljišč prav
nasproten od zaželenega in pričakovanega.
Podobna problematika se javlja tudi v višjih legah, saj
ob pripravah Slovenije za vstop v Evropsko unijo zelo težko
govorimo o kmetovanju, ki bi zagotavljajo preživetje tukajšnjim prebivalcem. Kmetijstvo bo vsekakor potrebno kombinirati z drugimi dejavnostmi (turizmom, obrtjo, prodajo domačih kmetijskih proizvodov, domačo obrtjo,…), kar na eni
strani ponovno pomeni načrtno usmerjanje gradnje, ki mora
imeti za to razpoložljiv prostor, na drugi pa bomo na ta način
lahko ohranili tudi značilen videz kulturne krajine. V nasprotnem primeru, ki pomeni varovanje prostora le z enega vidika, pa bo še hitreje prišlo do opuščanja ter zaraščanja
kmetijskih zemljišč in s tem do degradacije kulturne krajine.
Precejšnja vlaganja bodo potrebna tudi v posodobitev
in izgradnjo komunalnega infrastrukturnega omrežja. Zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev za razreševanje vprašanj
povezanih z zagotavljanjem zadostnih količin pitne vode,
izgradnjo čistilnih naprav in odlagališč komunalnih in drugih
odpadkov, kljub vloženim naporom še ni zadovoljivih rešitev.
Prav tako ni v celoti zagotovljena ustrezna stopnja poplavne
varnosti urbanih območij ter ukrepov za preprečitev ogrožanja infrastrukture pred vodno erozijo in plazovi.
V sklopu reševanja infrastrukturnih problemov se nahajajo tudi prometnice. Večji problemi prometa skozi naselje
Rogaška Slatina so rešeni z mestno obvoznico, kljub temu
pa bo potrebno vložiti še veliko naporov za izboljšanje prometnega stanja v celotni občini.
2. Cilji in usmeritve dolgoročnega prostorskega razvoja
2.1. Globalne usmeritve razvoja v prostoru
Kartografsko gradivo: strokovne podlage dolgoročnega plana: karta s prikazom izhodišč in omejitev za urejanje
prostora s poudarkom na razvoju sistema poselitve in hierarhije naselij.
Izhodišča za razvoj v prostoru so podana z usmeritvami
republiške prostorske zakonodaje, predvsem pa s potrebo
po zagotovitvi kvalitetnega življenjskega okolja in ustreznejše prostorske razmestitve dejavnosti ter odpravljanja neskladij v rabi prostora, ki so prisotna danes. Osnovni pogoj za
izvajanje skladnejšega socialnega in gospodarskega razvoja
v prostoru je oblikovanje strategije prostorskega razvoja, ki
temelji na načelih trajnostnega in sonaravnega razvoja.
Cilji, ki jih občina z dolgoročno opredelitvijo urejanja in
rabe prostora želi doseči so:
– humanejši in enakovredni življenjski pogoji za vse
prebivalce občine,
– posebna skrb za izboljševanje delovnih in življenjskih
pogojev prebivalstva na hribovitih območjih,
– enakomernejši razvoj v prostoru in ohranjanje poselitve na celotnem teritoriju občin,
– skladen razvoj občine ob upoštevanju prednosti, ki
izhajajo iz naravnega in kulturnega bogastva občine,
– napredek v znanju, informatiki in tehnologijah sodi
med bistvene pogoje za izboljšanje kakovosti življenja in
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dela. S prehodom na višjo raven tehnološkega, znanstvenega, kulturnega in s tem tudi gospodarskega razvoja se bo
poskušala občina približati slovenskemu povprečju;
– racionalna raba površin za gradnjo stanovanj, proizvodnih kompleksov in infrastrukture ter smotrno razmeščanje dejavnosti v prostoru (skladna namenska raba prostora),
– racionalno izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih
naravnih virov,
– za ohranitev naravnih danosti in ohranitev ekološkega ravnotežja, je treba dosledno odpravljati in preprečevati žarišča onesnaževanja, poskrbeti za zavarovanje
krajinskih značilnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– za vsa zemljišča je treba določiti namensko rabo,
kjer bo imelo prednost izboljšanje in varovanje kvalitetnih
zemljišč za kmetijsko proizvodnjo in varovanje naravnih virov
ter naravne in kulturne dediščine,
– varovati gozdove in skrbeti za ravnovesje in zdravo
življenjsko okolje,
– varovati vodni in obvodni prostor ter retencijska območja,
– učinkovito in ekonomsko upravičeno gospodarjenje
s prostorom, ki bo omogočilo kvaliteto življenja tako sedanjim kot bodočim rodovom,
– skrbeti za nadaljnji razvoj obrambe ter zaščito pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Vse usmeritve razvoja v prostoru so prikazane tudi v
kartografskem delu dolgoročnega plana, ki vsebuje naslednje zasnove:
1. Zasnova namenske rabe prostora
(merilo 1: 25.000)
2. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z vrstami prostorsko izvedbenih aktov (merilo 1: 25.000)
3. Zasnova prometnega omrežja (merilo 1: 25.000)
4. Zasnova vodnega gospodarstva
(merilo 1: 25.000)
5. Zasnova komunalnega omrežja (merilo 1: 25.000)
6. Zasnova energetskega omrežja (merilo 1: 25.000)
7. Zasnova telekomunikacijskega omrežja
(merilo 1: 25.000)
8. Zasnova varstva kulturne dediščine
(merilo 1: 25.000)
9. Zasnova varstva naravnih vrednot
(merilo 1: 25.000)
2.2. Cilji demografskega razvoja in poselitve prebivalstva
Zasnova poselitve prebivalstva v prostoru občin je skladna s ciljem enakomernega razvoja celotnega območja. Z
zagotavljanjem primernega življenjskega standarda in primernih pogojev za delo in bivanje bo mogoče še naprej
spodbujati rast prebivalstva. Projekcije prebivalstva po naravni rasti za Občino Rogaška Slatina kažejo do leta 2020
rast z indeksom nad 100. Indeks predvidenega gibanja prebivalstva v letih 1991–2000 je tako 104,26%, v celotnem
obdobju do leta 2020 pa 105,16%.
Število prebivalcev
v občini

1991
10.488

2000
10.935

2020
11.029

S primerno politiko občine in zagotavljanjem prostorskih možnosti za njen razvoj, lahko računamo z določenim
priseljevanjem prebivalstva, ki pa ne bo tako intenzivno kot v
preteklih desetletjih.
Skrbeti bo potrebno za še višjo izobrazbeno raven in
zagotavljanje ustreznih delovnih mest. Nenehno bo treba
izpopolnjevati strokovno znanje s stalnim izobraževanjem.

Predvidevamo 2,2% povprečno stopnjo rasti zaposlovanja v obdobju 1986–2000, s tem, da bo relativno višja
stopnja rasti dosežena v prvem obdobju uresničevanja dolgoročnega plana, nato pa se bo rast postopno zmanjševala,
večji prispevek k porastu družbenega proizvoda pa bo pridobilo povečanje produktivnosti dela, ki bo temeljil tudi na
izboljšanju kadrovske strukture zaposlenih.
Na področju sektorske strukture je treba zaposlovanje
dolgoročno usmeriti predvsem v terciarni in kvartarni sektor,
relativno pa zmanjševati zaposlovanje v primarnem in sekundarnem sektorju.
Dolgoročne usmeritve bodo služile kot podlaga za izdelavo srednjeročnih načrtov, ki morajo konkretneje definirati globalne cilje in naloge na področju zaposlovanja in
kadrov, predvsem pa naložbe v izobraževanje in razvojno-raziskovalno dejavnost.
2.3. Cilji in usmeritve za razvoj poselitve
Če želimo zagotoviti skladen razvoj in enakomernejšo
poselitev celotnega prostora občine, je treba zastaviti ustrezno politiko razvoja posameznih območij oziroma naselij. Med
območji so razlike v razvitosti, ki jih bomo postopoma odpravljali. Pri tem imajo največjo vlogo stanovanjska gradnja,
infrastrukturne in oskrbne dejavnosti ter zaposlitvene možnosti. Glede na različne stopnje razvitosti bo treba na slabše
opremljenih območjih posamezne dejavnosti razvijati hitreje.
Temeljna usmeritev razvoja v prostoru v naslednjih letih
je ohranjanje poseljenosti celotnega, predvsem kmetijskega in obmejnega prostora, zagotavljanje primernega družbenega standarda tudi izven urbaniziranih centrov in s tem
čim bolj enakomernih pogojev bivanja in dela vsem prebivalcem. Temeljna usmeritev mora slediti tudi cilju po ohranitvi
vodnih in obvodnih zemljišč, ohranitvi funkcije poplavnih-retencijskih površin ter ohranitvi varovanih prostorov za umetne zadrževalnike na pritokih, kot tudi po ohranitvi (evidentiranih) mokrišč. Temu cilju mora prvenstveno slediti razvoj
gospodarstva in drugih družbenih dejavnosti s primerno disperzijo delovnih mest ter oskrbnih in storitvenih dejavnosti,
še posebej pa stanovanjsko in komunalno gospodarstvo z
zagotavljanjem primernih bivalnih pogojev ter kmetijstvo in
turizem z zadrževanjem nadaljnje deagrarizacije. Prav tako
mora usmeritev upoštevati tudi pogoje smotrnega in ekonomičnega odvoda in čiščenja odplak.
Z dolgoročnim planom je treba podrobneje opredeliti
vlogo ter razvojne funkcije naselij v občini (glej tudi poglavje
3.2.). Glede na to vlogo je treba smotrno razporediti dejavnike v prostoru, tako da bodo v Rogaški Slatini zagotovljene
nove oblike udeležbe javnih sredstev v zasebne naložbe z
namenom, da se ohrani javni vpliv pri investicijah, ki posegajo v mestni prostor oziroma pri investicijah, ki so usmerjene v realizacijo strateških prostorskih ciljev občine. Z razvojem omrežja naselij je treba razvijati tudi infrastrukturo,
posebno cestno prometno in komunalno omrežje.
Načelne usmeritve glede nadaljnje urbanizacije so dograjevanje in zaokrožanje obstoječih urbanih struktur, naselij s čim racionalnejšim poseganjem na nove površine. Glavna center urbanizacije je naselje Rogaška Slatina z največjim
številom proizvodnih in centralnih dejavnosti v občini. Poleg
Rogaške Slatine je treba močneje razviti tudi Podplat. Novi
posegi bodo vsestransko pretehtani in strokovno utemeljeni
ter podrejeni racionalni rabi prostora, s ciljem smotrne rabe
celotnega prostora in varovanja kulturne krajine.
Centralna naselja bodo gonilo razvoja svojega vplivnega območja s proizvodnimi, oskrbnimi, izobraževalnimi, kulturnimi in upravnimi funkcijami, zato jim je treba zagotoviti
pogoje za čim hitrejši razvoj. Bistveno vlogo pri tem imajo
komunikacijsko in komunalno omrežje ter energetske ra-
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zmere, kar je treba razvijati pospešeno, skladno z zastavljeno zasnovo poselitve.
Naselja je treba opredeliti glede na velikost v omrežju
naselij in vrsto dejavnosti, ki se bodo v njih razvijale. Ureditvena območja je treba določati skladno s potrebami razvoja, ki narekujejo planiranje velikosti stanovanjskih in proizvodnih območij ter pripadajočih območij centralnih in
infrastrukturnih dejavnosti.
Kljub varovanju plodne zemlje bo naselja potrebno širiti, ker zgoščevanje oziroma zapolnjevanje ali prenova dotrajanega gradbenega fonda ne zadošča več niti sedanjim potrebam, kaj šele potrebam razvoja v naslednjih nekaj letih.
Območja naselij je treba kljub temu najprej zaokroževati in
izgrajevati znotraj ureditvenih območij. Za njihovo smotrno
in nadzorovano širitev bo predvidena zaporednost zapolnjevanja posameznih območij znotraj predvidenih širitev naselij. Opredeljeni bodo tudi pogoji (urbanistična, komunalna in
zemljiška politika) za posamezne posege tako v ureditvenih
območjih naselij kot v območjih razpršene gradnje. S tem
se bo ustavil trend stihijskega načina poseljevanja v dobro
dostopnih naseljih in drugih območjih. Zagotoviti je treba
tudi ustrezen nadzor in spremljanje posegov v prostoru.
Poseljenost območij razpršene gradnje ob vznožju Boča in na južnem delu občine, je treba usmerjati z ukrepi kot
so prometna povezanost, možnost zaposlovanja doma ali v
bližini doma, obveznim komunalnim standardom in osnovno
oskrbo.
S tako usmerjenim razvojem poselitve bo dosežen predvsem kvalitativen premik v procesu urbanizacije in v omrežju
naselij nasploh. Ta bi se moral odraziti tako v razmestitvi
dejavnosti po naseljih, v fizičnih prostorskih strukturah naselij, v komunalni in energetski oskrbi, v prometnih povezavah med naselji in v naseljih kakor tudi v socioekonomskih
dejavnikih ter v načinu usmerjanja in usklajevanja razvoja v
prostoru.
2.4. Cilji razvoja družbenih, oskrbnih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti
Socialni razvoj in družbene dejavnosti
V občini Rogaška Slatina je treba socialni razvoj in
razvoj družbenih dejavnosti usmeriti v kvalitetnejše in
vsestransko zagotavljanje človekovih potreb tako, da bo mogoče doseči višjo stopnjo socialne varnosti in izboljšati kvaliteto življenja. Na vseh področjih je treba spodbujati razvojno
raziskovalno delo, inovativno dejavnost ter posodabljanje
delovnih procesov na podlagi novih tehnologij. Na področju
vzgoje in izobraževanja (referendumski program), otroškega
varstva, zdravstva, kulture in telesne kulture je treba zaradi
večjih skupnih potreb in kvalitetnejšega zadovoljevanja le-teh
pridobiti dodatne prostorske zmogljivosti.
Raziskovalna dejavnost. Z razvojno-raziskovalno dejavnostjo, kamor spadata uporaba znanja in znanosti je treba
povečati inovacijsko sposobnost in si s tem zagotoviti hitrejše prilagajanje družbe spreminjajočim se okoliščinam v svetu in doma. V dolgoročnem razvoju je treba povečati število
raziskovalno usposobljenih kadrov. Naslanjati se je treba na
domače strokovnjake, ki se bodo vključevali v raziskovalno
delo.
Vzgoja in izobraževanje. V vzgoji in izobraževanju je
treba z razpoložljivimi materialnimi možnostmi uskladiti programe z nadaljnjim racionalnejšim izvajanjem dejavnosti, večjo medsebojno povezanostjo in večjim vplivom uporabnikov storitev. Poleg obstoječih kapacitet je potrebno razvijati
tudi druge oblike dela z mladimi. Zanemariti pa ne smemo
preostalih oblik izobraževanja: dopolnjevanje znanja, izobraževanje že zaposlenih delavcev, itd., za kar je treba zagotoviti prostorske možnosti.
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Varstvo predšolskih otrok. V sklop družbenih dejavnosti spadata vzgoja in varstvo predšolskih otrok. Predšolskim
otrokom moramo omogočiti polnovreden razvoj. Z ustvarjanjem prostorskih možnosti bo treba omogočiti tudi izvajanje
različnih vrst otroškega varstva, predvsem za otroke starejše
od treh let.
Zdravstveno varstvo. Na področju zdravstvenega varstva je treba razvijati programe za izboljšanje zdravstvenega
stanja prebivalcev. Hitreje bomo razvijali dejavnosti splošne
medicine, preventivnega zobozdravstva, medicine dela,
zdravljenja in nege bolnikov na domu, zdravstvene vzgoje
prebivalstva.
Socialno skrbstvo. Usmerjati je treba tudi dejavnosti
socialnega skrbstva in varstva, predvsem v preprečevanje
socialnih problemov in zagotavljanje možnosti vsem prebivalcem za enakovredno vključitev v družbeno, bivalno in
delovno okolje.
Kulturne dejavnosti. Kulturi kot dejavnosti je treba v
dolgoročnem razvoju posvetiti več pozornosti. Z zagotavljanjem prostorskih možnosti bo treba omogočiti čim večjo
možno dostopnost h kulturnim dobrinam ter kulturno ustvarjalnost, ki se bo uveljavila kot del vsakdanjega življenja in
dela in kot oblika ustvarjalnega izkoriščanja prostega časa.
Kot prednostne naloge je treba obravnavati tudi varovanje
naravne in kulturne dediščine, knjižničarstvo in ljubiteljsko
kulturo v okviru zveze kulturnih organizacij Občine Rogaška
Slatina:
a) s področja knjižničarstva bo vsa dejavnost težila k
doseganju standardov za splošno izobraževanje knjižnice in
s tem zadovoljila potrebe za obstoj občinske matične knjižnice.
b) Na področju ljubiteljske kulture bo v naslednjem dolgoročnem obdobju namenjene več pozornosti pri oživljanju
in ustanavljanju kulturnih društev ali skupin.
c) Na področju novogradenj kulturnih objektov je bila
zaključena gradnja kulturnega doma v Rogaški Slatini.
Za telesno kulturno dejavnost bo treba spremeniti nekatere dolgoročne programske smernice zaradi realnega
padanja višine sredstev. Tako je načrtovano le minimalno
povečanje razvoja z novimi dejavnostmi. Obdržati je treba
obstoječe telesnokulturne organizacije in v njih razvijati dejavnosti, ki že potekajo. Osrednjo pozornost bo še naprej
posvečena štirim osnovnim dejavnostim:
a) razvoju množičnosti,
b) razvoju tekmovalnega in vrhunskega športa,
c) strokovnim kadrom in
d) telesnokulturnim objektom.
Oskrbne in storitvene dejavnosti
Storitvene dejavnosti je treba vključevati v stanovanjska ali centralna območja naselij. Postopoma bodo realizirani programi turistično rekreacijskih centrov in pospeševanja kmečkega turizma na celotnem območju občine.
Trgovina. V dosedanjem razvoju trgovine v naši občini
je značilna precej široka razvejanost trgovine na drobno, saj
se skoraj v vsaki krajevni skupnosti nahaja trgovina za vsakodnevne nakupe blaga osnovne preskrbe. Večji trgovski
center je le v Rogaški Slatini, kjer prebivalstvo realizira del
periodičnega in manjši del trajnega nakupa. Večji del trajnega in tudi del periodičnega nakupa vrši prebivalstvo izven
občine. Zaradi izrednega pomena turizma za razvoj občine,
katerega nosilec je Zdravilišče v Rogaški Slatini, je potrebno zagotoviti kompleksno trgovinsko ponudbo tega kraja, ki
je tudi edino večje urbano središče v občini.
Drobno gospodarstvo in storitvene dejavnosti. Bistveno bolj kot doslej je treba razvijati drobno gospodarstvo ter
ga spodbujati z ustreznejšo prostorsko politiko in ustvarjanjem boljših pogojev za pridobitev poslovnih prostorov,
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ustreznejšim informacijskim sistemom in poenostavitvijo postopkov za pridobivanje obrtnih dovoljenj in drugimi potrebnimi ukrepi v skladu z dogovorjeno razvojno politiko.
Storitvene dejavnosti je treba pospeševati predvsem za
zadovoljitev neposrednih potreb občanov in izboljšanje turistične ponudbe. Število storitvenih obrtnih delavnic sicer
narašča, vendar gre v večini za skromne obrtne delavnice,
tako po kvaliteti in obsegu storitev kot po ustvarjenem dohodku. V naslednjem dolgoročnem obdobju je treba poskrbeti za primerno prostorsko razporeditev storitvenih dejavnosti na celotnem področju občine. Predvidevamo, da bodo
potrebe največje v Rogaški Slatini.
Turizem. Osnovni cilj dolgoročnega razvoja turističnega gospodarstva v občini je v povečanju prispevkov te dejavnosti k hitrejšemu družbeno-ekonomskemu razvoju. Temu cilju mora slediti povečanje obsega in kvalitete turističnih
storitev in takšne turistične ponudbe, ki bo vsestransko in
celovito zadovoljevala potrebe zahtevnejšega segmenta turističnega povpraševanja.
Tako je potrebno večje vključevanje trgovine v turistično ponudbo, razvoj športno rekreativne ter razvedrilne funkcije za obogatitev turistične ponudbe. Izrednega pomena
so naravne zanimivosti, zgodovinski, arheološki, umetnostni
in etnološki spomeniki. Da bi optimalno izkoristili prostor
Rogaške Slatine za turistično dejavnost, je potrebno medsebojno povezovanje in aktivno vključevanje vseh dejavnosti, ki neposredno ali posredno vplivajo na razvoj in oblikovanje turistične ponudbe občine (kmetijstvo, trgovina, drobna
obrt, steklarstvo…). Poleg zdraviliškega turizma obstajajo v
občini ugodne naravne možnosti za razvoj izletniškega in
kmečkega turizma. V dolgoročnem obdobju je treba v Rogaški Slatini adaptirati stare in pridobivati nove prenočitvene
zmogljivosti.
Na razvoj turizma delujejo zaviralno predvsem slabe
prometnice in slabše razvita infrastruktura, zato bo potrebno
za hitrejši razvoj turizma odpravljati pomanjkljivosti tudi na
tem področju. Potrebno bo zavarovati primerna naravna področja, razvijati in dograjevati oba turistična centra, vlagati v
področje sodobne informatike in znanja ter racionalno uporabljati in gospodariti z mineralno oziroma termalno vodo.
Posebno pozornost je treba posvetiti Vonarskemu jezeru, ki
poleg svoje osnovne namembnosti lahko služi kot športno-rekreacijski center občine.
Stanovanjsko gospodarstvo. Na področje gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja sodi tudi stanovanjsko gospodarstvo. Kakovostno in varno bivanje je življenjska nuja, katere zadovoljevanje mora biti ne le skrb
družbe, temveč bolj kot do sedaj skrb posameznika. Družba
mora delovnemu človeku ustvariti realne možnosti, da si na
podlagi dela zadovolji stanovanjske potrebe, reševanje stanovanjskih potreb pa bo moralo temeljiti na več vloženih
lastnih sredstvih in delu posameznika.
Na področju stanovanjskega gospodarstva je treba
usmerjali dolgoročni razvoj v ohranitev in izboljšanje kakovosti, boljše izkoriščanje ter racionalnejše gospodarjenje z
obstoječim stanovanjskim fondom. Razpoložljiva sredstva
se bodo ob postopnem zmanjševanju obsega novogradnje
preusmerjala v pospešitev prenove zastarelega in dotrajanega stanovanjskega sklada. Dolgoročni razvoj bo usmerjen v
zvišanje stanovanjskega standarda in kakovosti bivanja.
Pospeševati je treba gradnjo strnjenega tipa goste zazidave, s katerim bodo zagotovljena racionalnejša izraba
razpoložljivih zazidalnih površin, zaščitena kakovostna kmetijska zemljišča in omogočena racionalizacija stroškov gradnje pripadajočih infrastrukturnih sistemov. Kjer je obstoječa
gostota poselitve majhna, je potrebno boljše izkoristiti obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo ter racionali-
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zirati in poceniti izgradnjo. V organizirani, kompleksni gradnji je treba pričeti z nižjimi tipi zazidave, ki bodo ob zadovoljivih gostotah poselitve omogočali bolj humano zasnovo stanovanjski sosesk.
Novogradnje je treba usmerjati na manj kakovostne
terene in v racionalno izrabo obstoječih zazidalnih površin v
obstoječih naseljih.
Ob aktivni udeležbi lastnega dela in sredstev zasebnega kapitala je treba pospeševati prenovo podstrešij in neizkoriščenih prostorov, revitalizacijo opuščenih stanovanj in
prenovo zastarelega stanovanjskega sklada.
Proizvodne dejavnosti
Industrija. Analiza dosedanjega in bodočega razvoja občine kaže, da je potrebno v industriji intenzivneje uvajati proizvodne programe z večjo udeležbo visoko strokovnih delavcev
in znanja, z večjo inovativno sposobnostjo, z avtomatizirano
proizvodnjo, s sorazmerno manjšo porabo energije in surovin
na enoto proizvoda ob upoštevanju varovanja okolja in smotrne rabe prostora. Dolgoročno pa bo razvoj industrije odvisen
tudi od ustanavljanja novih zmogljivosti potencialnih investitorjev izven občinskega prostora v skladu z vodenjem politike
skladnejšega regionalnega razvoja v RS.
V okviru načrtovanja izboljšanja bivalnega okolja bo
posebna pozornost namenjena sanaciji obstoječih ekološko neprimernih proizvodenj, ki jih bomo modernizirali tako,
da bomo skupne vplive na okolje čimbolj zmanjšali, vsaj do
zakonsko še dovoljene meje.
S prostorskim usmerjanjem razvoja industrije je potrebno doseči racionalno uporabo omejenih površin za nadaljnji
razvoj industrije in doseči njeno širitev v čim večji meri v
okviru obstoječih površin. Hkrati je potrebno zagotoviti razvoj infrastrukture ter uveljavljanje ukrepov za varstvo okolja,
s katerimi je treba sanirati industrijske obrate, ki so dotrajani
in ekološko neprimerni. Upoštevati je treba tehnološke, ekonomske, ekološke in druge omejitve na obstoječih lokacijah, nove morebitne zmogljivosti pa praviloma usmerjati na
nove, za kmetijstvo manj primerne lokacije.
Gradbeništvo. Za gradbeništvo so značilni temeljni problemi, kot so razdrobljenost proizvodnje, slaba izkoriščenost kapacitet, nizka kvalifikacijska struktura zaposlenih, velika nihanja investicijskih vlaganj, ki so onemogočala
specializacijo za posamezna ožja področja.
Nadaljnji razvoj gradbeništva bo temeljil na uvajanju
industrijskih načinov proizvodnje in organizacije dela ob posodabljanju tehničnih predpisov, normativov in standardov.
2.5. Cilji in usmeritve ekološkega razvoja
Ekološko problematiko in cilje na tem področju lahko
strnemo v naslednje ugotovitve:
– Območje občine pripada podaljšku južnih Karavank
(Boč) in Posavskih gub. Zaradi tektonskih prelomnic, ki
potekajo v različnih smereh in nahajališč mineralne in termalne vode, je potrebno posebno skrb nameniti zaščiti pred
onesnaženjem, predvsem pa preprečiti nastajanje morebitnih divjih odlagališč odpadkov.
– V naselju Rogaška Slatina, ki je hkrati središče zdraviliškega turizma, je potrebno še posebno skrb nameniti
varstvu pred hrupom in splošnim onesnaževanjem okolja.
– Prebivalstvo je, razen v nekaterih strnjenih naseljih,
poseljeno v višjih legah, kjer se je oblikovala razpršena
struktura poselitve; ta zahteva posebno skrb pri odstranjevanju tekočih in trdih odpadkov (vprašanje greznic oziroma
kanalizacije in divjih odlagališč). Tudi na kmetijah odpadki
vsebujejo vse več škodljivih komponent (praški, čistila, barve, laki …).
– Promet, ki poteka na območju občine, je potrebno
reševati z novimi cestami oziroma rekonstrukcijami obstoječih.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. Zasnova razvoja v prostoru
3.1. Zasnova namenske rabe prostora
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 1: zasnova namenske rabe prostora.
Prostor kot naravna danost postaja zaradi nenačrtnih
posegov v preteklosti in ekstenzivnega razvoja vse bolj tudi
omejitveni faktor nadaljnjemu razvoju, zato je treba z njim
ravnati skrajno racionalno in preudarno. Varovati je treba
dobrine splošnega pomena, kot jih določa zakon o urejanju
prostora: območja kmetijskih zemljišč, gozdov, vodnih rezervatov, geoloških danosti ter območja naravne in kulturne
dediščine.
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Zasnova namenske rabe prostora je določena glede
na primernost prostora za posamezno namembnost, pri
čemer je treba postopoma odpravljati začetna neskladja in
konflikte. Spremembe današnje namembnosti je treba izvajati skladno in na podlagi sprejete prostorske in urbanistične dokumentacije. Vsa trajno izgubljena kmetijska zemljišča oziroma izpadlo kmetijsko proizvodnjo je treba
nadomeščati v enakem obsegu predvsem na območjih, ki
so sedaj podvržena zaraščanju. S tem bo omogočeno
ohranjanje kulturne krajine. Začasno odtujena kmetijska
zemljišča bodo po izrabi ponovno usposobljena za kmetijsko rabo.

