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MINISTRSTVA
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvrševanju dela v splošno korist

Na podlagi petega odstavka 99. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 9/11 – ZP-1G) in šestega odstavka 202. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 127. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 91/11) izdaja minister za pravosodje in javno upravo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvrševanju dela v splošno korist
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju dela v splošno korist (Uradni
list RS, št. 109/08) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvrševanje dela v splošno
korist kot načina izvršitve kazni zapora do dveh let ali denarne
kazni, ki ga sodišče določi pod pogoji iz kazenskega zakonika.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedama »kazen zapora« doda besedilo »ali denarna kazen«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-89/2012
Ljubljana, dne 11. junija 2012
EVA 2012-2030-0020
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje in javno upravo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1929.

Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno
besedilo) (Statut UM-UPB10)

Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze
v Mariboru (OdPUM-1, Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04,
36/06, 64/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09) in v skladu z do-

Leto XXII

ločili 1. točke prvega odstavka 253. člena in 1. točke prvega
odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list
RS, št. 6/12 – Statut UM-UPB9) sta v enakem besedilu sprejela
Senat Univerze v Mariboru na 5. izredni seji dne 29. 5. 2012 in
Upravni odbor Univerze v Mariboru na 8. izredni seji dne 28. 5.
2012 naslednji

STATUT
Univerze v Mariboru
(uradno prečiščeno besedilo)
(Statut UM-UPB10)
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Univerza v Mariboru je avtonomna, znanstvenoraziskovalna in najvišja izobraževalna ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na določenih znanstvenih oziroma
strokovnih področjih zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in
strok in s posredovanjem znanja na teh področjih omogoča
pridobitev javno veljavne visoko-strokovne, univerzitetne in
podiplomske izobrazbe.
Univerza v Mariboru opravlja svoje poslanstvo skladno s
prvim odstavkom tega člena na mednarodnem, nacionalnem
in regionalnem nivoju.
Univerzo v Mariboru sestavljajo članice in druge organizacijske enote, ki jih določa Statut.
Univerza v Mariboru nadaljuje tradicijo visokega šolstva
v Mariboru iz leta 1859, delo Združenja visokošolskih zavodov
Maribor iz leta 1959 in leta 1975 ustanovljene Univerze.
2. člen
Univerza v Mariboru deluje po načelih avtonomije, ki ji
zagotavljajo svobodo raziskovanja, posredovanja znanja in
umetniškega ustvarjanja, samostojno urejanje organizacije
in delovanja, izdelavo in sprejem študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov, določanje študijskega režima,
volitve in izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev in druga upravičenja skladno z
zakonom.
Pri visokošolski dejavnosti na Univerzi ni dopustno delovanje političnih strank in verskih skupnosti ali izvajanje politične
propagande in verskih obredov.
Pripadniki policije ali oboroženih sil nimajo pravice vstopa
v prostore Univerze oziroma njenih članic, razen v primerih
nujnega posredovanja, ko je v nevarnosti življenje ali ko za posredovanje zaprosi rektor, dekan oziroma direktor ali ravnatelj
druge članice ter druga pooblaščena oseba Univerze.
Inšpektorji Republike Slovenije se lahko gibljejo po prostorih Univerze v Mariboru oziroma njenih članic ob prisotnosti
rektorja Univerze oziroma od njega pooblaščene osebe.
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3. člen
Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija.
4. člen
Univerza v Mariboru prek fakultet in visokih strokovnih šol
opravlja visokošolsko dejavnost in z izvajanjem nacionalnega
programa visokega šolstva kot javne službe omogoča državljanom Republike Slovenije uresničevanje ustavne pravice do pridobivanja in izpopolnjevanja univerzitetnega in visokošolskega
strokovnega izobraževanja.
Študij na Univerzi v Mariboru se omogoča tudi Slovencem brez slovenskega državljanstva, ob upoštevanju načela
vzajemnosti in ob izpolnjevanju drugih pogojev pa tudi tujcem.
Državljani članic Evropske unije imajo pravico do izobraževanja na Univerzi v Mariboru pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Univerza v Mariboru v skladu s sklenjenimi mednarodnimi pogodbami omogoča študij tujim študentom na univerzi
oziroma članicah univerze skladno s pogoji, ki jih določajo
mednarodne pogodbe.
4.a člen
V tem Statutu se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so
zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
II. STATUSNA DOLOČILA
1. Univerza, fakultete, visoke strokovne šole, pridružene
članice
5. člen
Ime univerze je: Univerza v Mariboru
Skrajšano ime: UM
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15
Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: univerza) je
pravna oseba.
Samo univerza ima pravdno sposobnost v postopkih pred
državnimi organi in sodišči, razen v primerih iz 14. člena tega
Statuta.
6. člen
V univerzi so fakultete, visoke strokovne šole in drugi
zavodi kot članice univerze, lahko pa se vanjo kot pridružene
članice vključijo tudi samostojni visokošolski in drugi zavodi pod
pogoji, ki jih določa ta Statut.
7. člen
V univerzi so naslednje fakultete in visoke strokovne šole
(v nadaljnjem besedilu: članice univerze):
1. Univerza v Mariboru
Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UM AG
Sedež: Velenje, Jenkova cesta 4
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5. Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo
Skrajšano ime: UM FG
Sedež: Maribor, Smetanova 17
6. Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Sedež: Maribor, Smetanova 17
7. Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
Sedež: Hoče, Pivola 10
8. Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Sedež: Celje, Mariborska 7
9. Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skrajšano ime: UM FNM
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
10. Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Sedež: Kranj, Kidričeva cesta 55 a
11. Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Sedež: Maribor, Smetanova 17
12. Univerza v Mariboru
Fakulteta za turizem
Skrajšano ime: UM FT
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 12
13. Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 8
14. Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV
Sedež: Maribor, Žitna 15
15. Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160

2. Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Sedež: Maribor, Razlagova 14

16. Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Sedež Maribor, Slomškov trg 15

3. Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Sedež: Maribor, Smetanova 17

17. Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160

4. Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Sedež: Krško, Hočevarjev trg 1

18. Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
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in drugi zavodi (v nadaljnjem besedilu: druge članice univerze):
1. Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UKM
Sedež: Maribor, Gospejna 10
2. Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Skrajšano ime: UM ŠD
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 83
Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon, se lahko v
okviru univerze kot nove članice univerze ustanovijo še druge
fakultete in visoke strokovne šole, lahko pa se ustanovijo oziroma vključijo tudi druge članice univerze, obstoječe članice pa
se lahko delijo, spojijo, pripojijo ali na drugi način prenehajo.
O statusnem preoblikovanju univerze po prvem odstavku
tega člena sklepa Senat univerze z večino glasov vseh svojih
članov.
8. člen
Članice univerze iz prejšnjega člena imajo pravico nastopati v pravnem prometu, na način, v primerih in ob pogojih, ki
jih določa ta Statut.
9. člen
V univerzo se lahko kot pridružene članice vključijo samostojni visokošolski in drugi zavodi:
– če opravljajo visokošolsko izobraževalno ali raziskovalno dejavnost ali dejavnost, ki je infrastrukturni pogoj za opravljanje izobraževalne ali raziskovalne dejavnosti,
– če opravljajo dejavnost, ki je potrebna za uresničevanje
visokošolske dejavnosti in jo s svojo dejavnostjo omogočajo,
– če s svojo dejavnostjo dopolnjujejo visokošolsko dejavnost univerze, članic univerze ali z njimi v večji meri sodelujejo.
O sprejemu samostojnega visokošolskega zavoda ali
drugega zavoda kot pridružene članice univerze odloča Senat
univerze v skladu z določili tega statuta.
10. člen
Pridružene članice univerze imajo:
1. pravico habilitirati svoje delavce pri pristojnih organih
univerze, članic univerze, po postopku in merilih, ki veljajo za
visokošolske delavce univerze,
2. pravico uporabljati knjižnično-informacijski sistem univerze,
3. pravico dajati mnenja v zadevah s področja njihove
dejavnosti,
4. pravico, v svojem imenu navesti, da je pridružena
članica univerze,
5. pravico sodelovati pri mednarodnih projektih univerze
oziroma članic univerze,
6. pravico prek svojega predstavnika v organih univerze
sodelovati v zadevah, ki se nanašajo na dejavnost pridružene
članice na način, kot to določa sklep o pridruženem članstvu.
2. Dejavnost univerze in članic univerze
11. člen
Univerza zagotavlja razvoj znanosti, umetnosti in strok ter
prek svojih članic v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z naravoslovnega, tehniškega in tehnološkega, zdravstvenega, kmetijskega, družboslovnega in humanističnega
znanstvenega oziroma umetniškega in strokovnega področja.
Univerza lahko prek svojih članic neposredno organizira
izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov s področij, naštetih v prvem odstavku tega
člena.
Univerza izvaja javna pooblastila.
Univerza organizira in usklajuje tudi izvajanje dejavnosti
in javnih pooblastil, potrebnih za uresničevanje dejavnosti iz
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
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12. člen
Univerza prek fakultet in visokih strokovnih šol (članic
univerze) opravlja izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in
umetniške dejavnosti, ki temeljijo na eni ali več sorodnih ali
med seboj povezanih znanstvenih disciplinah oziroma umetniških področjih in strok na v drugem odstavku tega člena
navedenih študijskih področjih.
Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni
v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na
posameznih fakultetah so:
– Akademija za glasbo: (21) umetnost, (14) izobraževanje
učiteljev in pedagoške vede;
– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede
(ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, davčno svetovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, finance,
bančništvo, računovodstvo);
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, energetska
tehnika, telekomunikacije); (48) računalništvo (računalništvo,
informatika);
– Fakulteta za energetiko: (52) tehniške vede;
– Fakulteta za gradbeništvo: (52) tehniške vede, (58)
arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo); (84) transportne
storitve (promet);
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede
o neživi naravi (kemija); (52) tehniške vede, (54) proizvodne
tehnologije (kemijska tehnologija);
– Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (kmetijstvo, agronomija, zootehnika, kmetijska tehnika, agrarna ekonomika);
– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve,
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede [biologija, fizika, kemija,
matematika, računalništvo, tehnika]; (42) vede o živi naravi;
(44) vede o neživi naravi, (46) matematika in statistika,
– Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in
upravne vede (organizacija dela, menedžment);
– Fakulteta za strojništvo; (52) tehniške vede (strojništvo);
(54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo okolja
(tehniško varstvo okolja);
– Fakulteta za varnostne vede: (86) varnost (varnost in
notranje zadeve);
– Fakulteta za zdravstvene vede: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, gerontološka zdravstvena nega);
– Filozofska fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede [pedagogika, jeziki, filozofija, sociologija, zgodovina, geografija], (22) humanistične vede (filozofija, slovenski
jezik, nemški jezik, zgodovina), (31) družbene vede [sociologija], (21) umetnost;
– Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina);
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in
pedagoške vede (razredni pouk, likovna pedagogika, glasbena
pedagogika, predšolska vzgoja); (81) osebne storitve;
– Pravna fakulteta: (38) pravo (mednarodno, gospodarsko, korporacijsko, davčno pravo);
– Fakulteta za turizem: (81) osebne storitve.
V okviru študijskih področij se izvajajo posamezni študijski
programi, ki se lahko dopolnjujejo, preoblikujejo ali na novo
uvajajo skladno s predpisanimi postopki.
Študijske programe z dveh ali več študijskih področij
oziroma interdisciplinarne študijske programe lahko izvaja več
članic univerze skupaj.
13. člen
Univerza prek fakultet in visokih strokovnih šol razvija
znanstvene discipline, na katerih temeljijo njihovi študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno
povezanih področij ter opravljajo znanstveno- raziskovalno in
umetniško dejavnost z enega ali več sorodnih ali med seboj
interdisciplinarno povezanih znanstvenih oziroma umetniških
področij, disciplin in strok.
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Članice univerze izvajajo temeljno raziskovalne, aplikativnoraziskovalne, razvojne in druge projekte ter javna pooblastila.
Članice univerze organizirajo oziroma izvajajo tudi dejavnosti, ki so potrebne za uresničevanje dejavnosti, določenih v
tem in v prejšnjem členu.
Na predlog senatov članic lahko Senat univerze sprejme
splošni akt, s katerim skladno z načelom matičnosti določi razvoj znanstvenih disciplin iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Članice univerze lahko opravljajo tudi izobraževalne, raziskovalne, strokovne, razvojne in svetovalne ter umetniške dejavnosti ter druge, s temi dejavnostmi povezane dejavnosti, ki
ne sodijo v nacionalni program, če to ne ovira izvajanja njihove
osnovne izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
opredeljene v prejšnjih členih tega statuta, in če zagotovijo
povračilo stroškov, ki nastanejo pri njihovem opravljanju.
Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavnostjo iz prvega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom,
ki ga sprejme Upravni odbor univerze.
V aktu iz drugega odstavka se določijo povračilo stroškov,
uporaba znaka univerze in druge zadeve v zvezi s pridobivanjem prihodka iz prvega odstavka tega člena.
Izhodišče za določitev višine nadomestila je prihodek, ki
ga članica pridobi z dejavnostjo iz prvega odstavka tega člena.
Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena
po uveljavitvi akta iz drugega odstavka tega člena imajo članice
pravno sposobnost in lahko pridobijo davčno številko za nastopanje v pravnem prometu.
Članica ima pravdno sposobnost v primeru uveljavljanja
interesov pred državnimi organi in sodišči izključno iz naslova
sredstev, ki se pridobivajo skladno s prvim odstavkom tega
člena. Te sposobnosti pa nimajo v odnosu do univerze.
15. člen
Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna
knjižnica daje s svojo dejavnostjo informacijsko podporo izobraževalnemu, znanstveno-raziskovalnemu in umetniškemu delu na
univerzi, koordinira knjižnično-informacijsko dejavnost, koordinira
nabavo in ponudbo knjižnično-informacijskega gradiva ter medknjižnično izposojo na univerzi, koordinira izdelavo bibliografije
univerze, izobražuje uporabnike o knjižničnem gradivu ter posreduje informacije za raziskovalno in strokovno delo tudi drugim
uporabnikom. Kot arhivska knjižnica hrani obvezne izvode knjižničnega gradiva z območja Republike Slovenije, kot domoznanska knjižnica zbira, dokumentira in posreduje domoznansko gradivo za mesto Maribor in njegovo širšo okolico in opravlja naloge
matične knjižnice za specialne knjižnice v Mariboru.
16. člen
Študentski domovi Maribor opravljajo dejavnost dajanja
lastnih nepremičnin v najem in dejavnost posredovanja pri