VRSTA RABE (v m2)
katastrska občina

Rogaška Slatina
Rajnkovec
Nimno
Kamence
Plat
Ceste
Brestovec
Topole
Tekačevo
Kačji dol
Male Rodne
Velike Rodne
Rjavica
Tržišče
Spodnje Sečovo
Cerovec
Ratanska vas
Negonje
Strmec
Sv. Florjan
Sp. Kostrivnica
Čača vas
Drevenik
Zgornji Gabrnik
Skupaj

Kmetijska zemljišča

Gozd

1.837.747
1.507.374
914.321
1.128.269
1.691.394
1.027.714
801.887
766.292
949.187
1.246.034
1.073.512
1.217.093
1.289.967
698.479
1.990.718
3.595.007
589.914
1.720.121
2.069.565
4.055.220
2.401.520
2.783.160
2.951.227
2.302.967
40.608.689

1.041.609
600.478
218.830
360.785
819.393
394.528
371.443
217.784
513.989
332.638
348.772
341.056
574.113
558.460
1.240.002
4.229.694
235.413
2.007.422
2.158.586
2.882.908
1.078.237
2.852.755
3.218.208
2.502.087
29.099.190

Pozidana
stavbna
zemljišča
192.491
2.873
684
1.720
2.96
21.920
3.417
4.753
15.590
4.758
2.970
18.210
7.784
4.354
10.180
12.036
13.382
11.717
1.112
6.797
23.071
25.460
6.105
7.991
399.473

Ostale
urbaniz.
površine
559.952
60.541
34.297
35.531
36.049
33.800
30.805
41.862
89.289
40.575
33.230
47.635
108.378
61.008
83.732
221.232
43.941
143.519
81.313
173.229
96.799
40.639
126.533
98.042
2.321.931

Zelene
površine
144.698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.436
0
0
2.618
0
909
38
0
0
2.786
0
0
0
152.485

Nerodov. Nerazčišč.

72.334
37.166
2.321
7.354
4.686
7.301
1.439
414
5.685
5.548
2.168
8.517
62.127
8.920
19.766
38.115
12.657
47.035
6.096
51.227
67.397
86.276
13.739
24.356
592.644

Skupaj

1.2363.850.067
02.208.432
0 1.170.453
01.533.659
02.553.618
01.465.253
01.208.991
0 1.031.105
0 1.573.749
01.629.553
01.460.652
01.633.947
672.042.436
0 1.331.221
514 3.347.530
08.096.084
0 896.216
03.929.852
0 4.316.672
0 7.196.381
03.696.810
05.788.290
0 6.315.812
04.935.443
1.817 73.212.226

Bilanca obstoječih površin po katastrskih občinah v Občini Rogaška Slatina
V vsak poseg v prostor in usmerjanje razvoja dejavnosti
v prostoru je treba vključevati vidik varovanja okolja kot enega odločujočih faktorjev.
Za morebitne katastrofe ali za primer vojne je treba
poleg organizacijskih ukrepov načrtovati tudi prostorske rešitve, ki bodo omogočale učinkovito delovanje v spremenjenih razmerah in ne bodo ovirale razvoja urbanih območij
(razvoj naselij in zdravega okolja).
Zasnova namenske rabe prostora je prikazana na kartografskih prilogah v merilu 1: 25.000 tako, da je s srednjeročnim planom omogočena njena dokončna uskladitev in
razmejitev po parcelnih mejah. Prikazane so naslednje kategorije rabe prostora, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi
in izdelovanju prostorsko izvedbenih aktov (*–obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS, in ** –obvezna izhodišča
dolgoročnega plana občine):
– trajno varovana kmetijska zemljišča (najboljša kmetijska zemljišča)*,
– varovalni gozdovi*,

– ureditveno območje naselja s širšim pomenom (naselje z izdelano urbanistično zasnovo)**,
– odlagališče odpadkov**.
– območja za rekreacijo in turizem v naravnem okolju**.
V obdobju do leta 2000 se glede na predvidene posege v prostor ne bo bistveno spremenilo razmerje med gozdnimi, kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami.
Območja kmetijskih zemljišč
V prvi vrsti je treba varovati najboljša kmetijska zemljišča, ki so primerna za intenzivno kmetijsko proizvodnjo. V to
območje so uvrščena zemljišča primerna za vinogradništvo,
sadjarstvo, poljedelstvo in živinorejo. V občini se bodo razvijala naslednja pridelovalna območja:
– ves ravninski predel za pretežno njivsko proizvodnjo,
– vinogradniška območja,
– območja s primerno klimo in zemljo za razvoj sadjarstva,
– blago razgiban svet, ki je najprimernejši za intenzivno
živinorejsko proizvodnjo – njive in travniki ter
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– strme manj primerne lege, ki so primerne za manj
intenzivno živinorejsko proizvodnjo. Možno je koriščenje travnatega sveta kot čredinski pašnik. Te površine so uvrščene
v druga kmetijska območja.
Dolgoročne usmeritve varovanja in gospodarjenja s
kmetijskimi zemljišči so naslednje:
– učinkovitejše gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči
je v prvi vrsti pogojeno s takšno kmetijsko politiko, ki bo
ekonomsko in z motivi socialne narave vzpodbujala zasebne
kmetijske pridelovalce za smotrno obdelavo njihovih zemljišč. Cilj je optimalno izrabiti naravne danosti in hkrati ohranjati ekološko ravnovesje ter prestrukturiranje v smeri optimalne posestne in proizvodno lastniške strukture.
– varovanje kmetijskih zemljišč se obravnava tudi z ekološkega vidika. Načrtovati je potrebno takšno industrijsko
proizvodnjo, ki ne bo povzročala onesnaženja kmetijskih
zemljišč preko emisij iz zraka, onesnaženih odpadnih vod ali
odlaganjem odpadkov s posledicami zmanjšanja kmetijske
pridelave ali vsebovanjem večjih količin škodljivih snovi nad
normativi v kmetijskih pridelkih in krmi za živino.
– sanacijo tal nižinskih predelov občine z neurejenim
vodnim režimom je potrebno urediti s predvidenimi regulacijskimi posegi na vodotokih ter melioracijami v smislu izboljšanja potencialnih zmogljivosti tal. V hribovitih predelih je
treba načrtovati takšno kmetijsko izrabo, da bodo sanirani
plazoviti predeli in zavarovani potencialni plazovi. Izdelati je
potrebno ustrezne proizvodne programe in programe dopolnilnih dejavnosti – predvsem v zvezi s politiko razvoja majhnih in srednjih kmetij. Nujno je vsaj delno preusmerjanje
kapitala v oživljanje kmetijske proizvodnje v hribovitih območjih.
– razvijati kmetijstvo v povezavi s turistično ponudbo –
formiranje blagovnih znamk, proizvodnja biohrane, ohranjanje kulturne krajine v svoji prvobitnosti ter saniranje ekološko-tehnološko oporečne proizvodne enote.
Del trajno varovanih kmetijskih zemljišč je treba v nekaterih primerih nameniti za širitve urbanih centrov in gradnjo
infrastrukture, saj ob razvrstitvi kmetijskih zemljišč te potrebe niso bile upoštevane z vidika dolgoročnega prostorskega
razvoja. Kljub temu so v dolgoročnem planu predvidene le
nujne, optimalne površine posega na plodna tla. Predvsem
je evidentirana obstoječa gradnja. Ostale površine se še
vedno varujejo za kmetijsko rabo. Predvidene spremembe v
obsegu kmetijskih zemljišč bodo potekale delno tudi na
račun gradnje počitniških in turističnih naselij.
V konfliktu med rabo zemljišč za kmetijstvo in gozdarstvo bo kmetijstvo imelo prednost tam, kjer je mogoče gospodarno izkoriščati površine in gozdovi nimajo posebej
poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij.
Skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva je nova kategorizacija kmetijskih zemljišč in opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne namenske rabe teh območij ter uskladitev bilance površin.
Območja gozdov
Nekaj več kot tretjino prostora občine pokrivajo gozdovi, ki se nahajajo na območjih gorskih masivov Boča in
Donačke gore. Temeljna dolgoročna usmeritev v zvezi z
varstvom gozdov je trajno varovanje varovalnih gozdov, zato
je treba sprejeti ustrezne odloke za območja teh gozdov.
Na podlagi bioloških zakonitosti razvoja je treba zagotoviti biološko optimalno izkoriščanje, gojenje in varstvo gozdov, ob pogojih in načinu, da se zagotavlja trajnost donosov
gozdov in njihovih funkcij. Na območju krajinskega parka
Boč – Donačka gora ni predviden poseben režim gospodarjenja, omejeni pa so večji posegi (krčitve in goloseki), ki
bi spremenili videz krajine. Prav tako je pri spremembah
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malo donosnih gozdov potrebno ohraniti sedanjo strukturo
drevesnih vrst. Osnovanje monokultur iglavcev na večjih
površinah ni dovoljeno. Vnašanje neavtohtonih drevesnih
vrst je prepovedano, izjemoma se dovoljuje v primerih, ko
se avtohtone vrste zaradi emisije bolezni ali pretirane razmnožitve določene živalske vrste v gozdnem ekosistemu ne
morejo razvijati.
Gospodarska aktivnost gozdarstva je na območju občine usmerjena na:
– nego obstoječih mladih gozdov, obnovo prezrelih bukovih gozdov, premeno dela degradiranih gozdov, pospešeno sečnjo sušeče jelke na Boču ter na izgradnjo gozdnih
cest in vlak,
– izbiro najbolj učinkovitih sredstev za varstvo mladovja
pred divjadjo, da se škode obdržijo na znosni višini,
– varstvo gozdov ter preprečevanje razmnoževanja gozdnih škodljivcev in širjenja bolezni,
– popolni odstrel neavtohtonih živalskih vrst in trajno
vzdrževanje primerne, s prehranskimi možnostmi usklajene
številčnosti divjadi in ustrezne spolne in starostne strukture
avtohtonih divjadi,
– izvajanje vseh potrebnih gojitvenih del in pridobivanje sredstev tudi za razširjeno gozdno biološko reprodukcijo,
– učinkovitejše vključevanje gozdov in gozdarstva v sistem urejanja prostora.
Urejanje vodotokov in zbiralniki vode
Ostale dejavnosti vodnega gospodarstva bodo usmerjene predvsem v zagotavljanje osnovnega odvodnjavanja,
zaščito pred zemeljskimi plazovi in poplavami ter energetsko izrabo vodotokov. Naravne razmere dopuščajo možnost
zadrževanja odtekajočih vod. Ureditvena dela za izboljšanje
odtoka in potreb poselitve se predvidevajo predvsem za
ureditev Sotle in njenih pomembnejših pritokov. Vsa ureditvena dela na vodotokih, ki so opredeljeni kot naravna dediščina, morajo biti usklajena s pogoji pristojne spomeniške
službe.
Sotelska pokrajina je sicer manj značilna po hudourniškem delovanju, vendar so tudi tu nevarna žarišča materiala,
ki ga vodotoki odlagajo v nižjih legah in s tem povzročajo
poplave. Zato je potrebno urejati tudi izvire vodotokov. Delovanje hudournikov je izrazitejše na območju vzhodno od
Rogaške Slatine na vodotokih, ki potekajo s slemen Bočkega pogorja.
Potrebno bo poiskati posamezna žarišča, raziskati vzroke za nastanek in delovanje hudournikov ter predvideti ukrepe za vsak primer posebej. Urejanje hudourniških področij
in samih hudournikov je nujno za nadaljnje regulacijske ukrepe po dolinah navzdol, s tem pa se gospodarstvo obvaruje
ogromne škode, ki redno sledi velikim vodam.
Na vseh vodotokih je treba zagotoviti biološki minimum
vode in na reguliranih odsekih vodotokov izvršiti vse potrebne ukrepe, ki jih mora imeti naravni vodotok. Vgraditi je
treba razne vodne objekte (drče, pragovi, zavetišča, skrivališča), zasaditi avtohtono vegetacijo in omogočiti preživetje
ter razvoj obvodne favne in vegetacije. Za zavarovanje potencialnih virov pitne vode bo sprejet odlok o zaščiti vodnih
virov v občini.
Ureditvena območja naselij
Za planirani dolgoročni razvoj poselitve (naselja in infrastruktura: urejanje in pridobivanje stavbnih zemljišč) je
temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj obstoječih
naselij, s poudarkom na prenovi in smotrni ureditvi sedanjih
površin naselij, stavbnega fonda in kompleksnejših območij.
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Površine, ki so dolgoročno predvidene za poselitev,
izgradnjo infrastrukturnega omrežja in druge posege v prostor, se do izvedbe spremembe namembnosti obravnavajo
kot kmetijska oziroma gozdna zemljišča, s tem da niso dopustna vlaganja, ki imajo dolgoročni učinek. Sprememba
namembnosti in vrsta prostorskega izvedbenega dokumenta sta opredeljeni tudi v drugem delu tega odloka.
S planiranim dolgoročnim razvojem poselitve se bilanca površin v Občini Rogaška Slatina spremeni na sledeči
način:

83 / 22. 8. 2003 / Stran 12277

– gozdne površine se na račun poselitve zmanjšajo za
10.000 m2,
– najboljša kmetijska zemljišča se na račun poselitve
zmanjšajo za 440.500 m2 in
– druga kmetijska zemljišča se na račun poselitve zmanjšajo za 1.355.125 m2.
Naselitvena raba prostora se bo povečala za 1/3 kar
zadošča za dolgoročne potrebe razvoja Občine Rogaška
Slatina.

VRSTA RABE (v m2)
Kmetijska zemljišča
Stanje
Planirano zmanjšanje/povečanje
Skupaj

40.608.689
-1.795.625
38.813.064

Gozd
površine
29.099.190
-10.000
29.089.190

Z dolgoročnim planom je opredeljena urbanistična zasnova naselja Rogaška Slatina, ostala strnjena naselja pa se
urejajo z ureditvenimi območji naselja. Poselitev v preostalem prostoru je obravnavana kot razpršena gradnja.
Za območja izven naselij bodo predpisani PUP-i, ki
bodo regulirali vse posege v prostor skladno z izrabo tal in
kulturno krajinskimi značilnostmi posameznega območja.
Rekreacija in turizem
Zimski šport se bo na območju občine razvijal na območjih urejenih smučišč na Janini v Rogaški Slatini ter na
Boču pri planinskem domu.
Številni spomeniki naravne in kulturne dediščine in območje krajinskega parka z atraktivnimi izletniškimi točkami
Boč, Donačka gora in drugimi, nudijo vse pogoje za razvoj
rekreacije in turizma. Preko tega območja so speljane številne markacijsko označene planinske poti, poti XIV. divizije in
evropska pešpot E7 Bistrica ob Sotli – Hodoš. Temeljna
dolgoročna usmeritev je varovanje naravnih vrednot in danosti prostora, še posebej na območju krajinskega parka Boč
– Donačka gora ter varovanje spomenikov ostale naravne in
kulturne dediščine z namenom, da se ohrani zdravo okolje
in privlačen prostor za razvoj turistično-rekreacijske dejavnosti. Sanirati je potrebno vse izvore onesnaževanja okolja,
degradirana območja in objekte, zagotoviti vzdrževanje objektov in dograjevati turistično ponudbo.
Območja mineralnih surovin
Zagotavljati je potrebno racionalno izrabo naravnih bogastev, zmanjšati razvrednotenje okolja, izdelati programe
sanacij ter zagotoviti realizacijo le-teh.
Nadaljnji razvoj kamnolomov naj bo skladen s potrebami občine in regije. Pridobiti je potrebno ustrezne strokovne
podlage za načrtovanje razvoja kamnolomov v prostoru in
pripraviti sanacijske programe. Na območju Občine Rogaška Slatina trenutno obstaja kar nekaj lokacij, kjer se na
nelegalen in neorganiziran način posega v prostor, kar z
okoljevarstvenega vidika močno kazi pokrajino. Za omenjene lokacije je potrebno izdelati programe sanacije ter zagotoviti njihovo realizacijo.
Na območju občine ni pomembnejših rudnin, med drugimi rudninami pa sta zastopana dolomit in apnenec (lokacija Zgornje Sečovo) z izjemo območja v Zagaju, kjer se
nahaja andezit.
Na območju Občine Rogaška Slatina trenutno ni organiziranega kopa mineralnih surovin, čeprav so potrebe po
mineralnih surovinah v gradbeništvu in vzdrževanju lokalnega cestnega omrežja precej velike.

Urbaniz.
površine
2.721.404
+1.805.625
4.527.029

Zelene

Nerodov.

152.485
0
152.485

592.644
0
592.644

Nerazčišč.

Skupaj

1.817 73.212.226
0
0
1.817 73.212.226

Območja za potrebe obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Prostorske potrebe obrambe je potrebno upoštevati
kot obvezno izhodišče za načrtovanje rabe prostora v občini. Območje za potrebe obrambe na Boču je prikazano v
skladu z navodilom za določanje in prikazovanje potreb
obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št.
23/94).
Pri načrtovanju prostorskega razvoja je potrebno upoštevati tudi elemente varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94).
3.2. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z vrstami prostorsko izvedbenih aktov (PIA)
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 2: zasnova omrežja naselij.
Smotrno urejanje se opira na načrtno in usklajeno razporejanje dejavnosti in razvoj centrov v prostoru za dosego
najugodnejšega gospodarskega razvoja ob upoštevanju prednosti prostora in potreb bodočih rodov. Razvijati je treba
policentrični koncept razvoja naselij.
Izhodišče za zasnovo omrežja naselij na lokalni ravni je
planska tipologija naselij, ki izhaja iz analize stanja in razvojnih možnosti vsakega posameznega naselja ter sprejete variante razvoja poselitve. Opredelitev gravitacijskih območij
je dodatno izhodišče za določitev hierarhije središč v omrežju naselij.
Dolgoročno bomo v občinah razvijali naslednje tipe
naselij:
– prevladujoča ruralna naselja (tip B)**,
– ruralno urbana naselja (tip C)**,
– prevladujoča urbana naselja (tip D)** in
– urbana naselja (tip E)**.
V skladu s planiranim omrežjem naselij se bo Rogaška
Slatina razvijala kot najpomembnejše urbano središče (E) v
občini. V Rogaški Slatini je največji poudarek na razvoju
turistično-zdraviliške dejavnosti, poleg tega pa ima razvite
tudi druge gospodarske in proizvodne dejavnosti. Tu so
koncentrirane tudi upravne funkcije na ravni občine.
Drugo večje naselje v občini je Podplat, ki ga bomo
razvili v tip prevladujočega urbanega naselja (D).
Poleg dveh vodilnih naselij v občini, bo razvitih še nekaj centrov ruralno urbanega tipa (C): Zgornja Kostrivnica,
Brestovec in Sv. Florijan. S tem bo zagotovljena enakovredna vsakodnevna oskrba prebivalstva.
Pri razvoju omrežja naselij je potrebno v prvi vrsti upoštevati varovanje dobrin javnega pomena ter racionalno izra-
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bo in organizacijo dejavnosti v prostoru. Pri oblikovanju in
načrtovanju naselij se je treba v prihodnosti zavzemati za
bolj strnjeno, večfunkcionalno zazidavo, za racionalno izrabo znotraj obstoječih naselij ter že izgrajene infrastrukture.
Z gradnjo v prostoru je potrebno ohranjati tipiko krajine in
varovati vedute na pomembnejša območja naravne in kulturne dediščine. Večji poudarek bo na prenovi v obstoječih
naseljih. Naravni prirast prebivalstva v občini je potrebno
zadržati vsaj na sedanji ravni, presežek prebivalstva po naravni rasti pa se koncentrira v Rogaški Slatini kot širšem
funkcionalnem območju. Vsa ostala naselja bodo ohranila
sedanje število prebivalcev.
Nova stanovanjska graditev se bo preusmerjala, kjer
bo le mogoče, na slabša zemljišča (gozdovi z manj poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, pobočja) in v dograjevanje obstoječih naselij.
Nadaljnji razvoj naselij je potrebno načrtovati in izvajati skladno z izdelano plansko tipologijo naselij in opredeljenimi funkcijami naselij v omrežju naselij glede na oskrbne
in storitvene ter proizvodne dejavnosti in v obsegu ocenjenih potreb po prostoru za posamezne dejavnosti.
Zap.
Št.

Tip
Ime
naselja naselja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B
B
B
B
C
B
B
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B

Zgornji Gabrnik
Drevenik (Klevža)
Spodnji Gabrnik
Brezje pri Podplatu
Zgornja Kostrivnica
Spodnja Kostrivnica
Gradiški dol
ROGAŠKA SLATINA
Zgornje Irje
Spodnje Irje
Cerovec pod Bočem
Cerovec
Cerovec (Plevčak)
Zgornje Sečovo
Dobrave
Sv. Florijan
Zgornje Svino
Gradišče

19

D

Podplat

20
21
22
23

C
B
B
B

Tekačevo
Spodnje Sečovo
Tuncovec
Kačji dol

24

B

Male Rodne

25
26
27

B
B
C

Topole
Velike Rodne
Ceste

28
29
30
31
32
33

C
B
B
B
B
B

Brestovec
Krče
Nimno
Ranjkovec
Rjavica
Zgornja Rjavica

Š*: listi Šentjur
R**: listi Rogatec

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in s
tem povezanim urbanističnim urejanjem prostora so prikazane na isti karti po ureditvenih območjih naselij. Opredeljene
so glede na pretežno namensko rabo in enotne oblikovalske in urejevalske značilnosti.
Z zazidalnimi načrti (ZN) bomo urejali dele ureditvenih
območij naselij, na katerih načrtujemo kompleksno gradnjo
(stanovanj, industrije, objektov družbenega standarda). Ureditveni načrti (UN) bodo izdelani za naselja, kjer gradnja ni
kompleksna oziromaq gre za dopolnilno gradnjo.
S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) bomo urejali
naselja brez večje gradbene aktivnosti in območja razpršene poselitve. Začasno bomo s PUP-i urejali tudi območja, za
katera izvedbeni načrt ne bo izveden v tem srednjeročnem
obdobju. PUP-i se bodo razlikovali med seboj glede na
značilnosti območij, za katera bodo izdelani.
Zaporednost izdelave posameznih prostorskih izvedbenih aktov je opredeljena v drugem razdelku tega odloka.
Za območja kompleksne gradnje v posameznih srednjeročnih obdobjih je treba pripraviti v sklopu srednjeročnih planov programske zasnove. Te bodo regulirale načelno zasnovo območja in ustrezne infrastrukturne rešitve.

Predvidena morfologija
Zaselek
Počitniško naselje na lokaciji opuščenih kmetij
Gručasta zasnova
Obcest. zasnova
Naselje s pretežno obcestno zasnovo
Obcest. pozidava (dve ureditv. območji nas.)
Obcestna pozidava
Mestno naselje
Obcestni zaselek ob mestni obvoznici
Obcestna pozidava
Strnjeno vaško jedro z obcestno zasnovo
Obcestni zaselek ob mestni obvoznici
Obcestna pozidava
Zaselek ob križišču lokalnih cest
Obcestna pozidava
Vaško jedro z osrednjim delom ob cerkvi
Obcestna pozidava
Zaselki ob križiščih lokalnih cest
(tri ureditvena območja naselij)
Pretežno urbano naselje
(dve ureditveni območji naselja)
Obcestna zasnova
Strnjeno vaško jedro z obcestno zasnovo
Strnjeno vaško jedro z obcestno zasnovo
Novejša pozidava, ki se širi vzdolž slemenskih
cest (dve ureditveni območji naselja)
Novejša pozidava, ki se širi vzdolž
slemenskih cest
Slemenska pozidava (tri ureditv. območ. nas.)
Strnjeno vaško jedro z obcestno zasnovo
Obcestna širitev ob Brestovcu
(samostojno ureditveno območje naselja)
Naselje z gručastim jedrom
Obcestna pozidava
Zaselek
Zaselek
Obcestna pozidava
Obcestna pozidava

Načini
urejanja
s PIA
PUP
PUP
PUP
UN
UN
PUP
PUP
UZ
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

Lega na
PKN5
Š*20
Š20
Š20
Š30
R**11, R21
R11
R22
R22, R23, R32, R33
R22
R22
R23
R23
R23
R23
R23, R24
R14
R14, R24

PUP

R14, R24

UN
UN
UN
PUP

Š30, R21
R21, R22
R23
R23, R24

PUP

R21, R31

PUP
PUP
PUP

R21, R31
R22
R22

PUP
UN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

R32
R32
R32
R43
R33
R33
R23
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3.3. Zasnova prometnega omrežja
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 3: zasnova prometnega omrežja.
Zasnova prometnega omrežja je prikazana na kartografskih prilogah v merilu 1: 25.000. Prikazane so naslednje kategorije, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi in
izdelovanju prostorsko izvedbenih aktov (*–obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS, in **–obvezna izhodišča
dolgoročnega plana občine):
– državna cesta*,
– lokalne ceste – zbirne mestne in zbirne krajevne
ceste (LZ)**,
– mestne in krajevne ceste (LK)**,
– javne poti**,
– lokalne ceste**,
– glavna kolesarska povezava*,
– regionalne kolesarske povezave*,
– daljinska kolesarska povezava*,
– regionalna enotirna železniška proga*.
Dolgoročni cilji in usmeritve razvoja prometne infrastrukture:
– izboljšati prometno povezavo s sosednjimi regijami in
izboljšati dostopnost znotraj občinskega prostora, zlasti zaledja krajevnih skupnosti in zagotoviti učinkovitost prometa v
izrednih razmerah,
– izboljšati prometno varnost in kvaliteto prometnega
omrežja,
– zmanjšati negativne vplive prometa na okolje, kar
pomeni predvsem dosledno izločanje tranzitnega prometa
iz centralnih delov naselij,
– skladno z razvojem poselitve in drugimi potrebami
izboljševati javni promet.
Vzdrževanje prometnega omrežja mora potekati v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je potrebno upoštevati
predvsem zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št.
33/98) in odlok o novi kategorizaciji občinskih cest. Za
izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih cest je potrebno izdelati lokacijski načrt.
Cestni promet
Nosilke cestnega prometa so državne ceste. Glavna
cesta poteka v smeri zahod – vzhod proti meji z Republiko
Hrvaško. V Podplatu se odcepi regionalna cesta R1-219
proti Slovenski Bistrici na severu. Poleg glavne poteka po
občini tudi regionalna cesta R3-685 Tekačevo–Rogaška
Slatina–Ranjkovec.
Za celotno občino in naselje Rogaška Slatina je izredno pomembna glavna cesta G2-107, ki nastopa tudi v
vlogi mestne obvozne ceste in prevzema nase tranzitni
promet proti Republiki Hrvaški. Ostale ceste v občini so
lokalnega pomena oziroma nekategorizirane gozdne in druge ceste.
Lokalno cestno omrežje bo potrebno modernizirati glede na potrebe, in to predvsem vse tiste ceste in odseke, ki
so še makadamske. Vse pomembnejše lokalne ceste, ki
povezujejo naselja v z državnim cestnim omrežjem, morajo
biti zgrajene oziroma rekonstruirane tako, da bo omogočen
avtobusni in tovorni promet. To so ceste:
– Rogaška Slatina–Sv. Florijan–Rogatec,
– Rogaška Slatina–Brestovec–Kristan vrh,
– Gabernik–Kostrivnica in
– Podplat–Kostrivnica–Rogaška Slatina.
Lokalne ceste, pomembne s turističnega vidika so naslednje:
– Rogaška Slatina–Vonarje–Sodna vas,
– Rogaška Slatina–Boč.
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Ostale lokalne ceste morajo zagotoviti ustrezno dostopnost vsem prebivalcem v občini. Ureditev teh cest pomeni
izboljšanje življenjskih pogojev odmaknjenih zaselkov in naselij.
Na področju mirujočega prometa so v naselju Rogaška
Slatina izkazane večje potrebe po parkirnih površinah predvsem zaradi zdraviliškega turizma. Zato je treba zagotoviti
dovolj parkirnih površin, ki bodo omogočale neoviran promet, tako za prebivalce kot obiskovalce Rogaške Slatine. V
ostalih naseljih je treba ustrezne parkirne površine graditi
predvsem v sklopu stanovanjskih območij. Ustrezne lokacije je treba poiskati na prostih površinah v ureditvenih območjih naselij.
Kolesarski promet
Na območju občin sta predvideni dve kolesarski povezavi širšega republiškega pomena. Glavna kolesarska povezava poteka vzporedno z glavno cesto v smeri zahod –
vzhod. V smeri proti Slovenski Bistrici, je prečno nanjo priključena daljinska kolesarska povezava; ob obstoječi regionalni cesti proti Ptuju pa je predvidena še regionalna kolesarska povezava.
V skladu z republiškimi izhodišči je treba za celotno
območje občine izdelati študijo možnosti ureditve kolesarskih poti. Na podlagi te študije bo izdelan projekt razvoja
kolesarstva in kolesarskih stez, s čimer bo omogočen hitrejši in kakovostnejši razvoj turizma. Kolesarski promet je treba
načrtovati predvsem v povezavi s stanovanjskimi, turističnimi, rekreacijskimi in drugimi površinami, ki so pomembne
za dostop do delovnih mest. Prednostno bodo urejene kolesarske povezave, ki povezujejo naselje in zdravilišče Rogaška Slatina s svojim oskrbnim in turistično-rekreacijskim zaledjem.
Železniški promet
Dolgoročno je treba upoštevati možnost povečanja kapacitet železniškega prometa, bodisi zaradi razvoja gospodarstva ali zaradi razbremenitve magistralnih prog.
Na postajah, kjer obstajajo skladišča, je potrebno urediti nakladalne klančine in urediti manipulativni prostor. Ob
obstoječi železniški postaji je potrebno urediti avtobusno
postajališče, ki bo omogočalo neposredno navezavo na javni potniški promet.
Za vse posege v varovalnem progovnem pasu železnice je potrebno upoštevati veljavni zakon o temeljih varnosti v
železniškem prometu in pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja in postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu glede minimalnih odmikov vseh bodočih objektov od osi skrajnega tira
(Uradni list SRS, št. 2/87). Če se pokaže za potrebno, se
izvrši gradnja protihrupne zaščite in zaščito vseh morebitnih
kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodečih tokov v prihodnosti elektrificirane železniške proge.
Javni potniški in blagovni promet
Z javnim potniškim prometom bodo naselja v območju
občine predvsem dobro povezana s sosednjimi občinskimi
(Šmarje pri Jelšah, Rogatec …) in regionalnimi središči.
Dobre povezave je treba vzpostaviti tudi z ostalimi naselji in
območji. Avtobusne postaje v naseljih bodo urejene na sedanjih točkah oziroma bodo po potrebi prestavljene na
ustreznejše lokacije.
3.4. Zasnova vodnega gospodarstva
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 4: zasnova vodnega gospodarstva.
Zasnova vodnega gospodarstva je prikazana na kartografskih prilogah v merilu 1:25.000. Prikazane so nasled-
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nje kategorije, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi in
izdelovanju prostorsko izvedbenih aktov (*–obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS, in ** –obvezna izhodišča
dolgoročnega plana občine):
– primarni vodovod**,
– II. kakovostni razred**,
– III. kakovostni razred**.
Pri dolgoročnem planiranju je ena izmed nalog načrtno
gospodarjenje z vodo, zaščita vodnih virov in določitev varstvenih območij, izboljšanja odtočnega vodnega režima in
nadaljevanje regulacij vodotokov na najbolj kritičnih mestih,
odpravljanje posledic erozije in hudourniškega delovanja ter
postopno izboljševanje kakovosti voda in stopnje onesnaženosti vodotokov.
Vodni viri in oskrba z vodo
Glavna naloga na področju oskrbe z vodo je njeno
izboljšanje na celotnem teritoriju občine, za katero predstavljajo vodne vire izviri talne vode ter površinski vodotoki.
Razpoložljivi vodni viri zagotavljajo zadostno oskrbo z zdravo
pitno vodo za celotno območje Občine Rogaška Slatina.
Na območju Občine Rogaška Slatina bo potrebno prioritetno zavarovati vse vire pitne vode ter vire termalnih in
mineralnih vod. V letu 1986 so bila na območju občine
dokončana obsežna hidrogeološka raziskovalna dela. Z
odloki so zavarovana območja vodnih virov v skupnem obsegu ožjih in širših varstvenih območij. Vsi obstoječi lokalni
vodovodi z oporečno pitno vodo se bodo priključili na predvideni primarni vodovodni sistem.
Na območjih vodnih virov niso dovoljeni posegi, ki bi
zmanjševali izdatnost ali ogrožali neoporečnost vode, zato
bo na teh območjih imelo varstvo voda prednost pred kmetijstvom. Na ogroženih območjih je potrebno omejiti promet
in prepovedati prevoz nevarnih in posebnih snovi na odseku
ceste Podplat-Pečica. Zaradi razpršenosti in manjšega odjema bodo v odmaknjenih naseljih in območjih aktivirana nekatera zajetja. Omrežje ne bo povezano v enoten sistem.
Zaščitili bomo vsa območja pomembnejših zajetij, manjša
pa varovali kot rezervne vire za primer izjemnih razmer. Izvršiti je potrebno pregled lokalnih vodnih virov in vodnjakov ter
opredeliti vzdrževanje in zaščito teh virov, še zlasti za potrebe v vojnem času.
Zagotoviti je potrebno racionalno rabo pitne vode ter
potrebe po tehnološki vodi za industrijo pokriti iz akumulacije Sotelsko jezero. Za vodne vire na mejnem območju Rogaške Slatine je potrebno s sosednjimi občinami sprejeti
usklajene odloke o zavarovanju teh virov.
Sedanje vodovodno omrežje se vključuje v bodočo
oskrbo. Pri tem se manjši vodovodi vključujejo in združujejo
v večje, v določenih primerih pa bo potrebno območja, ki so
sedaj vključena v večje sisteme, zaradi prihrankov energije
ločiti od bodočega sistema.
Vodovodni sistem je zasnovan na podlagi vodnih virov v
dolini Bistrice in Tinjščice z zmogljivostjo 150 l/sek. Voda
se po transportnih vodih transportira v večje porabniške
centrale (Šmarje, Mestinje, Rogaška, Rogatec). V glavni
vodovodni sistem so vključeni naslednji kraji z bližnjo okolico: Kozje, Imeno, Podčetrtek, Pristava, Mestinje, Šmarje
pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec. Ostalo pretežno
višinsko območje se oskrbuje iz obstoječih sistemov, večja
naselja pa iz novih vodnih virov (vrtin). Pozneje bo možno na
ta sistem priključiti še akumulacijo Sotelsko jezero.
3.5. Zasnova komunalnega omrežja
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 5: zasnova komunalnega omrežja
Zasnova komunalnega omrežja je prikazana na kartografskih prilogah v merilu 1: 25.000. Prikazane so nasled-
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nje kategorije, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi in
izdelovanju prostorsko izvedbenih aktov (*–obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS, in **– obvezna izhodišča
dolgoročnega plana občine):
– čistilna naprava z zmogljivostjo 10.000 – 100.000
E*,
– IV. območje onesnaženosti zraka*,
– deponija komunalnih odpadkov**.
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Za kompleksno ureditev odvajanja in čiščenje odpadnih voda bo zaradi neenakomerne naseljenosti in razgibanosti terena v občini potrebno za vse onesnaževalce urediti
ustrezno odvajanje in čiščenje odplak in to:
– za večje centre: zgraditi primarne kanalizacije in čistilne naprave,
– za ostala naselja: zgraditev primarne kanalizacije in
čistilnih naprav in
– za oddaljena gospodarstva na območju ruralne poselitve samostojne dispozicije odpadnih vod z greznico, obzidano gnojišče z jamo za gnojevko; pretoki iz greznic se
pred izpustom v odvodnike drenirajo oziroma čistijo lagunsko.
Delna kanalizacija je zgrajena le v naselju Rogaška
Slatina (2400 m). Kanaliziranje in čiščenje odpadnih voda je
opredeljeno s podrobnejšimi strokovnimi podlagami.
Rogaška Slatina in Rogatec imata predvideno čiščenje
v skupni čistilni napravi Rogaška Slatina z zmogljivostjo
10.000–100.000 E. Kanalizacijski sistem je mešanega tipa z razbremenitvami. Čistilna naprava v Rogaški Slatini je
predvidena za izgradnjo v 1. etapi skladno z opredelitvijo v
dolgoročnem prostorskem planu RS. Dolgoročno je tudi pri
manjših naseljih predvideno čiščenje na lastnih čistilnih napravah.
Odlagališča komunalnih odpadkov
Na območju občine je obstoječe centralno odlagališče
komunalnih odpadkov na Tuncovcu, ki zadošča potrebam
šestih občin. Leta 1997 je bila končana njegova sanacija,
nakar je odlagališče ponovno začelo obratovati. Za lokacijo
je izdelana ustrezna dokumentacija, ki v tehničnih rešitvah
predvideva drenažo izcednih vod, njihovo zbiranje, mehansko čiščenje in odvod. Način in vrsta transporta ter način
odlaganja odpadkov so že ustrezno rešeni. Na zasutem delu
odlagališča komunalnih odpadkov bo urejen prometni terminal, predvsem za parkiranje tovornih vozil. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti vizualni obdelavi celotnega
kompleksa z morebitnimi zemeljskimi kompleksi, zasaditvijo
in ozelenitvijo.
V okviru proizvodnih obratov se pojavlja problem deponiranja odpadkov, ki ne sodijo v odvoz na centralno odlagališče komunalnih odpadkov v občini. Vprašanje deponije za
posebne odpadke industrij je potrebno reševati kot širši
regionalni problem. Pri tem je nujno potrebno obvladovati
lokalne pritiske, ki izvirajo iz načelnega nasprotovanja soseščine in objektivno presojati prostorske in ekološke ovire ter
efekt ustrezne rešitve v smislu širšega javnega interesa.
Odpadke je treba sortirati za reciklažo, neuporabne pa
odlagati na odlagališča, urejena skladno s predpisi. Ekološki vpliv na okolico je treba nadzorovati in preprečevati poškodbe okolja. Divja in polna odlagališča bodo sanirana in
usposobljena za primarno ali ustrezno novo rabo.
3.6. Zasnova energetskega omrežja
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 6: zasnova energetskega omrežja.
Energetska infrastruktura bo načrtovana skladno s cilji
poselitve in razvoja naselij. Zagotoviti je treba zadostne koli-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

83 / 22. 8. 2003 / Stran 12281

čine električne energije in urediti napetostne razmere na
območju občine. Pospeševati je treba tudi samooskrbo z
elektriko iz malih elektrarn.
Zasnova energetskega omrežja je prikazana na kartografskih prilogah v merilu 1: 25.000. Prikazane so naslednje kategorije, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi in
izdelovanju prostorsko izvedbenih aktov (*–obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS, in **–obvezna izhodišča
dolgoročnega plana občine):
– 400 kV daljnovod*,
– 2x400 kV daljnovod*,
– 220 kV daljnovod*,
– 110 kV daljnovod*,
– 20 kV daljnovod**,
– 10(20) kV daljnovod**,
– magistralni plinovod*.

Slatina–Novo mesto. Zaradi povečanih potreb v prihodnjih
letih planiramo povečanje zmogljivosti teh plinovodov z vzporednimi plinovodi M1/1 na trasi od Ceršaka (na avstrijski
meji) do Rogatca in M2/1 na trasi od Rogatca do odcepa
plinovoda M4 proti Novemu mestu.
Na območju naselja Rogaška Slatina se oskrbujejo z
zemeljskim plinom steklarna, zdravilišče, Steklarska šola
ter lokalni distributer Adriaplin, v čigar pristojnosti je tudi
razvoj lokalne plinovodne mreže. Z zagotovitvijo novih
virov zemeljskega plina bo možno pristopiti k sporazumu
za oskrbovanje s plinom dodatnih novih potrošnikov.
Kot gradbena omejitev velja 30 m zaščitni pas na
obe strani za magistralni plinovod, v 250 m varovalnem
pasu pa je potrebno za vsak poseg pridobiti soglasje
upravljavca plinovoda – Geoplina, družbe za upravljanje
in transport zemeljskega plina, Ljubljana.

Elektroenergetsko omrežje
Izboljšanje zanesljivosti in kakovosti oskrbe območja
bo izvedeno z izgradnjo 110 kV daljnovodov ter dograditvijo
RTP Rogaška Slatina. Povečana bo stalnost dobave električne energije, obratovalna varnost in prenosna zmogljivost
visokonapetostnega omrežja (10 in 20 kV) z izgradnjo najnujnejših povezovalnih vodov. Izvršena bosta tudi prehod od
10 kV na 20 kV na podeželju in obsežnejša obnova dotrajanega dela, zlasti nadzemnega omrežja, zaradi izboljšanja
stalnosti dobave električne energije in varnosti obratovanja,
z delnim reševanjem napetostnih razmer. Posegi v prostor
so dovoljeni le s predhodno pridobljenim soglasjem s strani
upravljalca daljnovodov.
Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati širino obstoječega DV 400 kV Maribor–Krško in predvidenega DV 2 x 400 kV. Na urbanistično širino elektroenergetskega koridorja vpliva napetostni nivo DV. Urbanistične
širine znašajo:
– 50 m (± 25 m) za 400 kV napetostni nivo,
– 40 m (± 20 m) za 220 kV napetostni nivo,
– 30 m (± 125 m) za 110 kV napetostni nivo.
Z uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) je določeno,
da ne smejo biti presežene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja (EMS). Mejne vrednosti EMS so različne,
odvisno od tega, ali gre za obstoječi vir sevanja, novi vir
sevanja ali pa za rekonstruiran vir sevanja. Pri tem je potrebno posebej paziti, da pri objektih, ki so opredeljeni v I.
območje, v katerem velja I. stopnja, ki potrebuje povečano
varstvo pred sevanjem, ne bodo novi objekti locirani znotraj
urbanističnega oziroma elektromagnetnega koridorja DV.
Za obstoječi DV 400 kV Maribor–Krško je mogoče za
vsak primer posebej določiti obremenitev območja s sevanjem in izvedbo meritev sevalnih obremenitev. V primeru
obstoječega vira sevanja je širina koridorja določena na
podlagi obremenitve okolja s sevanjem (elektromagnetna
širina koridorja) skoraj enaka urbanistični širini.
Za predvideni DV 2 x 400 kV Maribor–Krško je potrebno naročiti izdelavo ustrezne študije obremenitve območja s
sevanjem. Šele na podlagi izdelane študije bo mogoče določiti širino elektromagnetnega koridorja, ki pa bo glede na
izkušnje znatno širša, kot je urbanistična širina koridorja.
Z vidika varstva okolja je na krajinsko občutljivejših
območjih potrebno zagotoviti, da bodo poseki gozdov in
sadnega drevja v minimalnem možnem obsegu, večina nizkonapetostnega omrežja pa izvedena v kabelski izvedbi.

Oskrba s toplotno energijo
Oskrba s toplotno energijo iz skupnih kurilnic se na
območju občine rešuje le parcialno v minimalnem obsegu predvsem v okviru zdraviliških kompleksov in stanovanjske blokovne gradnje. Prioritetna naloga je priprava
študije in ustrezne dokumentacije za ogrevanje večjih naselij. V izdelavi je že študija za naselje Rogaška Slatina.
Da bi se dosegla čim racionalnejša raba toplote, je
treba na celotnem območju občine skrbeti, da se bodo
izvajali objekti z optimalno toplotno izolacijo. Perspektivno je potrebno posvetiti večjo pozornost uvajanju sončne
energije za pripravo sanitarne vode ter izrabi geotermalne
toplote in bio-toplote v primarni ali sekundarni obliki.
Vse toplotno načrtovanje mora biti podrejeno zahtevam po čim nižji meji onesnaževanja zraka in naselja. Z
ekološkega vidika je edino primerna zamenjava kurilnega
olja in ostalih trdih goriv z zemeljskim plinom.

Plinovodno omrežje
V občini poteka del magistralnega plinovoda M1 Ceršak–Rogatec, M2 Rogatec–Vodice in odcep M4 Rogaška