dajanju nepremičnin v najem študentom in s tem zagotavljajo
nastanitvene pogoje za bivanje študentov in gostujočih profesorjev. Študentski domovi opravljajo tudi dejavnost prehrane
oziroma gostinskih in turističnih storitev ter druge servisne
storitve, ki se določijo v prilogi k temu Statutu.
17. člen
Dejavnosti, ki jih opravljajo univerza in članice univerze
po določilih 11., 12., 13. in 15. ter 16. člena tega Statuta, so
navedene v prilogi, ki je sestavni del tega statuta.
Dejavnosti članic univerze po 14. členu in dejavnosti drugih članic univerze, ki ne spadajo v javno službo, se določijo
kot druge dejavnosti v prilogi k Statutu.
3. Pravice, obveznosti in odgovornosti univerze in njenih
članic v pravnem prometu
18. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun z vsemi pravicami in obveznostmi
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ter sklepa pravne posle za dejavnosti, ki so določene v Odloku
o preoblikovanju Univerze v Mariboru, in dejavnosti, ki so določene v tem Statutu, brez omejitev.
Pri odtujitvi in obremenitvi nepremičnine oziroma opreme
večje vrednosti, pridobljene iz javnih sredstev za opravljanje
izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti iz 11.,
12., 13., 15. in 16. člena tega statuta, je potrebno soglasje
ustanovitelja.
Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup
katere je v skladu z Zakonom o javnih naročilih potreben javni
razpis.
Univerza upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridobljeno iz drugih virov v skladu z namenom, za katerega je bila
pridobljena.
Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega in drugega
odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
Univerza odgovarja za obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem organizacijske enote, ki nastopa v pravnem prometu
v imenu in za račun univerze, izključno iz neproračunskih
sredstev, ki niso namenjena izvajanju javne službe univerze.
19. člen
Članice univerze nastopajo v pravnem prometu pri opravljanju dejavnosti za uresničevanje nacionalnega programa
visokega šolstva, za katerega se zagotavljajo javna sredstva,
samostojno, v imenu in za račun univerze, vsaka v okviru svoje
dejavnosti, ki je opredeljena v tem Statutu, in v mejah sredstev
za izvajanje te dejavnosti.
Za obveznosti, ki nastanejo iz prvega odstavka tega člena, odgovarja univerza s premoženjem, ki ga članica univerze
uporablja pri opravljanju te dejavnosti.
Članice univerze ne morejo razpolagati z nepremičninami,
namenjenimi za izvajanje nacionalnega programa visokega
šolstva, pridobljenimi iz javnih sredstev ali iz drugih virov.
20. člen
Članice univerze razpolagajo z nepremičnino, namenjeno
za opravljanje dejavnosti iz 14. člena tega Statuta, na podlagi
predhodnega sklepa (soglasja) Upravnega odbora univerze.
Pri izvajanju dejavnosti iz 14. člena tega Statuta nastopajo
članice univerze v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun in za obveznosti, ki nastanejo s takšnega poslovanja,
odgovarjajo z vsem premoženjem, pridobljenim z opravljanjem
te dejavnosti, brez omejitev.
Univerza in ustanovitelj za te obveznosti članic ne odgovarjata.
21. člen
Pri opravljanju dejavnosti iz 14. člena tega statuta imajo
pravico nastopanja v pravnem prometu v imenu in za račun članice univerze naslednje organizacijske enote članic univerze:
1 Na Ekonomsko-poslovni fakulteti:
1.1 Raziskovalni in izobraževalni center
1.2 Inštitut za marketing
1.3 Inštitut za ekonomske odnose s tujino
1.4 Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo
1.5 Inštitut za organizacijo in informatiko
1.6 Inštitut za finance in bančništvo
1.7 Inštitut za gospodarsko pravo
1.8 Inštitut za operacijske raziskave
1.9 Inštitut za tehnologijo
1.10 Inštitut za transport in poslovno logistiko
1.11 Inštitut za projektni management
1.12 Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine
1.13 Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij
1.14 Inštitut za razvoj managementa
1.15 Inštitut za tuje jezike in tuje poslovne jezike.
2 Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko:
2.1 Inštitut za elektrotehniko in računalništvo
2.2 Inštitut za močnostno elektrotehniko
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2.3 Inštitut za avtomatiko
2.4 Inštitut za robotiko
2.5 Inštitut za elektroniko in telekomunikacije
2.6 Inštitut za računalništvo
2.7 Inštitut za informatiko
2.8 Inštitut za matematiko in fiziko
2.9 Inštitut za medijske komunikacije.
3 Na Fakulteti za gradbeništvo:
3.1 Inštitut za geotehniko
3.2 Inštitut za gradbeništvo
3.3 Inštitut za prometne vede
3.4 Inštitut za arhitekturo in prostor
3.5 Center za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.
4 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo:
4.1 Inštitut za kemijske raziskave.
5 Na Fakulteti za organizacijske vede:
5.1 Inštitut za organizacijo in management.
6 Na Fakulteti za strojništvo:
6.1 Inštitut za konstrukterstvo in oblikovanje
6.2 Inštitut za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
6.3 Inštitut za proizvodno strojništvo
6.4 Raziskovalni inštitut za strojništvo
6.5 Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje
6.6 Inštitut za mehaniko
6.7 Inštitut za tehnologijo materialov
6.8 Center za senzorsko tehniko.
7 Na Pedagoški fakulteti:
7.1 Znanstveni inštitut.
7.2 Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.
8 Na Pravni fakulteti:
8.1 Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno
pravo
8.2 Inštitut za finančno pravo in javne finance
8.3 Inštitut za javno upravo in narodne skupnosti
8.4 Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost
8.5 Inštitut za gospodarsko, pogodbeno in korporacijsko
pravo
8.6 Inštitut za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava
8.7 Center za pravno izobraževanje in raziskovanje
8.8 Inštitut za ekonomsko analizo prava.
9 Na Fakulteti za kmetijstvo:
9.1 Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo
9.2 Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo
Meranovo
9.3 Center za sadjarstvo in predelavo sadja
9.4 Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
9.5 Center za živinorejo
9.6 Center za kmetijsko tehniko in fitomedicino
9.7 Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
9.8 Center za travništvo in pridelovanje krme
9.9 Inštitut za ekološko kmetovanje
9.10 Center za vseživljenjsko izobraževanje in poklicno
uspešnost.
10 Na Fakulteti za zdravstvene vede:
10.1 Raziskovalni inštitut
10.2 Center za mednarodno dejavnost.
11 Na Fakulteti za logistiko:
11.1 Center za univerzitetne študije in raziskave v Krškem
11.2 Raziskovalni inštitut Celje
11.3 Inštitut za projektni management in management
tehnologij
11.4 Inštitut za logistiko.
12 Na Fakulteti za energetiko:
12.1 Center za univerzitetne študije in raziskave v Velenju
12.2 Znanstvenoraziskovalni in razvojni inštitut
12.3 Inštitut za energetiko.
13 Na Fakulteti za varnostne vede:
13.1 Inštitut za varstvoslovje.
14 Na Medicinski fakulteti:
14.1 Inštitut za fiziologijo
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14.2 Inštitut za patologijo
14.3 Inštitut za socialno medicino in higieno
14.4 Inštitut za sodno medicino
14.5 Inštitut za biomedicinske vede
14.6 Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo
14.7 Center za humano genetiko in farmakogenomiko
14.8 Simulacijski center.
15 Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko:
15.1 Znanstveni in razvojni center FNM
15.2 Center za vseživljenjsko učenje FNM
15.3 Inštitut za fiziko
15.4 Inštitut Oddelka za matematiko in računalništvo
15.5 Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave
15.6 Inštitut za sodobne tehnologije.
Pri opravljanju dejavnosti univerze imajo pravico nastopanja v pravnem prometu v imenu in za račun univerze naslednje
organizacijske enote na nivoju univerze:
1. Inštitut za razvoj univerze.
Navedene organizacijske enote nastopajo v pravnem
prometu in imajo vsa pooblastila, ki jih izvršujejo v imenu in za
račun univerze, če so organizirane na nivoju univerze oziroma
članice univerze, v katere sestavi so.
V tem členu navedene organizacijske enote nimajo pravice razpolaganja z nepremičninami.
Dejavnosti, ki jih opravljajo organizacijske enote univerze in članic univerze, ki imajo pravico nastopanja v pravnem
prometu, so navedene v prilogi, ki je sestavni del tega Statuta.
Senat Univerze in Upravni odbor Univerze lahko ne glede
na določbe tega Statuta v enakem besedilu z aktom o ustanovitvi ustanovita ali spremenita organizacijske enote, ki imajo
pravico nastopanja v pravnem prometu v imenu in za račun
članice univerze ali v imenu in za račun univerze. V primeru, da
akt o ustanovitvi takšne organizacijske enote to določa, lahko
takšna organizacijska enota dobi status podružnice in se lahko
registrira kot podružnica univerze.
4. Zastopanje in predstavljanje
22. člen
Univerzo zastopa in predstavlja rektor samostojno brez
omejitev, razen pri razpolaganju z nepremičninami, ko je potrebno soglasje upravnega odbora univerze.
Če je nepremičnina pridobljena iz javnih sredstev, je potrebno tudi soglasje ustanovitelja univerze.
Rektorja univerze nadomeščajo prorektorji iz vrst visokošolskih učiteljev z enakimi pravicami, kot jih ima rektor.
Prorektorji so zastopniki univerze v skladu s pooblastilom, ki
ga določi rektor.
Zastopnik univerze je tudi glavni tajnik univerze, ki zastopa univerzo v mejah splošnih aktov univerze in v skladu s
pooblastili, ki jih določi rektor.
Rektor lahko v posameznih primerih za zastopanje in
predstavljanje univerze pisno pooblasti druge osebe.
Poslovne listine iz pristojnosti rektorja sopodpisujejo poleg rektorja oziroma pooblaščenega prorektorja glavni tajnik
univerze in pooblaščene osebe, ki jih na predlog rektorja določi
Upravni odbor univerze.
Poslovne listine iz pristojnosti dekanov članic, ravnatelja