3.7. Zasnova telekomunikacijskega omrežja
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 7: zasnova telekomunikacijskega omrežja.
Omrežje za prenos podatkov je treba širiti in posodobiti z uvajanjem novih telekomunikacijskih sistemov.
Predvsem je treba povečati zmogljivosti na področju telefonskih storitev z okrepitvijo zmogljivosti central in uvedbo ruralnih radiotelefonskih sistemov. Ta sistem je potreben za prebivalce hribovitih predelov, prav tako pa z vidika
obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Na območju Občine Rogaška Slatina se nahajajo
sledeče telefonske centrale:
– vozliščna telefonska centrala PX Rogaška Slatina,
– končna telefonska centrala LC Podplat in
– medkrajevni telekomunikacijski kabli ter radio relejne (RR) zveze.
Na območju Občine Rogaška Slatina se predvideva
rekonstrukcija obstoječega TK omrežja ter izgradnja novega TK omrežja, in sicer skladno s potrebami po novih
TK storitvah ter s širjenjem urbanizacije.
Z organizacijo, izgradnjo in modernizacijo poštnega
omrežja in zmogljivosti bodo izboljšane dostopnost, dostava, funkcionalnost poslovnih prostorov za opravljanje
storitev, z uvajanjem sprejemne mehanizacije in notranje
transportne opreme se bo dosegala večja učinkovitost
dela in boljša kvaliteta storitev. V okviru obstoječega telefonskega omrežja in omrežja za prenos podatkov bo organizirano opravljanje faksimile in teletekst. Za potrebe
računalniških komunikacij in komunikacij med teleks terminali in teleprinterji bo zagotovljena prevezava javnega
omrežja za prenos podatkov s telefonskim in telegrafskim
omrežjem.
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RTV omrežje
Za povečanje števila radijskih in televizijskih programov
se bo v Občini Rogaška Slatina pristopilo k izdelavi študije
zasnove kabelsko – distribucijskega sistema. V naselju Rogaška Slatina je kabelska mreža že razpeljana. Nanjo je
priključenih ca. 1000 gospodinjstev. V prihodnjem obdobju
pa je predvidena njena razširitev, tako da bo vključevala tudi
druga naselja in bo pokrit celoten teritorij občine.
3.8. Zasnova varstva kulturne dediščine
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 8: zasnova varstva kulturne dediščine.
Kulturno dediščino je treba varovati in jo po možnosti
aktivno vključevati v družbeno življenje. Na značilnih območjih kulturne krajine morajo biti vsi posegi premišljeni in
celoviti. Upoštevati je treba republiške usmeritve za varovanje z delom pridobljenih vrednot v okolju s podrobno opredelitvijo.
Zasnova varstva kulturne dediščine je prikazana na
kartografskih prilogah v merilu 1: 25.000. Prikazane so
naslednje kategorije, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi
in izdelovanju prostorsko izvedbenih aktov (*–obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS, in **–obvezna izhodišča
dolgoročnega plana občin):
– arheološka dediščina**,
– profana stavbna dediščina (zdraviliški dom in Paviljon Tempelj v Rogaški Slatini)*,
– sakralna stavbna dediščina (cerkev Sv. Lenarta v Dreveniku)*,
– sakralno-profana stavbna dediščina**,
– memorialna dediščina**,
– naselbinska dediščina (Zdravilišče Rogaška Slatina)*,
– vrtno-arhitekturna dediščina (spomenik oblikovane
narave)**,
– kulturna krajina**,
– tehniška dediščina**.
Varstvo kulturne dediščine
Na podlagi doslej evidentirane kulturne dediščine ter
nadaljnjih raziskav, odkritij in dognanj je treba pripraviti strokovne podlage za pripravo odlokov o razglasitvi kulturnih
spomenikov ter ustrezne režime za varovanje in razvoj ostale
dediščine. Najpomembnejša kulturna dediščina bo urejena
in opremljena tako, da bo dostopna in predstavljena širši
javnosti. Vsa območja kulturne dediščine, ki niso predvidena za razglasitev, bodo vključena v ustrezne prostorske akte
z opredelitvijo načina varovanja. Posebna pozornost bo posvečena vzdrževanju vitalne kulturne krajine, ki zaradi svoje
obmejne lege predstavlja pomemben družbeno-gospodarski dejavnik.
Temeljna dolgoročna usmeritev za varstvo območij in
objektov kulturne dediščine je zlasti ohranitev in izboljšanje
stanja in zagotavljanje pogojev za njihov obstoj, redno vzdrževanje in dostopnost.
3.9. Zasnova varstva naravnih vrednot
Kartografsko gradivo: zasnova razvoja v prostoru;
karta 8: zasnova varstva naravnih vrednot.
Naravne vrednote je treba varovati in jih po možnosti
aktivno vključevati v družbeno življenje. Upoštevati je treba
republiške usmeritve za varovanje naravnih vrednot v okolju
s podrobno opredelitvijo.
Zasnova varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine
je prikazana na kartografskih prilogah v merilu 1: 25.000.
Na podlagi strokovnih podlag, ki jih je izdelala pristojna
služba ZVNKD v Celju v marcu 2000, in so sestavni del tega
odloka, so v planskih aktih Občine Rogaška Slatina prikazane naslednje kategorije, ki jih je potrebno upoštevati pri
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pripravi in izdelovanju prostorsko izvedbenih aktov (*–obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS, in **–obvezna izhodišča dolgoročnega plana občin):
Zavarovane naravne vrednote:
– krajinski park Boč s predvideno razširitvijo v krajinski
park Boč–Plešivec–Donačka gora*,
– naravni spomenik**.
Ostale naravne vrednote, ki se varujejo s planskimi
dokumenti:
– objekti,
– območja,
– vodotoki I in II. kategorije.
Varstvo naravnih vrednot
Na podlagi doslej evidentiranih naravnih vrednot ter
nadaljnjih raziskav, odkritij in dognanj je treba pripraviti strokovne podlage za pripravo odlokov o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter ustrezne režime za varovanje in razvoj ostalih vrednot. Najpomembnejše naravne vrednote bodo urejene in opremljene tako, da bodo dostopne in predstavljene
širši javnosti. Vsa območja naravnih vrednot, ki niso predvidena za razglasitev, pa bodo vključena v ustrezne prostorske akte z opredelitvijo način varovanja.
Zavarovana območja so območja, ki so zavarovana z
aktom, kot to zahteva 49. člen ZON (Uradni list RS, št.
59/99). Glede na znane podatke pa se pričakuje odkritje
novih naravnih vrednot predvsem na območju Plešivca in
Boča ter pomembnih habitatnih tipov na celotnem območju
občine. Predvidevamo, da bodo večji del novo odkritih naravnih vrednot predstavljali habitatni tipi, pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Strokovne podlage za varovanje naravnih vrednot bo
izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
Temeljna dolgoročna usmeritev za varstvo območij in
objektov naravne dediščine je zlasti ohranitev in izboljšanje
stanja in zagotavljanje pogojev za njihov obstoj, redno vzdrževanje in dostopnost.
Varstveni režimi
Varstveni režimi so seznami omejitev, prepovedi in pogojno možnih dejanj, posegov ali gradenj na območju naravne vrednote, ki imajo za cilj ohranitev lastnosti in celovitosti naravne vrednote. Delimo jih na:
– varstveni režim za površinske geomorfološke naravne vrednote,
– varstveni režim za geomorfološke podzemeljske naravne vrednote,
– varstveni režim za hidrološke naravne vrednote,
– varstveni režim za botanične naravne vrednote,
– varstveni režim za zoološke naravne vrednote,
– varstveni režim za drevesne naravne vrednote,
– varstveni režim za geološko-paleontološke in mineraloško-petrografske naravne vrednote,
– varstveni režim za gozdne naravne vrednote,
– varstveni režim za širša zavarovana območja.
Vsi varstveni režimi so podrobneje opredeljeni v strokovnih podlagah varstva naravnih vrednot za dolgoročni plan
Občine Rogaška Slatina, ki ga je marca 2000 izdelal ZVNKD
Celje in predstavljajo sestavni del tega odloka.
4. Urbanistična zasnova naselja Rogaška Slatina
4.1. Vloga in pomen izdelave urbanistične zasnove
Urbanistična zasnova je izdelana na podlagi zakona o
urejanju prostora, skupaj s spremembami in dopolnitvami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Rogaška Slatina. V sedanjem dolgoročnem planu Občine Šmarje pri
Jelšah je bila poleg ostalih izdelana tudi urbanistična zasnova Rogaške Slatine.
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Po preteku zadnjega desetletja oziroma obdobja po
zadnjih spremembah in dopolnitvah planskih aktov občine
pa so nastale številne spremembe, ki narekujejo tudi drugačne potrebe in zahteve po prostoru. Zaradi pomena Rogaške Slatine, ki ima poleg izrazito turistično zdraviliške
dejavnosti tudi vlogo občinskega središča, je izdelava urbanistične zasnove še vedno izrednega pomena za njen nadaljnji razvoj. Z načrtnim prostorskim razvojem Rogaške Slatine, ki ga je mogoče doseči na ta način, je treba zagotoviti
večjo sposobnost vključevanja celotne občine v regijo in
širši, tudi mednarodni prostor.
Razvoj Rogaške Slatine mora temeljiti na programskem,
oblikovalskem in prometnem konceptu, ki upošteva razvojni
koncept celotnega prostora občine v ožjem (lokalnem) in
širšem (regionalnem) smislu:
– Z novo urbanistično zasnovo bo mogoče vzpostaviti
pogoje za samozavedanje »mestne regije Rogaške Slatine«
kot zaokrožene geografske, socialne in kulturne entitete, ki
bo prisotna v zavesti krajanov in obiskovalcev kot »enoten
mestni« prostor.
– S predlagano urbanistično zasnovo bo mogoče preseči današnji urbanistični model treh funkcionalno ločenih
in samozadostnih mestnih delov tako, da bodo povezani z
funkcionalno osjo naselja v novo prepleteno celoto, na katero se naslanjajo območja Ratanske vasi, Zdravilišča, Steklarne ter novega športno-rekreacijskega območje na južnem izteku mesta.
– V ta namen je treba zagotoviti dopolnitev dolinske
infrastrukture kot združujočega in kompleksnega mestnega
elementa, ki naj poleg obstoječih komunikacij (ceste, železnice) vključuje tudi javne zelene površine in naravo, trge,
parke, športne površine ter javne objekte. Gre za oblikovanje strukture pozidanih površin, ki se spontano oblikuje
vzdolž linij železnice in dolinske ceste kot osrednje promenadne poti za avtomobilski pa tudi in peš promet z lahkimi
prehodi med posameznimi prometnimi režimi.
– Poudarek je treba dati urbani in prometni strukturi, ki
morata povezati obstoječe mestne dele in sta sama po sebi
elementa, ki sta sposobna zgraditi novo urbano identiteto s
preobrazbo razpršene dolinske poselitve v kvalitetnejšo obliko vrtnega mesta.
– Zavarovati je treba naravno zaledje mesta in krajinskih znamenitosti ter zgostiti zazidave s postopnim zapolnjevanjem vrzeli v že zgrajenih urbanih območjih in s preoblikovanjem degradiranih območij ter politiko malih korakov, z
obvladljivimi posameznimi posegi.
– Z dograditvijo obvoznice in dolinske ceste bo dobila
Rogaška Slatina učinkovit lokalni in tranzitni prometni sistem, ki bo omogočil lahek dostop do regionalnih in širših
trgov.
– Uravnovesiti je treba razmerja med zdraviliščem in
celotnim naseljem ter mentalno in funkcionalno prenoviti
zdravilišče v mondeni mednarodni center ter ga ponuditi
širšemu srednjeevropskemu prostoru (plesne dvorane, festivali, bali, kongresi, kavarne, parki, sprehajalne aleje, arboretum, paviljoni, voda). Klasicistična monumentalnost naj
bo tržna znamka in identiteta kraja, pride naj do premika iz
kurativnega v preventivno zdravljenje oziroma povratek k
obliki lahkotnejšega ekskluzivnega okrevališča.
– Doseči je treba postopno urbano preoblikovanje območja Ratanske vasi v centralno mestno območje, ki bo
dograjeno v novem, večjem merilu, kot ga določajo že grajeni stanovanjski bloki in industrijski objekti.
– Zagotoviti je treba razvoj območja steklarne s postopno preobrazbo v sodobni tehnološko-razvojni park z dopolnilnimi vsebinami, ki bodo dovoljevale vključitev proizvodne
dejavnosti v življenje mesta.
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– Težiti je treba k dekoncentraciji turističnih in športno
rekreacijskih programov tako v mestu kot v širši regiji s
ciljem široke regionalne ponudbe s programskimi povezavami s Podčetrtkom in Rogatcem, možnostjo razširitve rekreacijskih (vodnih) površin z apartmaji v zaledju zdravilišča,
velikimi novimi športno rekreacijskimi površinami na jugu
mesta, naslonjenimi na Vonarsko jezero ob Sotli s čolnarno,
športnim ribolovom, letnim kopališčem, naravnim drsališčem, športnimi paviljoni (tenis, squash, badminton, kegljišči) in klubskimi prostori okoli velikega nogometnega igrišča, s športi na travi, otroškimi igrišči in zunanjimi športnimi
igrišči. Zagotovljena mora biti dobra povezava z železniško
in avtobusno postajo (kopalni vlaki, konjska vprega, kolesa,
avto in peš promenada).
– Na sončnih platojih nad dolinskim sistemom Rogaške Slatine predlagamo, da je treba omogočiti individualno
gradnjo v kombinaciji s posameznimi obstoječimi zaselki in
v povezavi z delom na domu, vrtovi z ohišnicami in z možnostjo dograditve novih delovnih in bivalnih enot, z ekološkim turizmom kot dodatno zaposlitvijo prebivalcev, z velikimi zelenimi pasovi in prehodnostjo krajinskih sistemov, z
razglednimi točkami, peš potmi in kolesarskimi stezami, smučišči, konjeništvom, kmečkim turizmom, pohodništvom, restavracijami, agroživilskimi delavnicami, turističnimi apartmaji, številnimi prikritimi parkirnimi žepi in z učinkovitim
prometnim dostopom do dolinskih centralnih funkcij.
– V okviru izvajanja usmeritev urbanistične zasnove je
treba zagotoviti nove oblike soudeležbe javnih in zasebnih
sredstev v naložbe z namenom, da bi ohranili javno korist pri
investicijah, ki posegajo v mestni prostor oziroma pri investicijah, ki so usmerjene v realizacijo strateških prostorskih
ciljev mesta.
Z urbanistično zasnovo so podane predstave dolgoročnih prostorskih ureditev ob upoštevanju demografskih,
socioloških, tehnoloških in drugih dejavnikov. Gradivo urbanistične zasnove tudi v kartografskem gradivu prikazuje strategijo prostorskega razvoja, predvsem pa:
– rabo prostora z opredelitvijo dejavnosti,
– opredelitev načinov urejanja posameznih območij v
naselju z zaporednostjo izvedbe ter
– usmeritve za prometni ureditev.
Na ta način so prikazane prvine prostora, determinante
oblikovanja oziroma faktorji, ki opredeljujejo načrtovalske
odločitve. Pripravljeni so tudi vsebinski elementi, ki predstavljajo vodilo za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov za
posamezna območja.
S temeljnimi usmeritvami urbanističnih zasnov, ki določajo razvoj posameznih naselij, so podani tisti minimalni
pogoji za prostorski razvoj, ki omogočajo dovolj učinkovito
usmerjanje posegov v prostor tudi za sedaj še nepoznanih
zahtev po prostoru.
4.2. Značilnosti dosedanjega razvoja Rogaške Slatine
Zelo poenostavljeno lahko zapišemo, da lahko sledimo
v prostoru Rogaške Slatine trem pomembnim razvojnim usodam. Do odkritja mineralne vode je bilo to periferno območje trškega naselja Rogatec oziroma krajina vinorodnih goric, kjer so živeli ljudje na skromnih kmetijah ali viničarijah.
Socialno je bil to najbolj ogrožen kmečki stan, ki se je po
drugi vojni, tako kot drugod po Sloveniji, preusmeril v delavske poklice. Po odkritju vrelcev, v času nekdanje monarhije,
je zrastlo v tem kraju eno najmondenejših evropskih zdravilišč – zabavišč. Klasicistično – »baročni« urbanizem in arhitektura sta oblikovala monumentalno scensko kompozicijo
sredi divjine. To je bil kraj, kamor se je zatekalo dunajsko
plemstvo pred radovednimi očmi prestolnice. Zdravilišče je
omogočilo številna delovna mesta tudi za lokalno prebival-
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stvo, bodisi neposredno ali posredno. Po razpadu monarhije je začel upadati pomen in kvaliteta zdravilišča. Po drugi
svetovni vojni so bili zgrajeni novi hoteli in terapija, vendar
pa gre razvoj zdravilišča vse bolj v smer kurative in ne preventive in zabave.
Tretja usoda kraja temelji na razvoju steklarstva, ki se je
razvilo zaradi potreb polnilnice mineralne vode. Steklarstvo
in številne obrtno servisne dejavnosti so bile pogoj za začetek socialne preobrazbe lokalnega kmečkega prebivalstva v
delavske poklice. Viničarji kot tudi manjši kmetje so zapustili
svoje prvotne domove. Naselili so se v bližini zdravilišča, v
zatrepnih dolinah in ob lokalnih poteh. Ta proces je še
dodatno vzpodbudilo načrtno odpiranje novih industrijskih
obratov, ki jih spremlja organizirana blokovna gradnja, vendar brez predstave o oblikovanju prostorsko zaokrožene
urbane celote. Nove kaotične poselitvene strukture so
bistveno načele prostorske in ekološke kvalitete širšega zdraviliškega zaledja in predstavljajo resno oviro za bodoči kvalitetni razvoj kraja kot celote.
Rogaška Slatina je nedavno dobila status mesta. Razpršeno urbano strukturo Rogaške Slatine je potrebno izkoristiti kot potencial za preobrazbo na višjo raven urbanosti.
Nova urbanistična doktrina, ki gradi na vzpostavljanju ravnotežja in soobstoja do sedaj nasprotujočih entitet v prostoru
in na prilagodljivost okolja kot najvišji vrednoti prostora, omogoča oblikovanje prostora Rogaške Slatine kot kompleksne
»mestne« strukture, v kateri bodo veljala pravila različnosti in
izjemnosti, začasnosti in nedokončanosti in stalne odprtosti
urbanistične zasnove.
4.3. Skupna izhodišča in razvojne usmeritve po dejavnostih
Kartografsko gradivo urbanistične zasnove;
Karta: namenska raba prostora z opredelitvijo dejavnosti in načinov urejanja prostora s PIA.
Rogaška Slatina se bo skladno z usmeritvami dolgoročnega plana razvijala kot občinsko središče s poudarjeno
turistično-zdraviliško funkcijo. V območju urbanistične zasnove so vključena naslednja naselja: Rogaška Slatina, Ratanska vas, Spodnje Negonje in Tržišče. K urbanistični zasnovi spadata tudi območji pokopališča in čistilne naprave.
Urbanistična zasnova Rogaške Slatine temelji na programskih elementih podanih v dolgoročnem planu občine in
na usmeritvah podanih na urbanistični delavnici, ki je potekala leta 1997. Usmeritve za njen razvoj so podane po
posameznih dejavnostih.
Kmetijstvo in gozdarstvo
Zaradi posebne problematike trajnega varovanja kmetijskih zemljišč ta dejavnik razvoja posebej izpostavljamo v
izhodiščih za izdelavo urbanistične zasnove. Kljub globalni
usmeritvi, ki velja za celotno območje občine in izhaja iz
varovanja kmetijskih zemljišč, je treba na območju urbanistične zasnove izvzeti vsa trajno varovana kmetijska zemljišča in jih dolgoročno opredeliti z drugačno namensko rabo
prostora. Za območje urbanistične zasnove je treba še posebej poudariti, da gre za izrazito mestni, to je urbani prostor in ga je v tem smislu potrebno tudi razvijati. Njegov
pomen in vloga v celotnem prostoru občine in širše regije je
takšen, da za svoj razvoj naselje Rogaška Slatina potrebuje
vse razpoložljive površine, ki se nahajajo znotraj območja
urejanja z urbanistično zasnovo. V okviru tako predlaganega
obsega ureditvenega območja je dovolj razpoložljivih površin za razvoj različnih dejavnosti in stanovanjske gradnje.
Poleg tega še obstoječe kmetijske površine v Rogaški Slatini že izgubljajo svojo vlogo in funkcijo. Pretirano širjenje
naselij navzven pa je v celoti v nasprotju z načelom racional-
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ne rabe celotnega prostora na območju občine in s tem tudi
v nasprotju z varovanjem kmetijskih površin v odprtem prostoru.
To seveda še ne pomeni, da kmetijstvo vsaj začasno
(pred zapolnitvijo prostih površin z drugimi, mestotvornimi
dejavnostmi) ne bi moglo še naprej soobstajati v mestnem
prostoru, vendar pa za izkoriščanje notranjih potencialov za
razvoj Rogaške Slatine v bodoče ne bo več potrebno izvajati
postopkov za uveljavljanje javnih interesov za posege na
trajno varovana kmetijska zemljišča.
V skladu z zgornjimi načeli je ureditveno območje za
naselje Rogaška Slatina, ki se ureja z urbanistično zasnovo,
minimalno povečano. Nastale širitve, ki so v zelo majhnem
obsegu, predstavljajo smiselne zaokrožitve ureditvenega območja in ažuriranje obstoječega stanja z vključitvijo že pozidanega prostora v urbanistično zasnovo.
V območju urbanistične zasnove je še vedno precej
gozdnih površin. Te imajo predvsem rekreacijsko turistično
vlogo (gozd s posebnim namenom). Tako kot vse parkovne
in odprte površine v Rogaški Slatini, ki so povezane z zdraviliško-turistično dejavnostjo, hkrati pa zadovoljujejo vsakodnevne rekreacijske potrebe prebivalstva, bodo tudi ti gozdove še naprej vzdrževani in ohranjani v njihovi vlogi. Med
najpomembnejša gozdna območja v okviru urbanistične zasnove sodi gozd s posebnim namenom na Janini, ki je v
neposrednem stiku s kompleksom Zdravilišča Rogaška Slatina.
Družbene, oskrbne, storitvene dejavnosti
Glede na predviden razvoj Občine Rogaška Slatina se
bo večina družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti še
naprej razvijala v urbanih središčih. Organizacija, razporeditev in obseg dejavnosti so odvisni predvsem od:
– števila prebivalcev, ki predstavlja ekonomsko osnovo
za določene dejavnosti,
– dostopnosti,
– možnega vpliva, prepletanja in soodvisnosti z drugimi centri, predvsem v sosednjih občinah in regiji.
Pri razporejanju dejavnosti je potrebno glede na zgornja merila upoštevati še sledeče:
– dejavnosti, v katerih je veliko število zaposlenih na
majhnih površinah in je za njihovo izvajanje potrebna možnost neposrednih stikov, so locirane v mestnem središču,
– dejavnosti, za katere so potrebne velike površine in
manj neposrednih stikov ter so lahko vezane na uporabo
prometnih sredstev, so locirane izven mestnega središča,
– dejavnosti, za katere predstavlja število prebivalcev
določenega stanovanjskega območja ekonomsko osnovo
oziroma niso moteče za okolje, so lahko vključene v stanovanjska okolja,
– obrtne in industrijske dejavnosti so locirane na za to
posebej določenih območjih.
Ob upoštevanju meril za razporeditev centralnih dejavnosti bodo te v Rogaški Slatini razporejene na sledeči način:
– Glavni center naselja se ohranja na isti lokaciji v
navezavi na kompleks zdravilišča.
– Za razvoj zdraviliške dejavnosti so v neposredni navezavi na obstoječi kompleks zdravilišča opredeljeni rezervati.
– Oskrbne in storitvene dejavnosti so opredeljene na
območju starega naselja, kjer bo možno s prenovo pridobiti
še dodatne površine za lokale – specializirane trgovine,
storitvene dejavnosti in drugo.
– Zgrajena sta že poslovno trgovski center na območju
kareja trgovske hiše, objekta Bohor in Janine ter nova avtobusna postaja v podaljšku pod vznožjem hriba do zdravili-
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Št.

škega kompleksa. Kulturni center je dograjen na območju kopališča.
– Šola, otroški vrtec in zdravstveni dom so locirani
pod predlaganim stanovanjskim območjem in dolgoročno obstoječe površine zadoščajo. Manjši oskrbni centri
se bodo urejevali v okviru večjih stanovanjskih sosesk.
– Poleg obstoječih lokacij otroških vrtcev v Ratanski
vasi in Rogaški Slatini je predlagan še vrtec na območju
nove soseske v Tržiču.
– Prav tako so s predvideno razširitvijo pokopališča
zagotovljene zadostne površine za pokopavanje.
– V pogledu razvoja rekreacijsko-turistične dejavnosti je dokončano novo kopališče. Urejeno je naravno kopališče ob Bistrici. Možno je realizirati tudi preostali zastavljeni program, ki ne terja večjih posegov v prostor
(trim steze, kolesarjenje in drugo).
– Večji športno-rekreacijski center je predviden v
dolini južno od Steklarne v smeri Sotle, manjše površine
pa v okviru šol, večjih stanovanjskih sosesk in zdravilišča
(zgrajena je tenis hala).
– Lokacija čistilne naprave je opredeljena ob Sotli
južno od lokalne ceste pri Šerbaku oziroma severno nad
akumulacijo Vonarje.
Proizvodne dejavnosti
Ob upoštevanju meril za razporeditev obrtnih in proizvodnih dejavnosti bodo te v Rogaški Slatini razporejene
na sledeči način:
– Proizvodne površine so skoncentrirane na območju obstoječih industrijskih kompleksov v Tržiču in Negonju. Površine, ki so še proste, so namenjene za razširitev
obstoječih proizvodnih obratov.
– Severovzhodno od steklarne je opredeljen rezervat za industrijske dejavnosti. Del tega območja je namenjen tudi za razvoj stanovanjsko-obrtne dejavnosti.
– V okviru opredeljenih površin za proizvodne dejavnosti ob cesti proti Podsredi so še proste površine za
lahko industrijo oziroma proizvodno obrt ali servise.
– Proizvodne dejavnosti so opredeljene tudi na območju doline v Hrastju. Tukaj se nahaja tudi prometni
terminal za tovorna vozila. Drug večji prometni terminal v
občini načrtujemo na območju zasutega odlagališča komunalnih odpadkov v Tuncovu.
– Na južni strani obvoznice na območju doline v
Hrastju je predvideno še območje za mešano stanovanjsko obrtno pozidavo.
Stanovanja
Stanovanjska gradnja predstavlja enega največjih
uporabnikov prostora. Potrebe po stanovanjih so vedno
aktualne, poleg tega pa nosijo tudi pečat strukturnih sprememb v gospodarstvu in z njimi povezanih sprememb v
strukturi prebivalstva. Stanovanjske potrebe v posameznih naseljih morajo izhajati iz:
– analize obstoječega stanja,
– ocene trenutnih stanovanjskih potreb,
– projekcije bodočih stanovanjskih potreb in
– ocene razpoložljivih finančnih sredstev za zadovoljevanje teh potreb.

– območja enodružinske stanovanjske gradnje:
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Dolgoročna stanovanjska poselitev je v pretežni meri
zasnovana kot dopolnitev že pozidanih oziroma delno pozidanih območij in kot smiselna zaokrožitev ureditvenega
območja Rogaške Slatine. Tudi v bodoče bodo štiri večje
stanovanjske aglomeracije na območju Ratanska vas–
Irje–Negonje, na območju Tržišča, novejši del južno od
steklarne ter obstoječi kompleks v osrednjem delu – od
steklarne do centra. Kljub minimalni razširitvi ureditvenega območja naselja, je v Rogaški Slatini na razpolago
dovolj površin za stanovanjsko gradnjo. V te namene je
potrebno predvsem izkoristiti obstoječe površine znotraj
naselja, predvsem pa z večjo gostoto pozidanih površin
na mestnih zemljiščih zagotoviti smotrno izrabo razpoložljivih površin.
V prikazu obstoječe problematike mesta kot tudi v
usmeritvah za njegov razvoj so upoštevane smernice in
strokovna gradiva, ki so bila izdelana v okviru urbanistične delavnice za prostorski razvoj Rogaške Slatine leta
1997. Celotno gradivo delavnice se upošteva kot sestavni del tega odloka.
4.4. Opredelitev načinov urejanja posameznih območij v naselju z zaporednostjo izvedbe
Kartografsko gradivo urbanistične zasnove;
Karta: namenska raba prostora z opredelitvijo dejavnosti in načinov urejanja prostora s PIA.
S prostorsko izvedbenimi akti se urejajo vsa območja, ki so predvidena za razširitev oziroma jim je potrebno
povečati gostoto pozidave. Nasploh je treba težiti k racionalnejši izrabi mestnih zemljišč. Smotrno rabo prostih
površin je potrebno še posebej skrbno načrtovati pri stanovanjski gradnji:
– na območjih obstoječe enodružinske stanovanjske pozidave je potrebno z dopolnitvami in zaokrožitvamo
doseči minimalno gostoto 70 preb/ha bruto površin;
– na redkeje pozidanih stanovanjskih območjih, za
katere se predvideva izdelava posebni PUP pa je potrebno doseči gostoto 70–100 preb/ha bruto površin;
– na območjih, ki so predvidena za novo stanovanjsko pozidavo stanovanjskih hiš in se bodo urejala z zazidalnimi ali ureditvenimi načrti je potrebno doseči gostoto
150–300 preb/ha bruto površin. Gostota pozidave bo
odvisna od tipov objektov/pozidave, ki bodo načrtovani s
posameznimi izvedbenimi akti;
– na območjih blokovne gradnje pa je gostota pozidave 300–500 preb/ha bruto površin;
– na območju mestnega središča je lahko gostota
tudi nad 500 preb/ha bruto površin, pri čemer je izvzet
zdraviliški kompleks, ki mora imeti zaradi narave svoje
dejavnosti več urejenih zunanjih površin (igrišča, zelenice, parkirišča…).
Kljub usmeritvam, s katerimi želimo povečati izkoristek zazidanih mestnih površin, pa je potrebno pri posamezni vrsti pozidave upoštevati tudi merila za urejanje
zunanjih površin. Potrebne površine za ureditev zelenic,
dostopov in parkirišč so naslednje:

zelenice, igrišča
parkirni prostori in garaže
(izven zasebnih dvorišč)
poti, dvorišča, pločniki, ulice,
oskrbno središče

6,5 m2/preb
0,6 m2/preb
8,0 m2/preb
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zelenice, igrišča
parkirni prostori in garaže
(izven zasebnih dvorišč)
poti, dvorišča, pločniki, ulice,
oskrbno središče

Opredelitev načinov urejanja posameznih območij in
zaporednost izvedbe:
Črka v posameznem območju pomeni pretežno namensko rabo. Območja z isto namensko rabo prostora so
zaporedno oštevilčena, številka za poševno črtico ob zaporedni številki pa določa faznost izvedbe za posamezno območje urejanja. Kjer številke ni, se lahko takoj pristopi k
izvedbi ureditve območja, saj ni odvisna od zaporednosti
urejanja posameznih območij. Kjer ni posebej navedenega
PIA, se območje ureja s splošnimi prostorsko ureditvenimi
pogoji (PUP), izdelanimi za ureditveno območje naselja, za
katerega je izdelana urbanistična zasnova.
Programske zasnove za vsa območja, ki se v sklopu
urbanistične zasnove urejajo s prostorsko izvedbenimi akti,
bodo izdelane in sprejete na občinskem svetu pred pristopom k izdelavi posameznega dokumenta.
C, CZ

ŠR
1

C/S
1/1

C/S
1/2

C/Š
1-4

ŠR
2

P
1

P
2-4, 5/1

Ožje mestno središče s centralnimi dejavnostmi in
zdraviliškim kompleksom. Pri urejanju območja je
potrebno upoštevati ugotovitve in predloge, ki so
bili oblikovani na urbanistični delavnici za ureditev
mesta Rogaška Slatina in predstavljajo sestavni del
tega odloka. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi
smernice in določila, podana s strani pristojne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine.
Območje za športno-rekreacijske dejavnosti, ki so
v pretežni meri navezane na zdraviliški kompleks.
Služijo pa tudi vsakodnevnim potrebam za rekreacijo prebivalcev Rogaške Slatine. V okviru tega območja so vključeni gozdovi s posebnim namenom
(GPN) in druge odprte površine. Deloma so že
namenjene raznim športnim dejavnostim (teniška
igrišča, smučišče, vadišče za golf…), deloma pa
se jih še izkorišča v kmetijske namene. V dolgoročnem obdobju je predvidena opustitev primarne rabe v tem območju in ureditev vseh predvidenih
rekreacijskih in športnih površin (sprehajalne poti,
trim steza, razna odprta igrišča za različne športne
aktivnosti…).
Območje obstoječe mešane centralno stanovanjske strukture.
Območje predvideno za razširitev mešano centralno stanovanjske strukture. Za območje je predvidena izdelava zazidalnega načrta.
Območja s šolsko dejavnostjo z vključenimi zunanjimi zelenimi in športnimi površinami.
Športno-rekreacijsko območje v južnem delu mesta, ki je namenjeno predvsem za rekreacijo in
izvajanje športnih aktivnosti za prebivalce Rogaške
Slatine. Za njegovo ureditev je potrebno izdelati
ureditveni načrt.
Območje s proizvodno dejavnostjo ob mestni obvoznici (dolina v Hrastju). Na tej lokaciji je že urejen
prometni terminal za tovorna vozila. Druga lokacija
je predvidena izven območja urbanistične zasnove, na zasutem delu odlagališča komunalnih odpadkov v Tuncovcu.
Območja s proizvodno dejavnostjo. V pretežni meri
so na teh območjih proste le še površine za razširitev že obstoječih dejavnosti.

P
5/2

O

S/O
1

S/O
2

S

4-13 m2/preb
6,0 m2/preb
10,0 m2/preb

Območje predvideno za proizvodno dejavnost, za
katero je predvidena izdelava ureditvenega načrta.
Ob obstoječem območju s proizvodnimi dejavnostmi v Negonjah je predvidena ureditev nove
obrtne cone, za katero je potrebno izdelati ureditveni načrt.
Območje z mešano stanovanjsko obrtno rabo prostora. Predvidena je izdelava ureditvenega načrta.
Nekdanji rezervat za industrijske dejavnosti smo
razdelili v dve enoti. Na območju P5/1 in P5/2 so
še naprej predvidene industrijske dejavnosti. Na
preostalem območju pa je oblikovano novo območje z mešanimi stanovanjskimi in obrtnimi dejavnostmi. Za to območje je potrebno izdelati zazidalni načrt.
Vsa ostala območja so namenjena stanovanjski
gradnji. V območjih S1, S2, S3, S5, S6/2, S7,
S8, S10, S11, S12/1, S14 inS16 je pretežni del
razpoložljivih površin že pozidan s stanovanjskimi
objekti.
S4, S6/1, S9, S15, S17 so stanovanjska območja
z redkejšo pozidavo, zato smo zanje predvideli izdelavo posebnih prostorsko ureditvenih pogojev
(za vsako območje posebej), ki bodo določali tudi
pogoje in merila za zgostitev grajene strukture.
S12/2, S13 so stanovanjska območja, za katera je
predvidena izdelava ureditvenega ali zazidalnega
načrta.