ter direktorjev drugih članic, tajnikov članic, in drugih delavcev
univerze, članic in drugih članic se podpisujejo v skladu z
določili akta o finančnem poslovanju, ki ga na predlog rektorja
sprejme Upravni odbor univerze.
23. člen
Članico univerze in univerzo v mejah iz 19. člena tega
statuta zastopa in predstavlja dekan samostojno brez omejitev,
razen pri razpolaganju z nepremičninami, ki so namenjene za
opravljanje dejavnosti iz 14. člena tega statuta, ko je potrebno
soglasje Upravnega odbora univerze.
Dekana članice univerze nadomeščajo prodekani iz vrst
visokošolskih učiteljev z enakimi pravicami in dolžnostmi, kot jih
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ima dekan. Prodekani so zastopniki članice univerze v skladu
s pooblastilom, ki ga določi dekan.
Dekan lahko v posameznih primerih za zastopanje in
predstavljanje fakultete oziroma visoke strokovne šole pisno
pooblasti druge osebe.
24. člen
Organizacijsko enoto univerze in članice univerze, ki ima
po tem Statutu pooblastila v pravnem prometu, zastopa in
predstavlja predstojnik te enote.
Predstojnik organizacijske enote univerze zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote in za
svoje delo odgovarja rektorju univerze, predstojnik organizacijske enote fakultete ali druge članice univerze zagotavlja
zakonitost in učinkovitost delovanja organizacijske enote in
za svoje delo odgovarja dekanu članice oziroma ravnatelju ali
direktorju druge članice univerze.
5. Računi univerze in članic univerze
25. člen
Univerza vodi svoja sredstva na enem ali več računih v
skladu s predpisi.
Javna sredstva, ki jih univerza in njene članice pridobivajo
iz proračuna RS za izvajanje javne službe, se vodijo na računu
univerze in ločeno na podračunih članic.
Pri opravljanju dejavnosti po 14. členu tega Statuta lahko
članice univerze vodijo druga sredstva na svojih računih v
skladu s predpisi. O odprtju, vodenju in ukinitvi lastnega računa
članice odloča poslovodni odbor članice.
V primeru, če je terjatev nastala iz naslova poslovanja
članice po 14. členu in 20. členu Statuta, v postopku izvršbe ni
moč zaseči ali rubiti javnih sredstev, s katerimi razpolaga univerza in njene članice in so namenjena izvajanju javne službe
univerze skladno z drugim odstavkom tega člena in z 18. in
19. členom Statuta.
V primeru, če je terjatev nastala iz naslova poslovanja
organizacijske enote univerze, ki nastopa v pravnem prometu v
imenu in za račun univerze po prvem odstavku 21. člena Statuta, v postopku izvršbe ni moč zaseči ali rubiti javnih sredstev, s
katerimi razpolaga univerza in njene članice ter so namenjena
izvajanju javne službe univerze skladno s šestim odstavkom
18. člena Statuta.
Gospodarjenje s premoženjem, finančno in računovodsko
poslovanje ter celovit nadzor zakonitosti poslovanja univerze in
njenih članic se določi in zagotovi v skladu z veljavnimi predpisi
v splošnih aktih univerze.
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27. člen
Znak univerze se uporablja na listinah univerze in njenih
članic.
Članice univerze imajo lahko tudi poseben znak, s katerim
označujejo svojo dejavnost.
Celostno podobo univerze ureja poseben splošni akt.
28. člen
Dan univerze je 18. september, v spomin na 18. 9. 1975,
ko je bila svečano razglašena ustanovitev univerze.
Na Dan univerze se na posebni svečanosti praviloma
promovirajo novi doktorji znanosti in podeljujejo častni doktorati
ter opravi svečana predaja rektorske funkcije.
29. člen
Univerza ima Rektorjev dan in Dan študentov, ki sta pedagoškega procesa prosta dneva.
Na Rektorjev dan se na posebni svečanosti podeljujejo
priznanja univerze in organizirajo kulturne in druge prireditve,
pomembne za univerzo, njene študente in delavce.
Na Dan študentov se prirejajo športna tekmovanja in
izvajajo druge interesne dejavnosti študentov.
Rektorjev dan določi rektor univerze za vsako leto posebej v začetku študijskega leta. Dan študentov je praviloma pred
koncem letnega semestra v mesecu maju in se natančneje
določi s študijskim koledarjem.
7. Meduniverzitetno sodelovanje
30. člen
Univerza sodeluje z drugimi univerzami doma in v svetu
zaradi oblikovanja in izvajanja skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov, študijskih programov, izmenjave visokošolskih
učiteljev, znanstvenih in drugih delavcev, izmenjave študentov,
izmenjave znanstvenih in strokovnih publikacij, znanstvenih
informacij, udeležbe na znanstvenih srečanjih, simpozijih in
konferencah in izvajanja drugih visokošolskih aktivnosti.
O medsebojnem sodelovanju in o vključevanju univerze v
mednarodne univerzitetne mreže sklepa univerza z univerzami
posebne bilateralne in multilateralne sporazume, pogodbe in
dogovore, v katerih se podrobneje opredeljujejo oblike in načini
medsebojnega sodelovanja.
III. ORGANIZIRANOST UNIVERZE IN ČLANIC UNIVERZE
1. Organizacijske oblike visokošolskega dela