V sklop urbanistične zasnove spadata tudi pokopališče
pri Brestovcu in čistilna naprava na južnem območju Rogaške Slatine, čeprav nista vključena v ureditveno območje
naselja.
4.5. Usmeritve za prometno ureditev
Kartografsko gradivo urbanistične zasnove
Karta: prometna ureditev
Cestni promet
Temeljni nosilec prometa v občini je glavna cesta
G2-107, ki teče od Celja, Šmarij pri Jelšah, preko Rogaške
Slatine proti Republiki Hrvaški. Hkrati ima vlogo glavne obvozne ceste, ki je razbremenila prehod skozi mesto. Z njeno
izgradnjo so se prometne razmere v središču Rogaške Slatine bistveno izboljšale. Tudi bencinska črpalka v centru naselja je prestavljena na novo lokacijo ob obvoznici v Negonju.
Ne glede na urejeno glavno cesto pa je potrebno urediti promet in cestno omrežje tudi na območju naselja. Primarna – glavna dovozna cesta naselja bo potekala po sedanji trasi regionalne ceste z izjemo na odseku Ratanska vas –
center, kjer je predvidena nova trasa ob železnici. Sedanja
trasa na tem odseku pa bo namenjena prvenstveno za dostop do centra mesta, peš prometu in dostavi. Na glavno
dovozno cesto naselja se bodo priključile lokalne in dovozne ceste. Cestno omrežje naselja sestavljajo ceste:
– Ratanska vas–Negonje z nadaljevanjem proti Kostrivnici,
– cesta v Irje,
– cesta Rogaška Slatina–Sv. Florijan,
– cesta Tržišče–Tuncovec,
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– cesta v Brestovec in druge.
Ker se bo mesto razvijalo tako v prostorskem kot tudi
programskem smislu, je za ureditev posameznih odsekov
regionalne ceste (mestna vpadnica) predvidena izdelava lokacijskih načrtov, ki morajo poleg opredelitve cestnega profila (cestišče, površine za kolesarje in pešce, zelenice) programsko in oblikovno določiti tudi robno pozidavo. Del ceste
ob novem kopališču je že urejene.
Ceste lokalnega značaja in ulično mrežo v naselju je
potrebno redno vzdrževati tako v smislu urejenosti cestišč
kot prometnih oznak in signalizacije. V naselju je potrebno
skrbeti tudi za vidno označena in urejena avtobusna postajališča. Praviloma naj bodo avtobusna postajališča opremljena z nadstreškom, ki čakajoče potnike ščiti pred različnimi
vremenskimi vplivi.
Na glavni avtobusni postaji je prestopna točka za lokalni, primestni in tudi širši regionalni javni potniški promet.
Avtobusna postaja se napaja iz nove interne obvoznice s
priključkom pred križanjem z železnico ob južnem robu zdraviliškega parka.
Novo avtobusno postajo, ki bo povezovala železniški in
cestni tranzitni potniški promet, je potrebno urediti tudi ob
obstoječi železniški postaji v Rogaški Slatini.
V mestu je potrebno v sklopu prometnih ureditev in
izgradnje posameznih, centralnih, stanovanjskih in drugih
območij poskrbeti tudi za dovolj veliko število parkirnih mest,
ki bodo zadovoljevala potrebe prebivalcev in obiskovalcev
zdravilišča.
Železniški promet
Železniški promet bo v glavnem ostal v današnji velikosti in obsegu. Urediti je potrebno predvsem obstoječe
železniške postaje in skrbeti za redna vzdrževalna dela.
Kolesarski in peš promet
V skladu z republiškimi izhodišči je treba v občini začeti
izgrajevati omrežje daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav. Na to omrežje bodo navezane tudi kolesarske
steze, ki potekajo ali bodo potekale v samem naselju. Kjer
se le da, bodo za kolesarske poti izkoriščene že obstoječe
prometnice. Njihova izgradnja pa je predvidena tudi ob ureditvi glavne mestne ceste in ob rekonstrukciji posameznih
cestnih odsekov.
Prav tako je potrebno urediti sistem samostojnih pešpoti v okviru vseh večjih sosesk in centra naselja ter kolesarsko stezo na odseku Ratanska vas–Tržišče in ob cesti Negonje–Ratanska vas. Lokacijski načrti bodo izdelani za vse
infrastrukturne trase in naprave.
4.6. Usmeritve za varovanje kulturne dediščine
Varstvo kulturne dediščine v območju urbanistične zasnove za naselje Rogaška Slatina je potrebno izvajati v skladu s strokovnimi izhodišči in usmeritvami pristojne službe
ZVNKD, ki je pripravila tudi ustrezne strokovne podlage, ki
predstavljajo sestavni del tega odloka. Kot kulturni spomenik republiškega pomena (naselbinska dediščina) je opredeljen zdraviliški kompleks Rogaška Slatina. V sklopu urejanja zdraviliškega kompleksa je potrebno upoštevati podana
strokovna izhodišča in smernice pristojne službe ZVNKD.
Za vsak poseg v to območje je predvideno pridobiti njeno
predhodno soglasje. Za celovitejše ureditve v območju zdraviliškega kompleksa ali za njegovo širitev je potrebno pred
izvedbo pridobiti variantne strokovne rešitve, tudi na podlagi
javnih ali vabljenih natečajev.
Varstvene usmeritve za zdraviliški park oziroma odprte
površine znotraj zavarovanega območja zdravilišča:
– parterni del parka na zdraviliškem trgu je potrebno
postopoma prenoviti v skladu z izdelanim konzervatorskim
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predlogom (NC 344/92), gradivo pa je treba dopolniti z
ureditvijo pred Hidroterapijo in v JV delu med Hidroterapijo
in križiščem pred AP, prav tako na potezi do stare vrtnarije
oziroma Stritarjevega doma, vključno z variantnimi možnostmi revitalizacijske steklenjaka z vrtno parcelo,
– dosajevanje in revitalizacija drevoredov in ostalega
drevja mora poustvarjati oblikovno zasnovo in smisel drevorednih promenad 19. stoletja. Izdelati je potrebno inventarizacijo in vrednotenje drevja, drevnine s pregledom stanja
starega drevja ter predvideti ukrepe za strokovno nego,
– obnoviti je potrebno razgledišča na bivših lokacijah s
parkovno arhitekturo po grafičnih virih,
– obnavljati in vzdrževati mrežo sprehajalnih poti in uporabljati slogovno oziroma oblikovno usklajeno parkovno opremo (klopi, svetila, pergole, ograje …),
– parkovnim objektom dajati vsebino oziroma namembnost, ki ne bo zahtevala oblikovnih oziroma funkcionalnih
sprememb odprtih površin,
– površinske vodotoke urejati po načelih krajinskega
urejanja,
– arhitektonske dele Ivanovega vrelca obnavljati v obstoječi obliki oziroma po razpoložljivih virih, gozdni vrelec pa
urediti po grafičnih virih, enako velja za ostale vodne bazene
oziroma vodomete,
– odprte površine znotraj območja zdravilišča je nasploh potrebno varovati pred nadaljnjo pozidavo oziroma gradnjo, ki bi dodatno okrnila historične sestavine ter ambientalno in krajinsko vrednost območja.
Ostali navedeni vrtovi so sestavni del bivalnih ambientov pripadajočih vil oziroma hiš in so kot taki nezazidljivi z
objekti, ohranja pa se njihova oblikovna struktura in elementi glede na slogovni način obdobja nastanka z možnostjo
odgovarjajoče prenove v sklopu revitalizacije objektov, ki naj
poteka v skladu s konzervatorskimi smernicami.
Spomeniškovarstvene usmeritve urejanja historične
zdraviliške aglomeracije (zdravilišča):
– zaradi specifične vsebine in edinstvene zdraviliške
urbanistične zasnove imajo historične stavbe znotraj tega
območja vrednost kulturnega spomenika,
– za stavbni fond znotraj tega območja velja varstvena
usmeritev za objekte profane stavbne dediščine,
– širitve (dozidave) k objektom niso mogoče na naslednjih objektih: Tržaški dom, Ljubljanski dom, Zagrebški
dom Hotel Par, Steklenjak z vrtnarijo, Stritarjev dom, Styria,
Styria II, Strossmayerjev dom, Ledenica, Stara hidroterapija, Hotel Pošta (stari del), kapela sv. Ane,
– širitve (dozidave in preoblikovanje arhitekture) so mogoče pod pogoji na naslednjih objektih: Zdraviliški dom,
Hotel Sava, Hotel Donat, Terapija in Pivnica, Hotel Pošta
(novi del),
– zapolnitve odprtega prostora in parkovne površine
znotraj historičnega zdravilišča z novogradnjami niso mogoče, kar sledi že iz usmeritev za urejanje zavarovanih parkovnih površin,
– predlog prenove centralnega parkovnega parternega dela zdraviliškega trga je zajet v posebnem elaboratu
(NC 344/92).
Usmeritve za urejanje zdraviliške osi (od Hotela Pošta
do križišča obvoznice in Celjske ceste). Na tej potezi so kot
kulturni spomeniki ovrednoteni Hotel Slovenski dom, Hotel
Trst in Hotel Beograd (Golf). Zanje veljajo usmeritve za profano stavbno dediščino. Urbanistično in krajinsko urejanje
območja je sestavni del obstoječih strokovnih podlag za
zazidalni načrt tega območja:
– ohranja naj se tip promenadne ulice z drevorednimi
potezami med posamičnimi hotelskimi stavbami s prometnim režimom napajanja stavb z ulice,
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– njihove odprte funkcionalne parcele se urejajo in
uporabljajo kot interni prostori za hotelske potrebe, vmesne
parkovne cezure, vključno s krajinsko urejenim potokom pa
kot javni park. Zelenice do gozdov in gozdni robovi so nezazidljivi z objekti in drugimi gradnjami,
– ohranja naj se urbanistično-zazidalni tip posamičnih
hotelsko-poslovnih stavb/vil ob ulici z vmesnimi zelenimi/odprtimi prostori in se po potrebi nadaljuje na zahod proti
navedenemu križišču. Prosta površina današnjega travnika
se uredi kot javni parkovni prireditveni prostor.
Območje JV od Stare hidroterapije do križišča Kidričeve ulice z obvoznico:
– potrebna je prenova in rekonstrukcija parkovne površine po oblikovnih načelih zdraviliških parkov ter njena dopolnitev na mestu sedanje kotlovnice.
SZ zdraviliški krak (dolinski del vzhodno od Terapije):
– območje je lahko namenjeno hotelsko-rekreacijski
dejavnosti izključno za potrebe zdravilišča, kar pomeni tudi
stavbne zapolnitve. Objekti so lahko izvedeni v obliki samostojnih, členjenih enot na dolinskem dnu, njihovi gabariti pa
naj bodo višinsko podrejeni gabaritom osrednje historične
aglomeracije.
Za osrednje trško jedro Rogaške Slatine je predvidena
prenova. Izgradnjo v območju urbanistične zasnove je potrebno strogo usmerjati na podlagi prostorskih izvedbenih
aktov, ki jih je potrebno izdelati za opredeljena območja.
Prioritetna naloga na področju varstva kulturne dediščine je treba sprejeti akte o razglasitvi naravnih in kulturnih
spomenikov.
4.7. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot
Izgradnjo v območju urbanistične zasnove je potrebno
strogo usmerjati na podlagi prostorskih izvedbenih aktov, ki
jih je potrebno izdelati za opredeljena območja.
Prioritetna naloga na področju varstva naravnih vrednot
in kulturne dediščine je sprejeti akte o razglasitvi naravnih in
kulturnih spomenikov.
Vsi posegi v območju urbanistične zasnove naselja Rogaška Slatina morajo biti v skladu s strokovnimi podlagami
in usmeritvami službe ZVNKD Celje.
4.8. Komunalna in energetska infrastruktura
Oskrba z vodo. Rogaška Slatina ima zagotovljeno preskrbo s pitno vodo preko skupnega vodovodnega omrežja.
Omrežje se napaja iz vodnih virov v dolini Tinjščice in Bistrice.
Komunalno urejanje mesta. Zgrajen je kanalizacijski
sistem, ki je priključen na čistilno napravo na južnem delu
mesta (območje čistilne naprave je izven ureditvenega območja naselja Rogaške Slatine). Komunalni odpadki se zbirajo na skupni deponiji v Tuncovcu. V naslednjem obdobju
bo postopoma izveden prehod na ločeno zbiranje odpadkov. V mestu je organiziran redni odvoz gospodinjskih odpadkov.
Elektroenergetsko omrežje. V naslednjem obdobju bo
izboljšana oskrba z električno energijo z dograditvijo 110 kV
daljnovoda. Dograjena bo tudi RTP Rogaška Slatina. Stalnost dobave električne energije se bo povečala.
Z vidika varstva okolja, varovanja naravne in kulturne
dediščine ter turizma je potrebno zagotoviti, da bodo poseki
gozdov v minimalnem možnem obsegu, daljnovodi pa primerno arhitektonsko oblikovani. Prednostna naloga na območju Rogaške Slatine je tudi kabelska izvedba nizkonapetostnega omrežja.
Plinovodno omrežje. Na območju Rogaške Slatine so
štirje večji uporabniki plina. Med njimi je tudi Adriaplin, ki je
pristojen za razvoj lokalne plinovodne mreže. Z zagotovitvijo
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novih virov zemeljskega plina bo v večjih stanovanjskih naseljih možno postopoma preiti na plinsko ogrevanje. Tudi pri
izgradnji novih stanovanjskih naselij je potrebno predvideti
ogrevanje z zemeljskim plinom.
Telekomunikacijsko omrežje je na mestnem območju
zadovoljujoče. Predvidena je tudi izgradnja zemeljskih TT
kablov v središču mesta in v smeri Ratanska vas.
Postavljena je tudi mreža kabelske televizije, na katero
je že priključenih ca. 1.000 gospodinjstev. Predvidena pa je
tudi njena razširitev izven območja urbanistične zasnove.
4.9. Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje naselja:
Za centralni del naselja in zdraviliški kompleks je pri
oblikovanju novogradenj in pri obnovah obstoječih objektov
treba upoštevati smernice in določila pristojne spomeniške
službe. Z ambientalno oblikovalskega vidika je potrebno
ohraniti zasnovo in arhitekturo obstoječe zazidave. Kvalitetna urbanistična in stavbna dediščina naj predstavlja izhodišče pri oblikovanju novih objektov in prenovi obstoječih.
V okviru urbanistične zasnove je predvidenih nekaj zaokrožitev stanovanjskih območij, za katere je predvidena
izdelava prostorsko izvedbenih aktov. Zazidava naj bo prilagojena terenskim razmeram in krajini, tako glede na maso
kot višino.
Večjo skrb je potrebno posvetiti podobi naselja iz SZ in
SV strani, saj bo to začetek urbanega središča Rogaške
Slatine iz te smeri.
Pri urejanju v okviru urbanistične zasnove Rogaške Slatine se bodo poleg tega:
– upoštevale naravne in ekološke razmere obravnavanega območja ter obstoječe grajene strukture,
– varovale dobrine splošnega pomena,
– uporabile v prvi vrsti še proste površine znotraj naselja,
– izdelali programi in načrti prenov za tiste dele naselja, ki so opredeljeni kot vrednejša kulturna dediščina,
– skladno z opredeljenimi poselitvenimi površinami se
bo zagotovilo prometno in ostalo komunalno omrežje,
– določila merila za enotno urbanistično oblikovanje
novogradenj po posameznih območjih,
– zagotovila funkcionalna humana in estetska zasnova
naselja,
– zagotovilo spremljanje izgradnje na območju urbanistične zasnove, pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter priprava ustrezne prostorske izvedbene
dokumentacije.
5. Uresničevanje dolgoročnega plana
5.1. Program raziskovanj, analiz in študij, potrebnih za
uresničevanje in dopolnjevanje plana
Temeljni instrument za uresničevanje dolgoročnega plana in urbanističnih zasnove je srednjeročni plan občine, ki
upošteva vsebinske usmeritve ter konkretizira dolgoročne
razvojne cilje ter naloge določene s tem planom.
Občina mora za izvajanje planov sprejeti:
– potrebne prostorske izvedbene akte,
– dopolniti in/ali sprejeti odloke o varovanih območjih,
– zaostriti nadzor nad izvajanjem planov, načrtov, odlokov in izboljšati učinkovitost inšpekcijskih služb,
– poostriti kaznovalno politiko,
– zagotoviti stimulativne ukrepe za izvrševanje s planom zastavljenih prostorskih ciljev.
Naloge, ki so potrebne za oblikovanje rešitev, spremljanje, uresničevanje in dopolnjevanje dolgoročnega plana
so izpostavljene že v posameznih poglavjih tega plana.
V zvezi z razvojem posameznih dejavnosti v prostoru
bodo odgovorni nosilci prostorskega razvoja zagotovili izdelavo:
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– študije kolesarskih poti v občinah (Občina Rogaška
Slatina),
– celovito prometno študijo za mestno naselje Rogaška Slatina (Občina Rogaška Slatina),
– študije razvojnih možnosti rekreacijsko-športnega območja ob zdraviliškem kompleksu (Janina),
– agrokarte za celotno območje občine (upravna enota).
Pri izvajanju dolgoročnih usmeritev vseh nosilcev planiranja je treba zaradi obstoječe soodvisnosti pri reševanju
skupnih razvojnih vprašanj pomembno vlogo posvetiti sodelovanju s sosednjimi občinami ter občinami celjske regije. V
okviru medobčinskega sodelovanja je treba s sosednjimi
občinami med drugim prednostno reševati naslednje skupne naloge:
– izvajanje načrtov v zvezi z odlagališčem komunalnih
odpadkov Tuncovec med uporabo in po njej (medobčinsko sodelovanje vseh občin, ki uporabljajo skupno odlagališče),
– katastra virov onesnaženja zraka in vode ter sanacijskih programov (Občina Rogaška Slatina),
– opredelitve varstvenih območij za pomembnejšo naravno in kulturno dediščino ter smernice za posege v tem
prostoru, pripravo odlokov o razglasitvi naravnih znamenitosti, kulturnih spomenikov ter opredelitve spomenikov izjemnega pomena za Republiko Slovenijo (ZVNKD Celje, Občina Rogaška Slatina).
Za učinkovitejše usmerjanje urbanega razvoja in urejanja naselij je treba:
– pravočasno opredeliti nadomestna kmetijska zemljišča (Občina Rogaška Slatina),
– uskladiti sistem financiranja izgradnje in delovanja
celotnega infrastrukturnega omrežja in naprav (Občina Rogaška Slatina in ostale institucije, ki so pristojne za posamezna infrastrukturna omrežja in naprave),
– analizirati možnosti zajemanja zemljiške rente (Občina Rogaška Slatina).
Glavne naloge, vezane na urejanje prostora, pa so:
– priprava geodetskih podlag skladno s sprejetim programom (območna geodetska uprava),
– priprava dodatnih strokovnih podlag in programskih
zasnov, potrebnih za izdelavo PIA, skladno s programom
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina,
– razvoj informacijskega sistema; evidence za spremljanje in nadzor stanja v prostoru (Občina Rogaška Slatina).
5.2. Merila, načela in pogoji za urejanje prostora
Osnovni pogoj za učinkovito pripravo prostorskih izvedbenih aktov je ažurna kartografska dokumentacija, zato
je treba stalno zagotavljati:
– obnovo upravno davčnega dela zemljiškega katastra
ter revizijo vrst rabe in katastrske klasifikacije,
– ciklično aerosnemanje teritorija občine,
– evidence prostorskega dela zemljiškega katastra, register prostorskih enot, evidenco stavbnih zemljišč ter druge evidence za potrebe urejanja prostora,
– vzpostavitev in delovanje občinskih planskih aktov v
digitalni obliki.
Evidence podatkov o prostoru in okolju ter strokovne
podlage, ki so sestavni del dolgoročnega plana vsebujejo
usmeritve, rešitve in pogoje, ki jih je treba upoštevati pri
pripravi in sprejemanju PIA. V procesu kontinuiranega planiranja je treba sprejeti tudi obvezen pogoj, da se strokovne
podlage in evidence stalno dopolnjujejo z novimi podatki in
spoznanji, ki morajo biti nosilcem planiranja in strokovnim
organizacijam na razpolago za pripravo planske in izvedbene dokumentacije.
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Usmeritve za urejanje prostora, varstva vrednot in okolja ter obvezna izhodišča za uresničevanje plana vsebuje
dolgoročni plan občin. Podrobneje razčlenjena merila, načela in pogoji za urejanje naselij in ostalega prostora glede
na njihove razvojen usmeritve ter funkcije so opredeljene v
srednjeročnem planu Občine Rogaška Slatina.
5.3. Obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnega
plana
Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike
Slovenije so v celoti upoštevana in prikazana v dolgoročnem
planu Občine Rogaška Slatina (odlok in kartografski del).
Prav tako so opredeljena obvezna občinska izhodišča, ki so
upoštevana v srednjeročnem planu Občine Rogaška Slatina.
Uresničevanje nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva pripravo in sprejem ustreznih prostorskih izvedbenih
aktov za celotno območje občin v skladu z določili zakona o
urejanju prostora in zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
5. člen
Srednjeročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina se spremeni in dopolni tako, da
se glasi:
SREDNJEROČNI PLAN
1. Uvod
Srednjeročni plan Občine Rogaška Slatina za obdobje
od leta 1998 – 2000 temelji na dolgoročnem planu Občine
Rogaška Slatina do leta 2000 ter na ocenjenih možnostih in
pogojih prostorskega razvoja v občini. Podlaga za oblikovanje srednjeročnega plana so prav tako razvojne usmeritve
oziroma predvideni pogoji nadaljnjega prostorskega razvoja,
ki so opredeljeni v dolgoročnem prostorskem planu
Republike Slovenije.
1.1. Temeljni cilji varstva okolja in urejanja prostora
Načrtno urejanje prostora in varstvo okolja
Osnovno vodilo srednjeročnega razvoja za obdobje
1998–2000 je:
– smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba
prostora,
– varovanje naravnih virov, naravnih in ustvarjenih vrednot,
– varovanje in izboljšanje človekovega okolja. Dolgoročni plan občin, ki vsebuje usmeritve za uresničevanje teh
ciljev, bo osnovno vodilo za opredelitev posegov v prostor in
za njegovo urejanje.
Sprejeta zasnova poselitve je izhodišče za usmerjanje
novih dejavnosti in za širitev sedanjih zmogljivosti
– Razvoj naselij je treba usmerjati na površine, ki so v
ta namen opredeljene v dolgoročnem planu. Učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo se zagotavlja z večjo
koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so
delno komunalno že opremljena.
– Zagotoviti je treba hitrejši razvoj lokalnih središč vseh
stopenj v mejah ugotovljenih prostorskih možnosti in potreb
zaledja. V teh naseljih se bo z načrtnim usmerjanjem stanovanj in novih dejavnosti postopoma zagotovil višji komunalni
standard, primerno oskrbo in možnosti zaposlitve skladno z
velikostjo gravitacijskega zaledja in oddaljenostjo od večjih
središč.
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– Osnovni pogoj za uresničevanje planiranega razvoja v pretežno urbanih naseljih je pravočasno pridobivanje
in urejanje stavbnih zemljišč ter preprečevanje neusmerjenega prometa z zemljišči.
– Trend stihijskega poseljevanja v dobro dostopnih
območjih je treba ustaviti z doslednim izvajanjem urbanistične, zemljiške in komunalne politike.
– Zagotovitev poseljenosti v manj dostopnih območjih je treba doseči z zavestnimi ukrepi, kot so dobra prometna povezanost, osnovni komunalni standard in bližina
osnovnega izobraževanja.
S tem bo pospešen razvoj manj razvitih območij, predvsem obmejnega prostora. Skrbeti je treba za postopno
izenačevanje bivalnega standarda v občini ter ohranjati enakomerno poselitev celotnega prostora.
Globalna namenska raba površin in usmeritve za njeno preobrazbo so določene z dolgoročnim planom
Pri vseh posegih v prostor, ki so vezani na spremembo namenske rabe zemljišč, je treba dosledno upoštevati
usklajen razvoj vseh dejavnosti v prostoru, še zlasti pa
uveljavitev širših javnih interesov pred zasebnimi:
– Varovanje vodnih virov je prednostnega pomena pri
namenski rabi površin in urejanju prostora, zato zahteva
poleg doslednega upoštevanja režimov varstvenih območij
stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega območja.
– Učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in
z gozdom bo mogoče ne samo z uskladitvijo namenske
rabe površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih razvojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo zagotavljal aktiviranje vsega prostora.
– Sanacija degradiranih območij je obvezna za vse
uporabnike.
– Naravno in kulturno dediščino je treba vključiti v
celovito urejanje prostora. Pri tem bodo preseženi današnji predvsem konzervatorski pristop ter povezane javne
koristi s potrebami po ohranitvi in vzdrževanju naravne in
kulturne dediščine.
– Pri razvijanju turizma ter za rekreacijske potrebe
prebivalcev občine in širšega zaledja je treba bolje izkoristiti naravne razmere s krajinsko pestrostjo in bogato dediščino.
Izboljšanje in varovanje okolja
Učinkovita kurativna in preventivna dejavnost mora
biti povezana predvsem z naslednjimi nalogami:
– primerna razmestitev in izbor proizvodnih in drugih
dejavnosti v prostoru,
– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,
– načrtno vlaganje v čistilne naprave in v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja,
– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v
prostor,
– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti,
ki povzročajo hrup in onesnaževanje,
– varstvo okolja in izboljšanje njegove kvalitete mora
biti sestavni del ravnanja organizacij in skupnosti ter občanov pri sprejemanju odločitev, pri delu in v prostem času.
Na podlagi določil dolgoročnega plana je treba kot
podlago za operativno uresničevanje dogovorjenih nalog
sprejeti prostorske izvedbene akte.
– Vse predvidene investicije, ki še niso podrobno preverjene v fazi vključevanja v planske akte, je treba ob izdelavi prostorskih izvedbenih aktov preveriti.
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– Pri urejanju naselij bo v obdobju 1998–2000 poudarek na zapolnitvah in kvalitetnemu urejanju pretežno pozidanih območij, zato je treba naseljem in delom naselij, kjer bo
prevladovala prenova in nadomestna gradnja posvetiti enako urejevalsko pozornost kot urejanju novih območij.
Podrobne strokovne presoje in sprejetje ustreznih prostorskih izvedbenih aktov je treba zagotoviti tudi za posege v
prostor izven naselij: gradnji cest, gradnji počitniških objektov, urejanju odlagališč odpadkov,…
2. Cilji razvoja posameznih dejavnosti v prostoru
2.1. Stanovanjska gradnja
Gradnja stanovanj, ki bo v Občini Rogaška Slatina predvsem organizirana enodružinska, se bo vršila znotraj ureditvenih območij naselij (seznam naselij in načine urejanja glej
v naslednjem poglavju). Površine v ureditvenih območjih teh
naselij zadoščajo tudi za potrebe po letu 2000.
Stanovanjska gradnja je načrtovana dolgoročno. Pravočasno bodo pripravljeni urbanistični dokumenti, zagotovljena
stavbna zemljišča, pripravljena dokumentacija za graditev in
tako zagotovljena stabilnejša dinamika ter racionalizacija gradnje. S prenovo zastarelega stavbnega fonda in bivalnih okolij
se bodo zmanjševale razlike stanovanjskega standarda. Pri
novogradnjah bo dosledno zagotovljena racionalnejša izraba
zazidalnih površin. S pospeševanjem strnjenih oblik individualne gradnje bo zagotovljena višja gostota poselitve in racionalizacija stroškov infrastrukturnega opremljanja. Organizirana gradnja bo predvsem v prvem delu obdobja intenzivneje
usmerjena na gradnjo v okviru že obstoječih zazidanih območij, s čimer bo zagotovljen čas za kvalitetno pripravo novih
zemljišč za kompleksno zidavo.
Pri načrtovanju novih stanovanjskih sosesk bo spodbujana gradnja tipov zazidave, ki bodo ob načrtovanih gostotah poselitve zagotavljali kvalitetnejše pogoje bivanja.
Gradnja objekta občasnega bivanja bo usmerjana predvsem na območjih, ki bodo zagotavljala pogoje organizirane
infrastrukturne ureditve, ustrezno varovanje kvalitet naravne
kulturne dediščine in ekoloških razmer okolja.
Izven ureditvenih območij naselij je možna le dopolnilna in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov, v območjih, ki so označeni kot razpršena gradnja. Ta območja so
prednostno namenjena razvoju in obnovi kmečkih in polkmečkih gospodarstev. Možna je tudi prenova, obnova, prezidava in dozidava objektov, ki je v skladu z obstoječo tipologijo objektov v tem območju in širšem prostoru. V območja
stavbnih zemljišč so vključena tudi zemljišča z gospodarskimi objekti.
Novogradnje ter gradnje počitniških bivališč (predvsem
na območju predvidenega krajinskega parka) se urejajo na
podlagi prostorsko izvedbenih aktov ter ob predhodni izdelavi podrobnejših naravovarstvenih vsebin in smernic.
2.2. Družbene dejavnosti
Prednostna naloga v zvezi s prostorsko organizacijo
teh dejavnosti je v tem planskem obdobju rezervacija primernih stavbnih zemljišč pred nesmotrno pozidavo. To bo
zagotovljeno s pravočasno pripravo in sprejemom prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo upoštevali razvojne potrebe
tudi po letu 2000.
Skladno z opredeljenimi funkcijami naselij so tudi te
dejavnosti skoncentrirane v vodilnih naseljih občine, podrobnejša členitev površin znotraj ureditvenih meja pa je podana le v urbanistični zasnovi Rogaške Slatine.
Otroško varstvo in šolstvo
Omrežje šol v občini ostaja zaenkrat nespremenjeno.
Skladno z normativi je potrebno zagotoviti zadostna zemlji-
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šča in športna igrišča v okviru posameznih šol, saj imajo
skoraj vse šole premalo urejenih športnih površin. Sprememba šolskih okolišev se ne predvideva. Sistem prevozov
učencev je potrebno izboljšati tako, da bo vsak učenec imel
možnost prevoza in možnost sodelovanja v interesnih dejavnostih.
S tem srednjeročnim planom so določeni temeljni cilji
razvoja otroškega varstva kot so postopno izenačevanje pogojev za razvoj in življenje vseh predšolskih otrok. Dejavnost
otroškega varstva je treba razvijati skladno s potrebami. V
manjših obrobnih naseljih in ostalih stanovanjskih zazidavah
je treba razvijati tudi oblike organiziranega družinskega varstva.
Zdravstvo in socialno varstvo
Na področju zdravstvenega varstva je treba zagotoviti
učinkovitejše, boljše in dostopnejše zlasti osnovno zdravstveno varstvo z zagotovitvijo primerne zdravstvene in zobozdravstvene mreže. Izboljšati je potrebno dejavnost lekarne.
Ti cilji bodo uresničeni s širitvijo zdravstveno vzgojne
dejavnosti (preventivna vzgoja) in z večanjem obsega preventivnih metod dela pri preprečevanju, odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji bolezni.
Telesna kultura
Otrokom bo treba bolj kot do sedaj izenačevati pogoje
za telesnokulturne aktivnosti. Primanjkljaj čutijo otroci, ki
niso vključeni v vrtec, mladina, ki nima ustreznih objektov,
predvsem v manjših vaseh in šolah, kjer še nimajo izenačenih minimalnih pogojev z ostalimi učenci znotraj naše občine.
Šport mladih naj bi se v inačici množičnosti odražal v
športno-rekreativni dejavnosti odraslih. Nadaljnji porast in
kvaliteto v športni rekreaciji bo odvisen od boljšega pristopa
k mladim v društvih in šolah pri interesnih dejavnostih in
telesni vzgoji. Za športno rekreativno dejavnost je treba interesentom zagotoviti obstoječe in nove športne prostore in
površine za vadbe; s prednostjo tistih rekreacijskih skupin,
kjer je število aktivnih v vadbeni skupini večje.
Večji primanjkljaj objektov za telesno kulturno dejavnost je prisoten na celotnem območju občine. Prioritetno
naj bi se izgrajeval športno-rekreacijski center v Rogaški
Slatini.
Kultura
Na področju kulture bo glavni poudarek na razvoju
tistih dejavnosti, ki nudijo kulturne dobrine večjemu številu
občanov in omogočajo njihovo aktivno udeležbo. Zato je
treba v programu dela na področju kulture prednostno obravnavati naloge za razvoj knjižničarstva, krepitev in razvoj ljubiteljske dejavnosti v kulturnih društvih in ukrepe za ohranitev
naravne in kulturne dediščine. Pospešiti je treba čim bolj
skladen razvoj kulturnih dejavnosti v občinah ter povečali
dostopnost kulturnih dobrin občanom z boljšo izrabo obstoječih kulturnih prostorov in izgradnjo novih.
Osrednji kulturni dom z večjo kapaciteto je v občinskem središču. V manjših naseljih pa je možno v enem
objektu združevati potrebe po prostorih za gasilski dom in
za kulturne dejavnosti.
Skladno s potrebnimi površinami za razvoj teh dejavnosti so v okviru ureditvenih območij centralnih naselij v občini
zagotovljene površine za ta razvoj.
2.3. Oskrbne in storitvene dejavnosti
V vseh večjih naseljih je treba skladno z izraženimi
interesi in potrebami zagotoviti primerne površine za razvoj
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oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Skrbeti je treba za izboljšanje kakovosti storitev v posameznih dejavnostih ter za
dvig strokovne ravni zaposlenih. Še nadalje je treba uveljavljati enakomerno dostopnost dobrin in storitev za vse prebivalce občine.
Osnovna naloga trgovine je stabilna, kvalitetna in dostopna preskrba prebivalstva. Razvoj trgovine bo temeljil na
zasebni pobudi in na zahtevah trga, racionalizaciji in modernizaciji poslovanja ter kadrovski usposobljenosti.
Trgovske lokale osnovne oskrbe je treba posodobiti in
dograjevati vzporedno z realizacijo stanovanjske gradnje in v
okviru sanacije mestnih jeder. Realizirati je treba manjše
prodajalne, pretežno v zasebni lasti v manjših naseljih v
ruralnih območjih.
Razvoj turizma v občini je treba gradit glede na naravne
danosti in krajinsko pestrost, bogato naravno ter kulturno
dediščino in bližino sosednje države. V Rogaški Slatini deluje
turistično-informacijski center, ki obiskovalcem (izletnikom in
stalnim gostom) nudi informacije glede kakovosti gostinskih
uslug in možnosti obiskov naravnih in kulturnih znamenitosti.
V gostinski dejavnosti je potrebno posebno skrb nameniti še
boljši in pestrejši ponudbi gostinskih storitev.
2.4. Proizvodna in obrtna dejavnost
Za potrebe novih oziroma razširjenih kapacitet te dejavnosti je treba potrebne površine zagotoviti tam, kjer bo
mogoče čimbolj smotrno izkoristiti za te namene razpoložljiva zemljišča, kot so nezazidane parcele v okviru proizvodnih
območij in delno že urejena zemljišča za to dejavnost.
Usmerjati je treba združevanje posameznih lokacij v skupne
industrijsko-obrtne cone in z razmestitveno politiko preprečevati negativne vplive na okolje in porajanje novih virov
onesnaževanja.
Drobno gospodarstvo in obrtne dejavnosti imajo pomembno vlogo tako z vidika prestrukturiranja in racionalizacije gospodarstva kot tudi glede možnosti večjega zaposlovanja. Pospeševati je treba razvoj drobnega gospodarstva.
Spodbujati je treba ustanavljanje enot drobnega gospodarstva in obrtne dejavnosti, še posebej tiste, ki so ekološko
nesporne in ki zagotavljajo nova delovna mesta. Storitveno
obrt je treba vključevati v nova stanovanjska območja, predvsem v okvire realizacije ureditvenih načrtov sanacije starih
mestnih jeder.
Poleg zaposlitvenih potencialov je stavbno zemljišče za
razvoj industrije najmočnejši omejitveni dejavnik. Primerna
zemljišča za te dejavnosti so le na območjih z naklonom do
5%, pogojno do 10% ter na zemljiščih z določeno geomehansko trdnostjo. Večji omejitveni dejavniki v prostoru so še
kmetijska zemljišča, varovana območja naravne in kulturne
dediščine ter varstvena območja virov pitne vode, meteoroloških pogojev in drugo.
Morebitna širitev zaradi zaokrožitev industrijskih območij mora biti podrobneje obdelana s prostorsko izvedbenimi
načrti. Industrija se ne more širiti na območja naravnih vrednot, najboljših kmetijskih površin in vodnih površin (izviri,
vodotoki).
2.5. Območja za razvoj turistično-zdraviliške dejavnosti
Za aktivno rekreacijo so predvidene površine tudi v
okviru ureditvenih območij naselij. Program širše rekreativno turistične dejavnosti bo realiziran na prostorih, ki bodo
definirani z ureditvenimi načrti.
Površine in program za razvoj teh dejavnosti so podrobnejše členjene in opredeljene v urbanistični zasnovi
naselja Rogaška Slatina.
Na območjih varovane narave so možne le mehke oblike turizma, ki je lahko dopolnilo zdraviliškega turizma. Pred-
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hodno je potrebno izdelati načrt razvoja turizma, ki mora
vsebovati naravovarstvene smernice (skladno s 97. in 98.
členom ZON, Uradni list RS, št. 65/99). Predvsem velja to
za območja predvidenega KP Boč–Plešivec–Donačka gora
ter v dolini Sotle.
2.6. Promet in zveze
Cestni promet
Zagotavljati je treba zemljišča in potrebno dokumentacijo za izboljšanje občinske cestne mreže. Pri načrtovanju in
urejanju naselij je treba posvetiti posebno pozornost ureditvi
primernih dostopnih poti in cest.
Prometno omrežje je eden od pogojev za uresničevanje zastavljene politike razvoja občine in zasnove poseljenosti občine. Z načrtovano modernizacijo cest z elementi višjega standarda bo izboljšana prometna povezanost občine
s širšim prostorom. Lokalne ceste bodo modernizirane skladno z letnimi plani. Predvidena je izgradnja nove avtobusne
postaje ob železniški postaji v Rogaški Slatini, ki bo služila
povezovanju železniškega in avtobusnega tranzitnega potniškega prometa.
Na področju mirujočega prometa je še naprej potrebno zagotavljati zadostno število parkirnih mest, ki bodo vključene v posamezne zazidave oziroma bodo zgrajena na novih lokacijah v okviru obstoječih naselij.
Pristopiti je treba k izdelavi študija za izgradnjo kolesarskega omrežja v občini.
Vzdrževanje cest je dejavnost posebnega javnega interesa. Zagotovitev uspešnega vzdrževanja omrežja cest na
območju občine je naloga, ki je nujna za normalen razvoj in
ohranitev poseljenosti. Obnovljene ali rekonstruirane in asfaltirane bodo vse krajevne in lokalne ceste v občinah.
Upoštevati je potrebno zakon o varnosti v cestnem
prometu in skladno temu predvideti rešitve, ki bodo umirjale
promet.
Rekonstrukcija ceste pomeni razširitev ceste – oziroma razširitev vključno s položitvijo asfalta. Obnovitev in ojačitev ceste (večja vzdrževalna dela) pa pomeni zamenjavo
tamponske podlage ceste z naravnim tamponom, oziroma
navedena zamenjava tampona vključno z obnovitvijo asfalta.
Pri novogradnjah ali adaptacijah objektov, ki se nahajajo v varovalnem pasu državnih cest, ne bodo priznane odškodninske zahteve zaradi hrupa, tresenja in podobno.
Za vse posege v varovalni pas kategoriziranih cest si je
investitor dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti
soglasje Direkcije RS, za ceste.
Z vidika varstva naravnih vrednot naj se ohranjajo obstoječe prometnice. Poljske poti in gozdne ceste naj ostanejo makadamske, njihova gostota naj se ne povečuje.
Železniški promet
Železniška proga bo tudi v bodoče ostala v sedanjem
obsegu. Ob tem bo potrebna posodobitev in modernizacija
naprav in postajališč, vključno s predvideno novo povezovalno avtobusno postajo ob obstoječi železniški postaji.
Omrežje za prenos podatkov in PTT zvez
Ta dejavnost bo posodobljena z uvajanjem novih telekomunikacijskih sistemov. Predvidena je položitev medkrajevnih telefonskih kablov in ojačitev telefonske mreže v vodilnih naseljih. Vzporedno z realizacijo novih zazidalnih
območij bo izvedena tudi položitev telefonskih kablov.
Predvidena je tudi razširitev kabelskega omrežja za
spremljanje TV programov.
2.7. Vodnogospodarske ureditve
Urejanje vodotokov
Z vzdrževanjem naravnih vodotokov, z gradbeno tehničnimi in biološkimi ukrepi je treba zagotavljati osnovno
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odvodnjavanje, zaščito pred poplavami in erozijo ter izrabo
voda za proizvodnjo energije. Glede na pretežno hudourniški značaj vodotokov na območju občine bodo regulacije
vodnih strug izvedene predvsem na tem področju.
Za načrtovane vodnogospodarske ureditve je treba v
obdobju do leta 2000 zagotoviti predvsem prostorske pogoje za obnovo in sanacijo dotrajanih ali poškodovanih objektov in naprav.
Vsi vodotoki in hudourniki ter njihova poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100-letne pogostnosti) predstavljajo prostor varovalnega režima. Za posege
v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje oziroma
soglasje upravnega organa, ki je pristojen za vodno gospodarstvo. V ta zaščiteni prostor je potrebno vključiti tudi območja s hudourniškim značajem, kjer kakršenkoli poseg v
prostor lahko povzroči sekundarne erozijske procese in
ogrozi imetje in življenje občanov.
Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
in ga prečkajo, je potrebno urediti tako, da bodo vsi stanovanjski in drugi objekti varni pred 100 letnimi poplavnimi
vodami. Tako zbrane vode je potrebno speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za
dolvodne obrežne lastnike (prebivalci, naselja).
Pred izdelavo zazidalnih oziroma ureditvenih načrtov za
dele ureditvenih območij naselij si mora investitor pridobiti
morebitni elaborat poplavne in hudourniške ogroženosti območja. Ta elaborat predstavlja sestavni del zazidalnega načrta območja.
2.8. Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo
Varovati in razvijati je treba razpoložljiva vodna bogastva
ter zagotavljati zadostne količine pitne in tehnološke vode
(pri čemer je potrebno upoštevati potrebo po zagotovitvi
biološkega minimuma), kar bo prioritetna naloga komunalnega gospodarstva. Nadaljevati je treba z raziskovalnimi deli
odkrivanja novih virov ter zagotoviti strokovne osnove za
njihovo zaščito.
Poleg tega bodo z odlokom zaščiteni obstoječi in potencialni viri pitne vode, ki bodo imeli po potrebi določene
varstvene pasove.
Kanalizacija
Za zagotavljanje skupnih potreb in interesov za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev komunalnih objektov in naprav bodo uporabniki in izvajalci zagotavljali sredstva na
sledeče načine:
– uresničevali bomo politiko cen komunalnih storitev,
– zaradi povečanja obsega komunalnih dejavnosti in s
tem komunalnih uslug ter izboljšanja vzdrževanja na obstoječih sistemih se bodo upravljavci komunalnih dejavnosti
ustreznejše organizirali,
– za razširitev kanalizacijskega omrežja bomo zagotovili investicije za izgradnjo kanalizacije v občini, skupaj s čistilnimi napravami.
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo
za odpadno vodo. Na območju varstvenih pasov vodnih
virov mora biti zgrajena vodotesna kanalizacija. Do izgradnje
kanalizacije je odpadne vode možno odvajati v vodotesne
individualne greznice. Pri tem je potrebno upoštevati ukrepe
za zaščito vodnih virov za navedeno območje in navodila za
izgradnjo gnojišč in greznic.
V vseh naseljih je potrebno spodbujati izgradnjo ločene kanalizacije. Sanitarne odplake je potrebno speljati do
čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno
priključiti le, če so predhodno očiščene do mere, kot to
zahteva sanitarna inšpekcija. Kolikor se v tehnološkem po-
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stopku uporabljajo strupene snovi, se zahteva reciklaža z
odvozom suspenzij na za to določena odlagališča.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, morajo biti speljane preko lovilcev olja v
meteorno kanalizacijsko omrežje, ponikalnico ali naravni vodotok. Meteorne vode z zelenih ali gozdnih površin in streh
morajo biti speljane v ponikalnice oziroma naravne recipiente (odprte jarke).
Odpadki
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju snovi lahko to v celoti prestreže.
Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov v opuščene
struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj
vredna zemljišča. Za trde odpadke (ki niso strupeni) je dovoljeno odlaganje le na deponijah, ki so za to posebno urejene.
Centralno odlagališče komunalnih odpadkov je urejeno na lokaciji v Tuncovcu, skladno z zahtevami potrebnih
soglasij. Ustrezno je urejen tudi transport in transportne
poti. Ekološko nevarne odpadke industrije je treba odvažati
na odlagališče posebnih odpadkov republiškega programa.
Čiščenje odpadnih voda
Čiščenje odpadnih voda se izvaja na skupni čistilni
napravi južno od naselja Rogaška Slatina.
Pokopališča
V skladu z obstoječimi prostorskimi dokumenti je še
naprej predvideno urejanje pokopališč pri Brestovcu in v
Zgornji Kostrivnici.
2.9. Energetika
Zaradi zoženih materialnih možnosti je potrebno izvajati
selektivno politiko usmerjanja izgradnje prednostnih objektov komunalne in energetske infrastrukture. Spodbujati je
treba racionalno rabo energije z aktivnimi in pasivnimi ukrepi (predvsem z dodatno toplotno izolacijo objektov, s koncepti in organizacijo poselitve ter uporabo alternativnih in
komplementarnih energetskih virov). Naloge na tem področju bodo tudi v bodoče sodile med prednostne.
Pri gradnji različnih daljnovodov se je z vidika varstva
naravne dediščine potrebno izogibati naravno ohranjenim
ter vedutno izpostavljenim območij, poteku voda po sredini
doline… Vsa linijska infrastruktura (podzemna ali nadzemna)
se ureja ob predhodni izdelavi podrobnejših naravovarstvenih vsebin ter smernic.
Toplotna oskrba (toplovod, plinovod, obnovljivi viri energije)
Širiti in obnavljati je treba obstoječe toplovodno in plinovodno omrežje in tako varovati zrak pred prekomernim
onesnaževanjem.
Oskrba z električno energijo
Razvoj oskrbe z električno energijo bo potekal v okviru
elektroenergetskega sistema RS. Na območju občine se
bodo dopolnile lokalne transformatorske postaje, za katere
je potrebno predvideti prosto lokacijo na koncu daljnovodnih koridorjev. Lokacija mora biti čim bliže eventualnim
bodočim porabnikom ter normalno dostopna z vozili.
Nadaljevati je potrebno z izgradnjo ustreznega omrežja
za zanesljivo obratovanje in sanacijo napetostnih razmer na
kritičnih območjih. Predvidena je ojačitev z izgradnjo 110 kV
omrežja in razširitev RTP Rogaška Slatina.
Za posamezne objekte, ki potrebujejo večjo priključno
moč (obrtna cona, večje delavnice…), je potrebno predvi-
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deti koridor 20 kV daljnovoda s pripadajočo transformatorsko postajo.
ELES bo v letu 2000 na obstoječem DV 400 kV Maribor–Krško zamenjal zaščitno vrv z novo z vgrajenim optičnimi vlakni (OPGW).
2.10. Kmetijske in gozdne površine
Kmetijske površine
V naslednjih letih je treba v čim večji meri zaustaviti
trend zaraščanja kmetijskih zemljišč in jih, kjer je le mogoče
ponovno vključitli v kmetijsko dejavnost.
Želja za ljubiteljsko obdelovanje zemlje pogojuje novo
kategorijo kmetijskih zemljišč – vrtičkarstvo. Ta kategorija
ima svojo rekreacijsko in ekonomsko funkcijo, hkrati pa tudi
funkcijo varovanja kulturne krajine. Urejali jo je možno na
obrobju zazidalnih površin, predvsem za začasno rabo. V
okviru trajnih površin za vrtove je potrebno preveriti lokacije
s stališča kmetijstva, lastništva in drugo.
Ohranja se obstoječa struktura zemljišč in način parcelacije. Pri kakršnemkoli načrtovanju intenzivnega načina kmetovanja (agro, hidro melioracije …) je potrebno
predhodno pridobiti soglasje pristojne naravovarstvene
službe.
V ribnikih je dovoljeno gojiti le avtohtone vrste rib. Pri
načrtovanju novih ribnikov pa je potrebno predhodno izdelati podrobnejše naravovarstvene smernice.
Gozdne površine
Gospodarski gozdovi se izkoriščajo in urejajo na podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov. Upoštevati je
potrebno omejene pogoje gospodarjenja v varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom, ki so opredeljeni v
dolgoročnem planu. Za območja zaraščanja, katera se bodo namensko opredelila za gozdarstvo, bo zavod za gozdove pripravil programe za vlaganja v pospešeno vključevanje
teh območij v gozdno proizvodnjo.
Posebno pozornost je treba posvetiti pravilnemu gozdno gojitvenemu načrtovanju in racionalizaciji gospodarjenja z gozdovi ter pri tem sodelovati s specializiranimi institucijami. Z gozdovi naj se gospodari v skladu s sprejetimi
gozdnogospodarskimi načrti, v katerih so opredeljene tudi
podrobnejše naravovarstvene vsebine in smernice.
Program izgradnje prometnic bo definiran s planom
upravljavcev gozdov. Zagotovljeni bodo pogoji za vzdrževanje gozdno transportne mehanizacije.
Lov se ureja s sprejetimi lovsko gospodarskimi in lovsko-gojitvenimi načrti, v katerih so opredeljene tudi podrobnejše naravovarstvene smernice in vsebine.
2.11. Območja mineralnih surovin
Kamnolom Zagaj je v neposredni bližini naselja Negoje
pri Rogaški Slatini. Pridobivalni prostor je na hribu Selo in
Gere in je grajen iz andezita zelenosive barve. Izdelana je
potrebna tehnična dokumentacija in izdano lokacijsko in
eksploatacijsko dovoljenje (14. 5. 1972).
Kamnolom Zg. Sečovo je v naselju Sv. Florijan pri
Rogaški Slatini. Pridobivalni prostor je grajen iz dolomita z
večjimi primesmi jalovine. Dolomit je svetlo sive barve. Izdelati je potrebno ustrezno dokumentacijo ter pridobiti lokacijsko in eksploatacijsko dovoljenje. Pridobivanje materiala se
vrši na površini 500–1000 m2.
Ker so nekatera eksploatacijska območja v občini problematična z vidika varstva naravne in kulturne dediščine ter
varovanja krajine je predvidena izdelava dodatne naloge –
študije k dolgoročnemu planu, na podlagi katere se bodo
uskladili interesi glede rabe in potreb in ugotovila ustreznost
posameznih lokacij za morebitno nadaljnjo eksploatacijo oziroma ukinitev. Za kamnolome, ki bi se ukinili se bodo prio-
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ritetno izdelali sanacijski programi in ureditveni načrti za
ureditev teh območij.
2.12. Varovanje kulturne dediščine
Arheološka dediščina
Raba tal na območjih arheoloških spomenikov mora
biti takšna, da ohranja podzemne ostaline nepoškodovane. Na arheoloških območjih je potrebno pred vsakim morebitnim posegom sodelovanje službe ZVNKD, ki bo predlagalo nadaljnje ukrepe, potrebne za ohranitev
arheološkega spomenika oziroma dediščine.
Profana stavbna, sakralna stavbna in sakralno-profana stavbna dediščina
Splošna varstvena oziroma razvojna usmeritev je, da
je potrebno za objekte profane, sakralne in sakralno-profane stavbne dediščine in njihova območja pred vsakim posegom predhodno sodelovanje službe ZVNKD, ki glede na
naravo in obseg posega izdela bodisi konzervatorski program prenove za zahtevnejše posege, bodisi pogoje in
smernice, če gre za manj zahtevne ali parcialne posege na
objektih.
Vplivna območja cerkva in ostalih spomenikov so območja omejene rabe za ostale dejavnosti, ki se podrejajo
ambientalni kvaliteti spomenikov. Območja spomenikov so
nezazidljiva z novogradnjami, v njihovih vplivnih območjih
pa se dejavnosti gradnje smiselno odvijajo po citiranem
odloku (Uradni list RS, št. 11/99) oziroma po strokovnih
priporočilih o njegovem izvrševanju s strani Ministrstva za
okolje in prostor, kar po strokovni presoji predlaga prostorski načrtovalec.
Memorialna dediščina
Varstvene oziroma razvojne usmeritve za memorialni
tip dediščine so ohranjanje avtentične lokacije, arhitekturnih in plastičnih sestavin spomenikov ter urejanje njihovih
ambientov glede na krajinski oziroma oblikovni duh obstoječega okolja ter razpoložljivo arhivsko gradivo. Obnova je
mogoča po predhodnih strokovnih podlagah službe
ZVNKD.
Vrtnoarhitekturna dediščina
Varstvene usmeritve za zdraviliški park oziroma odprte površine znotraj zavarovanega območja zdravilišča ter
za območje zdravilišča kot zgodovinske urbanistične celote so sestavni del odloka o razglasitvi Zdraviliškega kompleksa Rogaška Slatina za naselbinski spomenik (Uradni
list RS, št. 85/97).
Ostali vrtovi so sestavni del bivalnih ambientov pripadajočih vil oziroma hiš, ki so kot taki nezazidljivi z objekti,
ohranja pa se njihova oblikovna struktura z elementi glede
na slogovni način obdobja nastanka z možnostjo odgovarjajoče prenove v sklopu revitalizacije objektov, ki naj
poteka v skladu s konzervatorskimi smernicami.
Območja kvalitetnejše kulturne krajine so opomnik
načrtovalcu, da naj pri urejanju prostora smiselno uveljavi
določila odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike
Slovenije oziroma strokovnih priporočil o njegovem izvrševanju, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.
Naselbinska dediščina
Splošne varstvene usmeritve za območje zdravilišča
kot zgodovinske urbanistične celote so sestavni del odloka o razglasitvi zdraviliškega kompleksa Rogaška Slatina
za naselbinski spomenik (Uradni list RS, št. 85/97 – 3976)
oziroma predhodnih strokovnih osnov za razglasitev zdravilišča za kulturni spomenik. V navedenih dokumentih so
opis, valorizacija in splošne varstvene usmeritve, ki so
podrobneje opredeljene v strokovnih podlagah službe
ZVNKD in so sestavni del tega odloka.
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Kulturna krajina
Kulturna krajina je kot tip dediščine uveljavljena v novem
zakonu o kulturni dediščini. To so območja s poudarjenim
zgodovinskim, pričevalnim in simbolnim pomenom krajine.
Predstavljajo opomnik načrtovalcu, da mora pri urejanju prostora smiselno uveljavljati določila odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije oziroma strokovnih priporočil o njegovem izvrševanju s strani Ministrstva za
prostor, in po strokovni presoji predlaga rešitve, ki zadevajo
tradicionalno poselitveno strukturo, oblikovanje in dimenzioniranje arhitekture, namensko rabo objektov ter varstvo kulturne krajine skozi ustrezne rabe kmetijskega prostora. Ob
uveljavljanju teh določil v planskih izvedbenih aktih v upravnih
postopkih ni potrebno soglasje spomeniške službe pri posegih v odprti prostor oziroma tam, kjer ni zavarovane dediščine
in drugih spomeniških tipov.
Tehniška dediščina
Zaradi tehnično-arhitekturne opremljenosti Kraljevega
vrelca pa tudi njegove nekdanje blagovne znamke v povezavi z zdraviliščem je bil vrelec predlagan za razglasitev za
kulturni spomenik. Razvojna usmeritev je obnova po navodilih službe ZVNKD in revitalizacija vrelca s kulturno-turistično
namembnostjo.
Vsi imetniki ali uporabniki kulturnih spomenikov morajo
spomeniško službo sproti obveščati o stanju ohranjenosti in
o vseh predvidenih posegih na spomenikih. Za vse posege
na evidentiranih spomenikih kulturne dediščine bo spomeniška služba izdelala ustrezne strokovne predloge ter mnenja. Za kakršnekoli posege na pomembnejši kulturni dediščini, ki predstavlja republiško obvezno izhodišče, pa bodo
morali njeni lastniki ali uporabniki iskati soglasje službe
ZVNKD.
2.13. Varovanje naravnih vrednot
Naloge na področju varstva naravnih vrednot so:
– izpolnjevanje temeljne evidence – registra naravnih
spomenikov oziroma znamenitosti,
– sodelovanje pri usmerjanju razvoja v obstoječem krajinskem parku Boč–Donačka gora in njegovi predvideni širitvi,
– vodenje naravovarstvenih akcij na posameznih objektih naravnih vrednot,
– sodelovanje pri ohranjanju in revitalizaciji okolice kulturnih spomenikov, zlasti parkovnega kompleksa Rogaška
Slatina,
– vključevanje ZVNKD z valorizacijo vrednot pri ostalih
načrtovanih posegih v prostor.
Za vse posege na evidentiranih naravnih spomenikih
naravnih vrednot bo spomeniška služba izdelala ustrezne
strokovne podlage in mnenja. Za kakršnekoli posege na
pomembnejših naravnih vrednotah, ki predstavlja republiško obvezno izhodišče, bodo morali njeni lastniki ali uporabniki iskati soglasje spomeniške službe. Za območja naravnih vrednot ter zavarovanih območij in objektov, območja,
kjer se pričakuje ugotovitev obstoja naravnih vrednot, in
ekološko pomembna območja ter za varstvene smernice za
ohranitev habitatnih tipov in habitatov v ugodnem stanju,
varstvene smernice za ohranjanje biotske raznovrstnosti v
krajini ter ukrepe varstva, varstveni režimi in razvojne usmeritve za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij je
ZVNKD Celje marca 2000 pripravila ustrezne strokovne podlage, ki so sestavni del tega odloka.
2.14. Varstvo in izboljšanje okolja
Gospodarske družbe in drugi, ki onesnažujejo zrak,
vode in zemljo, morajo izdelati popis žarišč onesnaževanja
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in njihove vplive na okolje ter v skladu z zakonskimi predpisi
izdelati konkretne programe ukrepov za zmanjševanje in
odpravo onesnaževanja. Onesnaževalci so dolžni zgraditi
oziroma dopolniti izgradnjo analitsko-nadzornega in alarmnega sistema (ANAS), na podlagi ugotovljenega obsega škodljivih vplivov na okolje pa izdelati konkretne programe ukrepov za odpravo onesnaževanja in preprečevanja poslabšanja
razmer.
Zaradi naglega gospodarskega razvoja in ob zapostavljanju ekoloških vidikov postaja problem urejanja okolja vse
bolj zapleten. Zadnje čase pa se vedno bolj krepi družbena
zavest o nujnosti bolj organiziranih naporov za reševanje
obstoječih in novo nastajajočih ekoloških problemov. Kljub
ukrepom in določenim naporom v prejšnjem srednjeročnem
obdobju, glavni problemi okolja še vedno ostajajo.
Kemične snovi, nevarni in posebni odpadki v okolju
Za reševanje teh problemov je potrebno v sistem odlaganja nevarnih in posebnih odpadkov na posebej za to določeno deponijo vključiti vse organizacije in obrtnike, ki kot
stranski produkt proizvajajo take snovi.
Odlaganje komunalnih odpadkov
Lokacije, kjer poteka sedaj neurejeno odlaganje smeti
in odpadkov, so stalen vir onesnaževanja. Poostriti je potrebno nadzor nad odvozom odpadkov na urejeno občinsko
odlagališče in nadzor organizirati, kjer ga še ni. Na območju
celotne občine je organiziran odvoz odpadkov na skupno
deponijo. Kjer so potrebe manjše, poteka odvoz na poziv
po zapolnitvi zabojnikov v naseljih in območjih razpršene
gradnje. Vsako gospodinjstvo ima v radiu 500 m dostopen
zabojnik za odlaganje odpadkov.
Postopoma je treba začeti uvajati tudi ločeno zbiranje
odpadkov. Najprej v večjih naseljih, potem pa na območju
celotne občine.
Onesnaževanje voda
Z izgradnjo čistilne naprave je bila zagotovljena možnost, da se ustrezno prečiščujejo industrijske in komunalne
odplake. Čistilna naprava v Rogaški Slatini je v fazi izgradnje
oziroma v fazi pridobivanja soglasij in izbire tehnologije čiščenja. Njeno dokončanje je pogoj, da se bodo komunalne
in industrijske odplake očistile na ustrezen način. Prav tako
je čistilna naprava pogoj za stalno ojezeritev akumulacije
Vonarje (Sotelskega jezera), da se bodo ob njem lahko
izvajale načrtovane aktivnosti. Prioritetna naloga ostaja izgradnja kanalizacijskega sistema v naseljih, ki ga še nimajo
in na katerega se bodo obvezno morali priključiti vsi onesnaževalci vode. Pri zasnovi odvajanja in čiščenja odplak
oziroma zagotavljenih emisijskih vrednostih je potrebno
upoštevati stopnjo zagotovljenosti biološkega minimuma.
Z izgradnjo kolektorjev, centralnih in lokalnih čistilnih
naprav se zagotavlja postopno zmanjševanje onesnaženosti