25.a člen
Kadar rektor Univerze prenese na dekana članice, direktorja druge članice ali na druge osebe pooblastila in naloge,
za katere je po zakonu in tem Statutu pristojen rektor, mora
pooblaščena oseba zagotavljati zakonitost, pravilnost in skrbno
izvajanje prenesenih nalog, tako da z njenimi odločitvami ne
nastajajo kršitve zakona in predpisov ali druga škoda.
Če pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka nastanejo
kršitve predpisov ali druga škoda oziroma prihaja do drugih ovir,
ki onemogočajo normalno poslovanje univerze, je za take odločitve v celoti in polno odgovorna članica oziroma druga članica
univerze. V takih primerih z izvršbo in rubežem ni mogoče poseči
po sredstvih univerze in sredstvih drugih članic. Članica jamči
za plačilo svojih obveznost z vsemi sredstvi, ki so v njeni lasti.
Rektor lahko izdano pooblastilo prekliče in razveljavi, če
so podani zgoraj navedeni ali drugi utemeljeni razlogi.

31. člen
Univerza in njene članice imajo naslednje organizacijske
enote:
1. katedre,
2. inštitute,
3. oddelke,
4. pedagoško-raziskovalne centre,
5. centre,
6. laboratorije,
7. knjižnice.
Dvoje ali več kateder se lahko povezuje v oddelke, dvoje
ali več oddelkov pa se lahko povezuje v pedagoško-raziskovalne centre.
Organizacijske enote imajo pooblastila v pravnem prometu, če z opravljanjem dejavnosti iz 14. člena pridobivajo del
prihodka in če tako določa ta Statut.