voda. Za odpravljanje onesnaženosti voda pa poleg naštetih
napeljav in naprav v bodoče veliko pomeni tudi premišljeno
lociranje proizvodnih objektov, izboljševanje tehnologije in
morebitna preusmeritev proizvodnje.
Proizvodni obrati morajo svoje vode prečistiti do takšne mere, da ne škodijo kanalizaciji in delovanju čistilne
naprave. Zato morajo biti nevtralizacije zadostno dimenzionirane, prav tako usedalniki in lovilci olj.
Pri hlevih je potrebno urediti gnojišča z jamami za gnojnico in tako preprečiti izcejanje v potoke.
Reka Sotla je v 4. kakovostnem razredu onesnaženosti. Za vse ostale vodotoke ni podatkov, ocenjuje se, da so
pretežno v III-IV kakovostnem razredu. Za siceršnjo oceno
kakovostnega stanja vodotokov je potreben letni monitoring,
ki ga bo Občina Rogaška Slatina zagotovila v najkrajšem
možnem času.
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Glavni onesnaževalci vodotokov so neprečiščene odplake iz naselja Rogaška Slatina ter odplake iz hotelskih
kompleksov, nekaterih industrijskih in obrtnih obratov (Steklarna Boris Kidrič, Steklarska šola) ter večje farme in komunalna deponija v Tuncovcu.
Onesnaževanje zraka
Zaradi dosedanjega razvoja, posebej še industrije je
predvsem v pogledu onesnaženosti zraka ogroženo naravno okolje Rogaške Slatine. V zimskih mesecih je onesnaženost višja zaradi razmeroma močne emisije SO2 in industrije. Naselje Rogaška Slatina je po dolgoročnem planu
Republike Slovenije uvrščena v 3. območje onesnaženosti
zraka in je zanj sanacija obvezno izhodišče republiškega
plana. Koncentracije fluoridov v zraku v Rogaški Slatini se
večinoma gibljejo v okviru maksimalno dovoljenih 24-urnih
povprečnih koncentracij, občasno pa so presežene. Sanacija emisij škodljivih snovi iz Steklarne Rogaška Slatina je
zelo nujna. Potrebno je nadaljevati z meritvami onesnaženosti zraka s fluoridi, saj se v zimskem času stanje poslabša.
Gradnje novih industrijskih obratov, ki bi dodatno onesnaževali zrak v Rogaški Slatini, se ne priporoča.
Pri večjih blokovnih in drugih organiziranih gradnjah je
potrebno načrtovati skupinsko ogrevanje. Za Rogaško Slatino ter ostala naselja se priporoča, če je le izvedljivo, uporaba plina.
Promet z motornimi vozili onesnažuje zrak skozi vse
leto. Posebej bi izpostavili Rogaško Slatino, ki ima skozi
središče razmeroma obremenjeno prometnico. V Rogaški
Slatini je obvoznica zgrajena, prav tako je zgrajena glavna
cesta naselja ob centralnem delu Rogaške Slatine (interna
obvoznica).
Prioritetni cilj in naloga na področju varstva zraka je
izdelati sanacijski program za Rogaško Slatino in pristopiti k
realizaciji le-tega, še posebej zato, ker bo v Rogaški Slatini
še nadalje poudarek na razvoju zdraviliškega turizma. V izdelavi je študija plinifikacije naselja.
Nered v gradnjah
Nered v gradnjah je v zadnjem obdobju nenehno v
porastu. To je posledica zaostrenih razmer v stanovanjskem
gospodarstvu, v neizgrajenih ekonomskih, davčnih, še posebej pa zemljiških mehanizmih usmerjanja gradnje, neučinkovitosti upravnih in ostalih za to zadolženih ustanov (v
poslovanju, nadzoru in usmerjanju gradnje) in neustrezne
kaznovalne ter stimulativne politike.
Zaustaviti je treba nesprejemljive trende in odločnejše
posredovati pri začetih nedovoljenih gradnjah ter za preprečitev novih.
Osnovni cilj pri usmerjanju urbanega razvoja je ohranjati prvobitno naravno okolje. Preprečevati je potrebno onesnaženje okolja na izvoru samem, izdelati sanacijske programe in pristopiti k realizaciji le-teh.
Izkoriščanje mineralnih surovin, gramoza in drugi posegi v prostor
Sanacija opuščenih kopov in priprava ustrezne dokumentacije za sanacije ostaja ena izmed pomembnih nalog iz
prejšnjega obdobja.
Izogniti se je treba parcialnemu reševanju posegov v
prostor in pomanjkanju strokovnosti v določenih fazah, kar
je do sedaj pogojevalo izsiljevanje rešitev novih posegov v
prostor brez alternativnih variant.
3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora
3.1. Priprava strokovnih podlag in prostorsko izvedbenih aktov (PIA)
Za izvedbo prostorskih planskih in izvedbenih aktov je
treba skladno z izdelanim in sprejetim programom izdelave
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prostorske izvedbene dokumentacije pridobiti ustrezne strokovne podlage (analize in raziskave). S temi dokumenti bodo natančneje opredeljene naravne lastnosti in ustvarjene
razmere na območju, ki je predvideno za gradnjo.
V naslednjem obdobju je treba dopolniti prostorske
planske akte in izvedbene akte. Prostorski izvedbeni akti so:
– Prostorsko ureditveni pogoji (PUP), ki se jih izdela za
območja, kjer ni predvidena izdelava prostorsko ureditvenih
načrtov.
– Prostorski izvedbeni načrt (PIN), zazidalni načrt (ZN),
ureditveni načrt (UN), lokacijski načrt (LN).
– Prostorski ureditveni pogoji (PUP) za celotno območje občine v skladu z določili zakona o urejanju prostora in
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
Realizacija nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva
pripravo in sprejem ustreznih PIN-ov za vsa območja, kjer
so predvideni pomembnejši posegi v prostor. PIN-i, ki se
bodo izdelali in sprejeli v tem planskem obdobju, so prikazani v tabeli v poglavju 3.2. tega dokumenta. Prikazani so
tudi PIN-i, ki bodo izdelani po izvedbi prve faze in so opredeljeni kot druga faza izvedbe.
Dinamika in zaporednosti izdelave PIN-ov bo opredeljena v programu priprave, ki ga sprejme Občinski svet občine Rogaška Slatina. V programu se bo določil tudi obseg in
dinamika priprave geodetskih in drugih podlag in način financiranja izdelave PIN-ov.
Za celotno območje občine in naselja oziroma dele
naselij, za katere se ne bodo izdelali PIN-i oziroma se bodo
izdelali v kasnejši fazi, je treba zagotoviti pripravo in sprejem
PUP-ov. PUP-i se bodo izdelovali in sprejemali ločeno za
zaključena območja.
Do sprejetja posameznih PUP-ov veljajo za urejanje
naselij in območij določila sedaj veljavnih prostorsko izvedbenih dokumentov. Usmeritve za urejanje naselij različnih
tipov so opredeljene v dolgoročnem planu in se upoštevajo
kot obvezno izhodišče pri pripravi PUP-ov.
3.2. Usmeritve za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (PIA) in predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora
Pri pripravi PIA bomo upoštevali naslednje usmeritve:
– Podrobno je treba razčleniti namensko rabo prostora skladno s planirano organizacijo dejavnosti v posameznem območju; pri tem bodo zavarovane lokacije za objekte in naprave v javno korist, ki se bodo gradile v kasnejših
fazah.
– Izboljšane bodo sedanje in urejene nove prometne
ureditve in povezave, ki bodo omogočale varen promet in v
največji možni meri zaščito okolja pred hrupom.
– Zmanjšani bodo problemi v zvezi z načrtovanjem komunalnega omrežja in naprav, ki ga bo mogoče postopoma
izgrajevati in izboljševati.
– Upoštevana bodo vsa v dolgoročnem planu opredeljena varstvena in zavarovana območja ter usmeritve o možnih posegih in ureditvah v teh območjih.
– Upoštevane bodo omejitve, opredeljene v odloku o
varstvu vodnih virov.
– Pooblaščena organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine je dolžna pravočasno pripraviti smernice in
pogoje za aktivno varovanje dediščine.
– Prednostno bodo pripravljeni načrti sanacij degradacije okolja in škodljivih vplivov v varovanih območjih.
– Pri urbanističnem načrtovanju in ureditvah bodo poleg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevana merila za
oblikovanje kulturnega in humanega bivalnega ter delovnega okolja, pri tem bo urejevalska pozornost enakovredno
namenjena urbanim in ruralnim naseljem ter območjem razpršene gradnje.
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– Pri urejanju krajine bo poleg funkcionalnih vidikov
enakovredno upoštevana ohranitev značilne krajinske podobe ter ekološkega ravnotežja.
– Ureditveni načrti in sprotna sanacija se bo izvajala na
odlagališču komunalnih odpadkov v Tuncovcu.
– Pri urejanju vodotokov je potrebno uskladiti akcije
vodnega gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega
varstva, prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje
kapacitete rečne struge in vsaj delno ohranjanje vegetacije.
– Oblikovalska pozornost bo namenjena tudi vključevanju naselij v kulturno krajino, predvsem oblikovanju robov
naselij (arhitektonski in krajinski vidik).
– Preverjene bodo vse obremenitve okolja (sedanje in
pričakovane) ter načrtovana njihova sanacija.
– Preverjene bodo vse oblike ogroženosti prebivalcev
ter materialnih dobrin. V PIA bodo vključena določila v zvezi
s tehničnimi, zaščitnimi in obrambnimi ukrepi na obravnavanem območju.
– Izdelava prostorskih izvedbenih aktov mora biti tudi v
skladu z usmeritvami, ki jih poda pristojna varstvena služba
ZVNKD k vsakemu aktu posebej, v obliki posebnih strokovnih podlag.
Organizacija dejavnosti v prostoru, sprememba namembnosti prostora in določila za izvajanje nalog v planskem obdobju 1998–2000 temeljijo na usmeritvah dolgoročnega plana (glej kartografski del plana in pripadajočo
kartografsko dokumentacijo).
Vsi planirani posegi v prostor in naloge v zvezi z urejanjem prostora so v tekstualnem delu plana prikazani po
planskih conah in ureditvenih območjih, opredeljenih v dolgoročnem planu občine. Obodna razmejitev območij, v katerih se bodo izvajali posegi, je prikazana v kartografski
dokumentaciji.
Za urejanje naselij z značilno enotno morfološko strukturo veljajo zaradi podobne problematike preobrazbe in rabe prostora naslednja okvirna merila in načela:
– Pri razvoju vseh vasi (gručasta, vrstna, obcestna zasnova) je poudarek na ohranitvi morfološke zasnove in programski fizični revitalizaciji naselja,
– V primeru programske diferenciacije naselja je treba
zagotoviti nemoten razvoj kmečkih gospodarstev in ločiti
kmetijske proizvodne površine od novih urbanih.
– Obcestna naselja imajo največ možnosti za urbano
rekonstrukcijo in prostorsko intenzifikacijo. Poudarek urejanja mora biti na oblikovni in komunalni sanaciji. Preprečiti je
treba nekontrolirano rast in zraščanje obcestnih naselij.
Za urejanje prostorsko in oblikovno heterogenih naselij
veljajo naslednja merila in načela:
– Opredeliti je treba homogene morfološke skupine v
naseljih (podrobne planske celote) in določiti režime za njihovo urejanje.
– S predvidenimi ureditvenimi načrti bodo opredeljeni
stiki med posameznimi obstoječimi morfološkimi strukturami in novo poselitveno strukturo. Nova poselitvena struktura
se mora naslanjati na merila, ki izhajajo iz kompozicije celotnega naselja in tipa kulturne krajine.
– Za vsako homogeno območje znotraj naselij je treba
definirati nadaljnji razvoj in določiti oblikovalske in urejevalske pogoje in načela. Skladno s prostorsko in oblikovalsko
problematiko, planiranimi posegi, postopnostjo izgradnje in
lastniško problematiko so za posamezne dele določeni načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti, kjer bodo podrobneje razčlenjena merila, načela in pogoji za urejanje
naselij glede na njihove razvojne usmeritve in funkcije v
omrežju.
S predvidenimi prostorsko izvedbenimi načrti je treba za
navedena območja določiti pogoje za posege v prostor in
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merila za: graditev ali prenovo objektov in naprav, izvajanje
drugih posegov, določitev parcel, infrastrukturna urejanja, ohranjanje vrednot okolja in za usklajevanje različnih interesov.
Skladno z zakonom o urejanju prostora so sestavni deli
srednjeročnih planov tudi programske zasnove za območja,
kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova. Dopuščena je možnost, da občinski sveti sprejmejo ali dopolnijo
programske zasnove naknadno, po istem postopku kot se
sprejema družbeni plan. V tem poglavju so zato obravnavani
le znani elementi programskih zasnov, ki jih je mogoče
dopolniti na podlagi priprave dodatnih strokovnih podlag.
1. Zgornji Gabernik
Lega na PKN5: Šentjur 20
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– zaokrožitev in zgostitev zaselka, pri čemer je potrebno paziti na bližnji vrelec slatine,
– gradnja v zaselku je možna bolj ali manj le za lastne
potrebe prebivalstva,
– ureditev osrednjega križišča in skupnega vaškega
prostora v zaselku,
– nad zaselkom je potrebno ohranjati veduto, prav tako odprte površine na zahodnem in južnem delu pod zaselkom.
2. »Klevža«
Lega na PKN5: Šentjur 20,
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– območje opuščenih kmetij se uredi kot počitniško
naselje,
– potrebno je izboljšati dostop do tega območja.
3. Spodnji Gabernik
Lega na PKN5: Šentjur 20
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– predvidene so manjše dopolnitve in zaokrožitve naselja,
– bližnji zaselek Podturn naj ostane v svojem obsegu,
zato ga bomo tudi naprej obravnavali kot razpršeno gradnjo,
– območje razpršene gradnje ob komunikaciji je možno zgoščevati, zato je potrebno tja usmerjati tudi novogradnje (morfološki enoti E in H na strani 67 v strokovnih podlagah).
4. Brezje pri Podplatu
Lega na PKN5: Šentjur 30
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP, UN
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– predvidena je širitev naselja, ki jo je potrebno urejati
z ureditvenim načrtom,
– v ostale dele naselja je možno usmerjati tudi novogradnje, ki ne bodo grajene v skladu s tradicionalnimi arhitekturnimi elementi in materiali,
– v bližnjih zaselkih je možna le gradnja za lastne potrebe prebivalstva.
5. Zgornja Kostrivnica
Lega na PKN5: Rogatec 11, 21
Tip naselja: C
Način urejanja s PIA: PUP, UN
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Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– naselje se v pretežni meri ohranja v sedanjem obsegu,
– ohranjati je potrebno celotno silhueto naselja, še
posobej pa poglede na cerkev kot dominanto v širšem prostoru.
6. Spodnja Kostrivnica
Lega na PKN5: Rogatec 21
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP, UN, ZN
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– opuščeno kmetijsko zadrugo in zaselek pri Podplatu
bi bilo mogoče izkoristiti tudi v turistične namene z ustrezno
pripravljenim programom in obnovo objektov,
– območje enodružinskih hiš je zaokroženo z ureditvenim območjem naselja,
– možne so tudi širitve z novogradnjami, ki zaradi lege
ne bodo vidno izpostavljene,
– kmetijske površine je potrebno ohranjati; še posebno površine z izvedenimi agro operacijami.
7. Gradiški dol
Lega na PKN5: Rogatec 22
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA:
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– gre za manjše zaokrožitve in razširitve naselja, v katerega je potrebno usmerjati novogradnje,
– zaradi bližine Rogaške Slatine je posebej skrbno potrebno varovati zelene površine med pozidanimi območji.
8. Rogaška Slatina
Lega na PKN5: Rogatec 22, 23, 32, 33
Tip naselja: E
Način urejanja: UZ
Usmeritve za nadaljnje urejanje so določene z urbanistično zasnovo.
9. Zgornje Irje
10. Spodnje Irje
Lega na PKN5: Rogatec 22
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– pri obeh naseljih gre za manjše zaokrožitve in razširitve naselja, v katerega je potrebno usmerjati novogradnje,
– zaradi bližine Rogaške Slatine je posebej skrbno potrebno varovati zelene površine med pozidanimi območji.
11. Cerovec pod Bočem
12. Cerovec
13. Plevčak
14. Zgornje Sečovo
Lega na PKN5: Rogatec 23
15. Dobrave
Lega na PKN5: Rogatec 23, 24
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– pozidana območja, ki že imajo strnjene zametke grajene strukture, so zaokrožena v ureditvena območja naselij,
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– med posameznimi zaokroženimi naselji je potrebno
ohranjati in varovati vmesne zelene prostore,
– kjer je možno, je potrebno obcestno pozidavo zgostiti brez širitev območja zaselkov ali razpršene gradnje,
– nadaljnje širitve ob komunikacijah niso dopustne,
– ker gre za razvojno perspektivna območja v bližini
mesta, je tu možno razvijati najrazličnejše dejavnosti, ki pa
morajo biti v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot,
– v strnjenih delih je potrebno urediti križišča in javno
razsvetljavo.
16. Sv. Florijan
Lega na PKN5: Rogatec 14
17. Zgornje Svino
Lega na PKN5: Rogatec 14, 24
Tip naselja: C
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– najpomembnejši je zaselek Sv. Florijan, ki ga je potrebno zaradi varovanja vedute na cerkev ohraniti v sedanjem obsegu,
– novejšo poselitev je potrebno usmerjati v bližnji zaselek, kjer se že razvija novo jedro širšega območja z umeščanjem raznih družbenih in storitvenih dejavnosti,
– med obema zaselkoma mora obvezno ostati pas odprtega prostora.
18. Gradišče
Lega na PKN5: Rogatec 14, 24
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP,
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– možna je predvsem dopolnilna gradnja za lastne potrebe prebivalstva in minimalna širitev ureditvenega območja
naselja,
– kjer je razpršena gradnja že zelo gosto posejana
vzdolž komunikacij, jo je potrebno še zgostiti,
– na ostalih območjih gradnja posameznih objektov ni
dopustna,
– med posameznimi zaselki je potrebno pustiti zelene
pasove, s čimer lahko preprečimo stihijsko gradnjo objektov
ob komunikacijah in zlivanje naselij.
19. Podplat
Lega na PKN5: Šentjur 30, Rogatec 21
Tip naselja: D
Način urejanja s PIA: PUP, UN, ZN
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– ob cesti proti Rogaški Slatini je predvidena nekoliko
večja širitev,
– ker gre za drugo najpomembnejše naselje v občini,
je predviden tudi razvoj družbenih in storitvenih dejavnosti,
– ostalo poselitev v bližini naselja je potrebno zgoščati,
kjer je le mogoče,
– gradnja posameznih prosto stoječih objektov v prostoru ni dopustna.
20. Tekačevo
Lega na PKN5: Rogatec 21, 22
Tip naselja: C
Način urejanja s PIA: UN
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– naselje pred vstopom v Rogaško Slatino,
– zaradi lege ima tudi pomembnejšo vlogo v prostoru,
– celotno naselje se ureja z ureditvenim načrtom.
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21. Spodnje Sečovo
Lega na PKN5: Rogatec 23
22. Tuncovec
Lega na PKN5: Rogatec 23, 24
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP, UN
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– v strnjenih delih naselij je potrebno oblikovati osrednje vaške prostore in urediti križišča,
– poskrbeti je potrebno tudi za javno razsvetljavo,
– varovati je potrebno vedute na cerkev Sv. Marije,
– med posameznimi naselji in zaselki je kljub zelo gosti
poseljenosti še vedno mogoče ohranjati zelene pasove,
– v tem delu naj poselitev ne posega čez mestno obvoznico,
– večja širitev naselja Sp. Sečovo bo urejena z ureditvenim načrtom.
23. Kačji dol
24. Male Rodne
Lega na PKN5: Rogatec 21, 31
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– poselitev naj se še naprej usmerja ob komunikacije
na slemenih, vendar je pri tem potrebno zgoščati že obstoječe grajene strukture, preprečevati pa zlivanje pozidave
vzdolž vseh komunikacij,
– med posameznimi deli je zato potrebno ohranjati pasove zelenih površin,
– gradnja pa nikakor ni dopustna v vedutah bližnjih in
oddaljenih dominant,
– tudi ob novogradnjah je potrebno poskrbeti za zasaditev avtohtonih rastlin,
– poleg kmetijstva je na tem območju potrebno v povezavi z zdraviliščem razvijati tudi turizem.
25. Topole
26. Velike Rodne
Lega na PKN5: Rogatec 22
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– ohranjati je potrebno tipično slemensko poselitev, ki
pa jo je zaradi precej velike obstoječe gostote pozidanih
površin že potrebno usmerjati na določene lokacije,
– obvezno je potrebno ohranjati poglede na okoliške
dominante in pokrajino,
– med posameznimi strnjenimi deli grajene strukture
morajo ostati zeleni pasovi odrtega prostora,
– poleg kmetijstva je na tem območju potrebno v povezavi z zdraviliščem razvijati tudi turizem.
27. Ceste
28. Brestovec
Lega na PKN5: Rogatec 32
Tip naselja: C
Način urejanja s PIA: PUP, UN
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– v tem delu občine je edino naselje s historično strnjeno obcestno zasnovo,
– predvidene so širitve, predvsem pa je potrebno zgostiti obstoječo grajeno strukturo na še razpoložljivih površinah, križišče je potrebno na novo urediti,
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– ker je dovolj prostora, je tu možno urediti prostor za
manjše prireditve na prostem,
– ohranjati je potrebno vedute na cerkev Sv. Trojice,
– posameznim kmetijam je potrebno omogočiti obstoj; tudi z nekmetijskimi dopolnilnimi dejavnostmi.
29. Krče
30. Ranjkovec
31. Rjavica
32. Zgornja Rjavica
Lega na PKN5: Rogatec 32
33. Nimno
Lega na PKN5: Rogatec 43
Tip naselja: B
Način urejanja s PIA: PUP
Usmeritve za nadaljnje urejanje:
– pozidana območja, ki že imajo strnjene zametke
grajene strukture, so zaokrožena v ureditvena območja
naselij,
– med posameznimi zaokroženimi naselji je potrebno
ohranjati in varovati vmesne zelene prostore,
– kjer se le da, je potrebno obcestno pozidavo zgostiti brez širitev območja zaselkov ali razpršene gradnje,
– nadaljnje širitve ob komunikacijah niso dopustne,
– ne glede na predvideno vrsto posega je potrebno
varovati območja vidnih vedut.
V ureditvenih območjih naselij in izven njih, kjer bodo
urejali pogoje in merila za posege v prostor PUP, je potrebno upoštevati še naslednja skupna merila in pogoje za
gradnjo objektov in druge posege v prostor, tako da bomo
težili k:
– dopolnitvam in zapolnitvam razpršene grajene strukture,
– dozidavam in prezidavam že obstoječih objektov,
– prenovi in nadomestnim gradnjam,
– ohranjanju samostojnih kmetij kot skrbnikov kulturne krajine,
– kompleksni rekonstrukciji celotnih območij z zamenjavo tipa objektov ali obnovo obstoječih (npr. opuščeni
objekti kmetijske zadruge,…),
– postopni rušitvi objektov razpršene gradnje na kvalitetnih krajinskih in zaščitenih območjih, če ne bo izpolnjenih drugih pogojev za obnovo in rekonstrukcijo le-teh,
– na območjih, kjer prevladuje izrazita razpršena gradnja, je potrebno nadaljnjo gradnjo striktno omejevati in jo
usmerjati na za to določena območja v občini. Za vse
posege, ki so na teh območjih možna, pa je potrebno
izdelati ustrezna kvantitativna merila in pogoje (davčna,
zemljiška in komunalna politika), ki bodo določala način in
vrsto posega,
– vzdrževanju vinogradov, ki dajejo celotnemu prostoru občine tipičen videz in identiteto,
– ohranjanju pogledov na bližnje in oddaljenejše naravne ter grajene vedute v prostoru.
Kljub temu bo potrebno na ruralnih območjih, kjer
prevladuje predvsem razpršena gradnja, skrbeti tudi za
razvoj centralnih in storitvenih dejavnosti, ki bodo locirani v
manjše bližnje kraje ter vzpodbujati razvoj novih dejavnosti, ki bodo povezane z družinskim podjetništvom v okviru
dela na domu. Vzpodbujati bo potrebno tudi nove dejavnosti, ki sooblikujejo identiteto območij in tako povečujejo
njihovo konkurenčnost. Razvoj turističnih in rekreacijskih
dejavnosti na teh območjih bo prispevalo k dopolnitvi
osnovnih programov.
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3.3. Geodetska dela
Geodetska dela in prostorske evidence so sestavni del
urbanističnega in prostorskega načrtovanja. V skupnem programu občine upravne enote in republike se bodo pričele
izvajati in bodo v pretežni meri opravljene naslednje naloge:
– revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije,
– nastavitev prostorskega dela zemljiškega katastra,
– dopolnitev registra območij teritorialnih enot,
– nastavitev evidence stavbnih zemljišč,
– nastavitev evidence za potrebe urejanja prostora.
Geodetska uprava bo z ustrezno organizacijo zagotovila tudi redno vzdrževanje naštetih geodetskih evidenc. Geodetska uprava bo skupaj s posameznimi naročniki izdelave
prostorskih izvedbenih aktov pravočasno zagotavljala izdelavo ustreznih podlag v merilu 1: 1.000 in 1: 500.
Evidenca podatkov o prostoru in okolju ter strokovne
podlage, ki so sestavni del dolgoročnega plana vsebujejo
usmeritve, rešitve in pogoje, ki jih je treba upoštevati pri
pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov.
V procesu kontinuiranega planiranja je treba sprejeti
tudi obveznost in pogoj, da se strokovne podlage in evidence stalno dopolnjujejo z novimi podatki in spoznanji, ki morajo biti nosilcem planiranja in strokovnim organizacijam na
razpolago pri pripravi planske in izvedbene dokumentacije.
3.4. Usmeritve za urejanje drugih območij v naseljih
Za urejanje drugih posegov v območja naselij bomo
upoštevali naslednje usmeritve:
– Pokopališča se urejajo z ureditvenimi načrti.
– Manjše površine za šport in rekreacijo v naseljih se
urejajo s PUP-i, večje sklenjene športne površine pa z UN-i.
Stanovanjska gradnja bo v skladu z določili prostorskih
ureditvenih pogojev dovoljena tudi v mejah ostalih strnjenih
naselij in zaselkov predvsem za prenovo in dograditev obstoječih domačij.
Podrobne usmeritve za urejanje različnih tipov naselij
so kot obvezno izhodišče za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov opredeljene v srednjeročnem planu Občine Rogaška
Slatina.
3.5. Urejanje posegov v prostor izven naselij
Za vsa območja pridobivanja mineralnih surovin se izdelajo UN-i, ki vključujejo nadaljnjo eksploatacijo in začasno sanacijo območij ter sanacijo območij po prenehanju
izkoriščanja vira.
Za infrastrukturne objekte in naprave izven naselij se
izdelajo LN-i. Za omrežje lokalnega pomena se izdela lokacijska dokumentacija na podlagi določil PUP.
Na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih je predvidena
intenzivna kmetijska izraba za poljedelstvo in živinorejo, zato
na teh zemljiščih urbanistični posegi kot so postavitev lop,
čebelnjakov, drugih “vrtičkarskih” objektov, striženih živih
mej in živih mej neavtohtonih vrst in podobno ni možno.
Takšni objekti niso dovoljeni niti na drugih kmetijskih območjih, če niso v sklopu naselij ali na prostoru, ki je v dolgoročnem planu ali z izvedbenimi akti opredeljen, kot prostor
predviden za takšno gradnjo.
Pri izgradnji odbor za gojenje divjadi je potrebno upoštevati smernice podane s strani strokovnih služb. Upoštevati
je potrebno tudi pravilnik za načrtovanje tovrstnih ograd,
bodisi na kmetijskih zemljiščih bodisi v gozdu. Za izgradnjo
je potrebno pridobiti lokacijsko dokumentacijo.
Pri urejanju pretežno ruralnih območij in naselij v njih
bomo–skladno z dolgoročno zasnovo poselitve, namenske
rabe prostora in usmeritev razvoja v posameznih krajinskih
območjih–upoštevali naslednja temeljna načela in merila:
– aktivirati je treba vse primarne proizvodne potenciale
ter selektivno vnašati neagrarne funkcije,
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– razmerje med primarnimi in urbanimi dejavnostmi
je treba razvijati v smeri komplementarnega prepleta dejavnosti in njihove ekološke skladne vgraditve v krajino;
opredeliti je treba podrobna merila za povezovanje in
razmejevanje mejnih struktur,
– strokovna podlaga za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v posameznem kulturnokrajinskem sistemu
mora biti agrokarta, ki mora opredeliti tudi poselitveni
potencial prostora glede na njegovo primarno funkcijo,
– razvoj naselij in spremljajočih dejavnosti je treba
usmerjati skladno z merili, ki jih nalagajo potenciali, omejitve, ekološke in morfološke značilnosti kulturnokrajinskih sistemov in samih naselij.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Po uveljavitvi tega odloka prenehajo na območju
Občine Rogaška Slatina veljati naslednji planski akti:
– dolgoročni družbeni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 v delu, ki se nanaša na
Občino Rogaška Slatina (Uradni list SRS, št. 31/86),
– spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah v delu, ki se nanaša na območje
Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989, objavljen v Uradnem listu SRS, št. 39/90,
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin –
kartografskega dela Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000, spremenjen in dopolnjen leta 1993 v delu, ki se nanaša na Občino Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 63/93),
– do sprejetja novih veljajo vsi ostali sprejeti prostorsko izvedbeni akti na območju Občine Rogaška Slatina.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-006-01/02
Rogaška Slatina, dne 28. avgusta 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

3994.

Program priprave lokacijskega načrta za
območje P4 (deloma Š in deloma CS)

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99,
28/01 in 69/03) je župan Občine Rogaška Slatina sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za območje P4 (deloma Š
in deloma CS)
1. člen
(predmet in cilji sprejema lokacijskega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih
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je potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja lokacijskega načrta. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina
in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv,
organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in
strokovne službe, vsebina in obseg lokacijskega načrta,
roki in objava.
Cilji priprave in sprejema lokacijskega načrta so določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z organizacijo
dejavnosti v prostoru ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Rogaška Slatina.
Območje urejanja predstavlja območje P4, deloma
Š in deloma CS po karti urbanistična zasnova naselja
Rogaška Slatina (dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št. 39/90)). Večji del območja predstavlja
kompleks polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci in območje nove prečne cestne povezave južno od polnilnice.
2. člen
(izhodišča za pripravo lokacijskega načrta)
Izhodišči za pripravo lokacijskega načrta sta
dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje
1986–2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št.
39/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93 in 69/03). Sprejete
spremembe in dopolnitve se nanašajo pretežno na spremembe in nove predloge PIN, na spremembo namenske
rabe prostora t.j. na širitev območij stavbnih zemljišč,
spremembo mesta Rogaška Slatina, ter spremembe in
dopolnitve zasnov v celoti.
V okviru sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove mesta za območje P4 so podana osnovna izhodišča pri oblikovanju območja PPE Rogaški vrelci, ki so
zasnovana v skladu s pripombami in v okviru osnovnih
usmeritev v iz strokovnih podlag. Prometno izhodišče je
vzpostavitev nove prečne cestne povezave med Kidričevo ulico in Ulico XIV divizije in s tem preusmeritev regionalne ceste v smeri maloobmejnega mejnega prehoda.
Ob novi prečni cesti in ob Kidričevi ulici se uredijo kolesarske steze, pločniki in drevoredi. Z nove prečne povezave se izvede nov industrijski priključek za dovoz in odvoz surovin in parkirišče za delavce. Programsko
izhodišče je, da se polnilnico zapre v enoten volumen, z
enotno fasado enake višine in obdelave. Tako se dejavnost polnilnice introvertira, s čimer se zmanjša vpliv na
neposredno okolico na minimum.
3. člen
(vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv)
Lokacijski načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv in
sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Rogaška Slatina,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata za obravnavano območje, ki ga izdelala geodetsko podjetje Mejaš
d.o.o.
– idejnih tehnoloških rešitev z vsemi prometnimi in
komunalnimi rešitvami, ki jih predvideni uporabniki prostora pripravijo v skladu s svojimi potrebami za predvideno dejavnost v prostoru v okviru planskih aktov občine,
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– prometne študije obravnavanega območja,
– eventualnih variantnih strokovnih rešitev, ki se izdelajo na podlagi idejnih tehnoloških rešitev predvidenih
uporabnikov in uskladijo v postopku poteka naloge,
– drugih strokovnih podlag.
Kolikor se tekom postopka priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne
strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.

objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim
urejanjem in varovanjem okolja območja P4.
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni del – odlok in
grafični del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku
v merilu 1:1000 in izdelanem v skladu s pravilnikom o
vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov. Geodetski posnetek območja pridobi Občina
Rogaška Slatina pri geodetskemu podjetju Mejaš d.o.o.

4. člen
(organizacija priprave lokacijskega načrta in način
pridobitve strokovnih rešitev)
Za organizacijo priprave lokacijskega načrta se kot
pripravljavec določi oddelek za okolje in prostor Občine
Rogaška Slatina (OOPORS). Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in
smernic pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb
ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Za strokovno
organizacijo je s strani pobudnika in plačnika izbrano
podjetje API d.o.o. Sredstva za izdelavo zagotovi zainteresiran naročnik družba Kolinska d.d.

7. člen
(določitev rokov)
S tem programom priprave, ki sledi izvedeni prostorski konferenci, se določajo naslednji okvirni roki priprave
in sprejemanja lokacijskega načrta:

5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja in bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta so:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Adriaplin;
Direkcija RS, za ceste;
Direkcija RS, za železnice;
Elektro Celje;
Geoplin;
Ministrstvo za zdravje, Inšpektorat RS, enote Celje;
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS, za
okolje, izpostava Celje;
Občina Rogaška Slatina, Oddelek za okolje in
prostor;
OKP, Javno komunalno podjetje Rogaška Slatina;
Telekom Slovenije, PE Celje.

Kolikor se pri postopku priprave lokacijskega načrta
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice za načrtovanje
oziroma predhodna mnenja in pogoje tudi drugih udeležencev, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka določijo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, pripravljavec jih mora smiselno upoštevati pri njegovi pripravi.
6. člen
(vsebina in obseg lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt se pripravi v skladu z zakonom o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03)
ter skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) oziroma novih pravilnikov, ki so v postopku sprejemanja in bodo sprejeti med postopkom izdelave lokacijskega načrta.
Z lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni
pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja,

FAZA
NOSILEC
prostorska konferenca
OOPORS,
sprejem in objava programa priprave župan

ČAS
7. 7. 2003
avgust

pridobivanje smernic za načrtovanje
nosilcev urejanja prostora
OOPORS,

30 dni, avgust

izdelava potrebnih strokovnih podlag
in osnutka načrta
načrtovalec

september

prostorska konferenca

župan

oktober

sklep o javni razgrnitvi

župan

oktober

javna razgrnitev

OOPORS,
november
načrtovalec,
župan

priprava stališč do pripomb
in predlogov

OOPORS,
november
načrtovalec,
župan

obravnava in potrditev stališč
na pristojnem organu občine

OOPORS,
november
načrtovalec,
župan

pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev OOPORS
urejanja prostora

30 dni,
november/
december

priprava končnega predloga
lokacijskega načrta

načrtovalec

december

sprejem predloga lokacijskega
načrta na občinskem svetu

OOPORS,
župan

januar 2004

objava odloka v Uradnem listu RS,

župan

januar 2004

8. člen
(določitev objave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-007/03
Rogaška Slatina, dne 20. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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SEVNICA
3995.

Sklic prostorske konference

Na podlagi 28. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 9. in 37. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00,
102/00 in 65/03), Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, sklicuje

PROSTORSKO KONFERENCO
ki bo v četrtek, dne 11. 9. 2003, z začetkom ob 11. uri
v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
Na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta Občine Sevnica.
Udeleženci prostorske konference, ki predložijo pisna
dokazila, da zastopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na prostorski konferenci dajo svoja
priporočila in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta Občine Sevnica v pisni obliki ali ustno na zapisnik.
Gradivo, to je osnutek programa priprave in informativno gradivo je v prilogi vabila, sicer pa tudi na vpogled na
Občini Sevnica, oddelek za okolje in prostor, vsak delovni
dan v času uradnih ur in na sedežih krajevnih skupnosti
Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica,
Studenec, Šentjanž in Tržišče.
Št. 35005-0002/2003
Sevnica, dne 12. avgusta 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

ŠKOFJA LOKA
3996.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Škofja Loka in mikro celot Dorfarje,
Forme, Sv. Duh, Virmaše, Grenc (v nadaljnjem
besedilu: prostorski ureditveni pogoji za
območje Občine Škofja Loka)

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) je župan Občine Škofja
Loka sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Škofja Loka in mikro
celot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše, Grenc
(v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji za
območje Občine Škofja Loka)
1. člen
S tem programom se določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine,
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– vsebina in obseg strokovnih podlag,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in
dopolnitev akta,
– nosilci priprave akta,
– terminski potek priprave in sprejemanja akta.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: PUP) se izdelajo za celotno območje občine, razen območij kjer so in bodo v veljavi obstoječi prostorsko izvedbeni akti. Osnova za izdelavo PUP
bodo vsebinske spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje občine Škofja Loka, dopolnitev 2001-2020 in strokovne podlage iz tretjega člena
programa priprave tega akta.
3. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag:
– morfološka zgradba naselij in mesta,
– kataster infrastrukturnih naprav in objektov (preskrba z vodo, ogrevanje – plinifikacija, odpadne vode –
kanalizacija, oskrba z električno energijo, telekomunikacije...),
– prometna infrastruktura,
– pilotni projekt revitalizacije in projekti prenove Škofje Loke in njegovo varstvo in prenova,
– upravljanje z vodami,
– vodni viri,
– celostno varstvo okolja – hrup, zeleni sistem mesta, rekreacija,
– izkoriščanje mineralnih surovin,
– strokovne podlage za obstoj in razvoj perspektivnih kmetij.
4. člen
Subjekti ki sodelujejo pri pripravi PUP:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– področje kmetijstva in gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad
RS za prostorsko planiranje,
Urad za energetiko, Uprava za rudarstvo, Agencija
RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo, Sektor za
varstvo narave, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za obrambo – Urad za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Direkcija RS za železniški promet,
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
– Kmetijski zavod Ljubljana – Oddelek Kranj,
– Loška komunala,
– Telekom Slovenije,
– Elektro Gorenjska,
– Pošta Slovenije – Poslovna enota Kranj.
5. člen
Nosilci priprave PUP
Za organizacijo priprave PUP določam Oddelek za
okolje in prostor občine Škofja Loka. Izvajalec del je
izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine do leta
2020. Sredstva potrebna za izdelavo strokovnih podlag
in PUP zagotovi Občina Škofja Loka iz proračunskih sredstev.
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6. člen
Terminski potek priprave in sprejemanja PUP:
– Oddelek za okolje in prostor skupaj z izdelovalcem PUP pridobi izhodišča in pogoje soglasodajalcev iz
4. člena programa priprave,
– izdelovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev PUP v 30 dneh po javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev planskih aktov 2020,
– osnutek dopolnitev in sprememb PUP obravnava
občinski svet in ga da v tridesetdnevno javno razgrnitev, v
času razgrnitve se organizira javna razprava. Sklep o razgrnitvi in razpravi se objavi v Uradnem listu RS in lokalnem časopisju,
– v roku enega meseca po javni razgrnitvi izdelovalec PUP in občinska uprava zavzamejo stališča do pripomb,
– stališča do pripomb obravnava in sprejme občinski svet,
– izdelovalec PUP v enem mesecu po sprejemu stališč pripravi predlog PUP,
– predlog PUP obravnava in sprejme občinski svet,
– odlok o PUP se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-01/2001
Škofja Loka, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

3997.

Dopolnitev programa priprave lokacijskega
načrta za ureditev regionalne ceste
R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na
pododseku Klančar – Podlubnik, od km
12+430 do km 14+660

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03)
in 38. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel

DOPOLNITEV
PROGRAMA PRIPRAVE
lokacijskega načrta za ureditev regionalne
ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na
pododseku Klančar – Podlubnik, od km
12+430 do km 14+660
1. V programu priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja
Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430
do km 14+660 (Uradni list RS, št. 48/03), se naslov
programa priprave dopolni tako, da se za “do km 14+660”
doda besedilo: “in sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov Občine Škofja Loka”.
2. V točki “1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta” se za prvim stavkom
črta pika in doda: “ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škofja Loka, s čimer
bo dana podlaga za urejanje z lokacijskim načrtom.”
3. V programu priprave se uporabljen izraz “lokacijski načrt” v različnih sklonih nadomesti z “lokacijski načrt
in z njim povezane spremembe in dopolnitve prostorskih
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sestavin planskih aktov Občine Škofja Loka” v različnih
sklonih.
4. Ta dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-122/1998
Škofja Loka, dne 31. julija 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

MINISTRSTVA
3998.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o subvencioniranju mesečnih
vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo in 79/03)
izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake,
vajence in študente višjih šol
1. člen
V pravilniku o subvencioniranju mesečnih vozovnic za
dijake, vajence in študente višjih šol (Uradni list RS, št.
78/03) se v razpredelnici v drugem odstavku 3. člena, v 3.
točki višina subvencije 15% nadomesti z višino subvencije
17%.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena tega pravilnika, upravičencem, ki v štipendiji dobivajo dodatek za prevoz, pripada subvencija v višini 17% cene mesečne vozovnice, ki pa se poveča za morebitno razliko med višino
subvencije, ki bi mu pripadla po določbah 3., 4. in 5. člena
in vsoto subvencije v višini 17% ter dodatka za prevoz.«.
3. člen
Obrazec iz drugega odstavka 6. člena se nadomesti z
obrazcem, ki je priloga tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. septembrom 2003.
Št. 011-03-165/2003
Ljubljana, dne 22. avgusta 2003.
EVA 2003-3311-0199
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost
in šport
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stvarmi

Popravek

Popravek

V pravilniku o določitvi števila sekretarjev, strokovnih
sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na višjih
sodiščih, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60-2995/03
z dne 23. 6. 2003 se v 2. členu v zadnji vrstici besedila
»trinajst« nadomesti z besedo »štirinajst«.

V pravilniku o postopku z najdenimi stvarmi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 75-3623/03 z dne 1. 8.
2003, se v 1. členu zadnja vrsta premakne na sredino in je
kot polkrepki naslov pred 2. členom.
Uredništvo

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

–

odstavka
Popravek
drugega
spremembah
zavarovanju
prvega
zakona
odstavka
oodstavka
116.
izvršbi
odločbe
ter
inčlena
odopolnitvah
in
281.
ugotovitvi
116.
ozavarovanju
ugotovitvi
zakona
člena
člena
skladnosti
zakona
in
ozakona
spremembah
287.a
neskladnosti
in tretjega
očlena
oizvršbi
3. točke
in
in
dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju

Popravek
–

varnosti
ukrepih
mineralnih
Popravek
za
inpravilnika
zdravja
dela
surovin
pri pri
pod
raziskovanju
o delu
zahtevah
zemljo
ter o za
tehničnih
in izkoriščanju
zagotavljanje

Popravek

V pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 68-3252/03 z dne 14. 7. 2003, se
EVA pravilno glasi: 2003-2511-0009.

–

ukrepih za
Popravek
varnosti
inpravilnika
zdravja
dela pri pri
raziskovanju
o delu
zahtevah
ter o za
tehničnih
in zagotavljanje
izkoriščanju
mineralnih surovin na površinskih kopih

V odločbi o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka
116. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvršbi in zavarovanju ter o ugotovitvi skladnosti 3. točke
prvega odstavka 281. člena in 287.a člena zakona o izvršbi
in zavarovanju in tretjega odstavka 116. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 70-3407/03 z dne 18. 7.
2003 je izpuščena opravilna številka zadeve U-I-313/02-12
in datum z dne 3. 7. 2003.
Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

Popravek
V pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68-3253/03 z dne 14. 7.
2003, se EVA pravilno glasi: 2003-2511-0008.

–

ukrepih za
Popravek
varnosti
inpravilnika
zdravja
dela pri pri
raziskovanju
o delu
zahtevah
ter o za
tehničnih
in zagotavljanje
izkoriščanju
mineralnih surovin z globinskim vrtanjem

Popravek
V pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68-3254/03 z dne 14. 7.
2003, se EVA pravilno glasi: 2003-2511-0010.

–

Popravek pravilnika o načinu izdelave,
zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov

Popravek
V pravilniku o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in
reviziji rudarskih projektov, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 68-3255/03 z dne 14. 7. 2003, se EVA pravilno glasi:
2003-2511-0129.

–

ustreznostipravilnika
Popravek
odkopneometode,
postopku
tehnologije
dokazovanja
in
naprav

Popravek
V pravilniku o postopku dokazovanja ustreznosti odkopne metode, tehnologije in naprav, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 68-3256/03 z dne 14. 7. 2003, se EVA pravilno glasi: 2003-2511-0127.

–

Popravek pravilnika o pogojih in postopku za
izdajo tehničnega soglasja

V pravilniku o pogojih in postopku za izdajo tehničnega
soglasja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68-3257/03
z dne 14. 7. 2003, se EVA pravilno glasi: 2003-2511-0128.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

–

Popravek pravilnika o postopku z najdenimi

–

Popravek odloka o zazidalnem načrtu »Pristava«

Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu »Pristava«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 77-3724/02 z dne 30. 8. 2002 se v
5. členu doda peta alinea
– za objekt B4 je tlorisna velikost stanovanjskega objekta in znaša 11 m x 18 m ±1,5 m brez garažnega aneksa.
Uredništvo

–

ureditvenega
Popravek
odloka
načrta
o spremembah
Zgodovinskoinjedro
dopolnitvah
Dolenjske Toplice

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 40/01 z dne 24. 5. 2001, se besedilo 4. člena v tabeli z urbanistično arhitekturnimi pogoji, v
koloni »namembnost objekta« za objekt št. 7 pravilno glasi
stanovanjska ali poslovno stanovanjska.
Besedilo 4. člena se v 66. vrstici tabele z urbanistično
arhitekturnimi pogoji, v koloni »številka objekta«, namesto
66-70 pravilno glasi 69-70.
V četrtem odstavku 31. člena se v prvem stavku črta
beseda »stanovanjska«.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

–

Popravek odloka o ureditvenem načrtu
komunalna deponija Špaja dolina

Popravek
V odloku o ureditvenem načrtu komunalna deponija
Špaja dolina, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/98 in
13/99, se 39. člen dopolni s točko 7., ki se glasi:
»7. Meritve meteoroloških parametrov in v ta namen
izgradnjo meteorološke postaje v območju ureditvenega načrta komunalna deponija Špaja dolina, če upravljavec odla-
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dobra

gališča za lokacijo odlagališča ne more dobiti veljavnih meteoroloških podatkov od državne meteorološke službe.«

V sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 46-2274/03 z dne 21. 5. 2003, se
v 1. členu številka 1821 popravi s številko 3116.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

–

Popravek

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Popravek spremembe in dopolnitev statuta
Občine Gornja Radgona

Popravek
V spremembah in dopolnitvah statuta Občine Gornja
Radgona, objavljene v Uradnem listu RS, št. 54-2727/03,
se besedilo 23. člena pravilno glasi: 128. člen tega statuta
se spremeni in na novo glasi:
»Če z zakonom ni določeno drugače, se statut, odloki
in drugi predpisi občine objavljajo v uradnem glasilu Občine
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno«.

–

Popravek razpisa nadomestnih volitev v
občinski svet (Tabor)

Popravek
V razpisu nadomestnih volitev v občinski svet (Tabor),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65-3180/03 z dne 4.
7. 2003, se točka I pravilno glasi:
»Nadomestne volitve v občinski svet se opravijo v nedeljo 21. 9. 2003.«.
Pod II se datum pravilno glasi: 14. 7. 2003.

Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

–

Predsednica
Volilne komisije občine Tabor
Katarina Bandel l. r.

Popravek odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za podeželski prostor Občine Mirna Peč

–

Popravek

pogojih zaodloka
Popravek
del območja
o prostorskih
Občine ureditvenih
Žalec z oznako
PUP 3

Popravek
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski prostor Občine Mirna Peč, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 64-3134/03 z dne 3. 7. 2003, se v prvem odstavku
19. člena besedilo »...(z izjemo objektov v vinogradniških
predelih – ti so obravnavani...« pravilno glasi: »z izjemo
zidanic v vinogradniških predelih – te so obravnavane...«.

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 3, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35-2338/96 z dne 5. 7. 1996, je v 23.
členu, v četrti alinei prvega odstavka, pred besedami v
sredini stavka »ki je oddaljen 4 m in več« izpadlo besedilo,
ki glasi: »in za objekt«.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.

–

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3963. Zakon o pravniškem državnem izpitu – (ZPDIUPB1) (uradno prečiščeno besedilo)
3964. Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – (ZPPO-UPB1) (uradno prečiščeno
besedilo)
3965. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih –
(ZSZN-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo)
3966. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
(ZNPK-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo
3967. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-UPB1) (uradno prečiščeno
besedilo)
3968. Zakon o železniškem prometu (ZZelP-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo)
3969. Zakon o državni upravi (ZDU-1-UPB1) (uradno
prečiščeno besedilo)
3970. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo)

MINISTRSTVA
12165
12170
12171
12173
12178
12180
12194
12202

3971. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3972. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
3973. Pravilnik o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah
3974. Program priprave državnega lokacijskega načrta
za cesto G1-2 (HC) Hajdina – Ptuj na območju
Občine Hajdina
3975. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v glasbenih šolah
3976. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih strojni tehnik
3977. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
s področja elektrotehnike

12206
12207
12207

12215
12220
12223

12224
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3978. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ekonomski tehnik
3979. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva
3980. Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila
3998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake,
vajence in študente višjih šol
3981. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo
veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika
dovoljenja
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SEVNICA
3995. Sklic prostorske konference

ŠKOFJA LOKA
12228
12230

12303

3996. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine
Škofja Loka in mikro celot Dorfarje, Forme, Sv.
Duh, Virmaše, Grenc (v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Škofja Loka)
3997. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta
za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar –
Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660

12233

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3982. Pogodba o načinu obračunavanja plačil poštnih
storitev, ki so označena z veljavnimi poštnimi
znamkami
3983. Dodatek št. 3 k pravilom igre na srečo »Hitra
srečka«
3984. Poročilo o gibanju plač za junij 2003

12238
12244
12244

BLED

–

–

–

12245

12245

–
–
–

KAMNIK
3987. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo

12245

MURSKA SOBOTA
3988. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota
3989. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osrednje
splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
3990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
VRTEC Murska Sobota
3991. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta
za območje Lendavska sever v Murski Soboti
3992. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska
Sobota – sever

12248

12261

–
–

12267
–
12267

ROGAŠKA SLATINA
3993. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine
Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002
3994. Program priprave lokacijskega načrta za območje
P4 (deloma Š in deloma CS)

–
–

12266

–
–
–
–

12270
–
12300

12302

12303

POPRAVKI
–

OBČINE
3985. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od »M« kanala do
ČN Bled
3986. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve prostorsko
ureditvenih pogojev za območje Planske celote
Bled

12302

12226

Popravek pravilnika o določitvi števila sekretarjev,
strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na višjih sodiščih
Popravek pravilnika o zahtevah za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih
za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin pod zemljo
Popravek pravilnika o zahtevah za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih
za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin na površinskih kopih
Popravek pravilnika o zahtevah za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih
za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin z globinskim vrtanjem
Popravek pravilnika o načinu izdelave, zaporedju,
vsebini in reviziji rudarskih projektov
Popravek pravilnika o postopku dokazovanja ustreznosti odkopne metode, tehnologije in naprav
Popravek pravilnika o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja
Popravek pravilnika o postopku z najdenimi stvarmi
Popravek odločbe o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka 116. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju
ter o ugotovitvi skladnosti 3. točke prvega odstavka 281. člena in 287.a člena zakona o izvršbi in
zavarovanju in tretjega odstavka 116. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi
in zavarovanju
Popravek odloka o zazidalnem načrtu »Pristava«
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice
Popravek odloka o ureditvenem načrtu komunalna deponija Špaja dolina
Popravek spremembe in dopolnitev statuta Občine Gornja Radgona
Popravek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski prostor Občine Mirna Peč
Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Popravek razpisa nadomestnih volitev v občinski
svet (Tabor)
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 3

12306

12306

12306

12306
12306
12306
12306
12306

12306
12306

12306
12306
12307
12307
12307
12307
12307
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