6. Pečat in simboli univerze

32. člen
Katedre se oblikujejo za določen predmet ali na določenem zaokroženem delu študijskega področja zaradi usklajevanja in razvijanja izobraževalnega in s tem povezanega znanstvenoraziskovalnega dela na tem področju in zaradi razvijanja
znanstvenih disciplin in strok s tega področja.

26. člen
Univerza in članice univerze imajo pečat, v katerem je
ime univerze, pri članicah pa tudi ime članice univerze in grb
Republike Slovenije, lahko pa tudi njihov sedež.
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V katedre se povezujejo visokošolski učitelji, znanstveni
delavci in visokošolski sodelavci ene članice univerze, lahko pa
tudi visokošolski učitelji dveh ali več članic univerze. V katedro
pa se lahko povezujejo tudi strokovnjaki zunaj univerze.
Da se študentom omogoči poglobljen študij in uvajanje v
raziskovalno delo, se v delo katedre lahko vključujejo tudi študenti.
33. člen
Katedre na svojem področju:
1. sodelujejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela;
2. obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastanejo pri
izvajanju študijskih programov, in usmerjajo, usklajujejo izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo;
3. z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s
sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;
4. skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova
spoznanja prenašajo v pedagoški proces in vnašajo v študijske
programe na vseh ravneh študija;
5. razvijajo sodobne pedagoške metode in usklajujejo
strokovno terminologijo;
6. spremljajo in analizirajo študijske uspehe in uspehe na
znanstveno-raziskovalnem področju in o njih poročajo;
7. skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev;
8. predlagajo teme diplomskih del;
9. načrtujejo in verificirajo študijsko literaturo in druge
pripomočke;
10. organizirajo strokovna posvetovanja in obravnavajo
poročila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih;
11. sodelujejo z organizacijami in enotami istih in sorodnih
področij v okviru univerze in zunaj nje,
12. lahko izvajajo tudi programe vseživljenjskega učenja.
34. člen
Katedre se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo v
skladu z zahtevami in potrebami izobraževalnega in raziskovalnega dela.
O organizacijskih spremembah kateder odloča Senat članice univerze na predlog dekana, o organizacijskih spremembah katedre, ki je organizirana pri univerzi, pa Senat univerze
na predlog rektorja univerze.
35. člen
Katedro vodi predstojnik, ki ga na predlog katedre članice
imenuje in razrešuje dekan članice, na predlog univerzitetne
katedre pa ga imenuje in razrešuje rektor univerze. Predstojnik
katedre se imenuje za štiri leta in je lahko po poteku te dobe
ponovno imenovan.
36. člen
Predstojnik katedre:
1. organizira in vodi delo katedre;
2. sklicuje in vodi seje katedre;
3. skrbi za redno izvajanje izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega dela s področja katedre;
4. izvršuje sklepe senata in dekana, ki se nanašajo na
delo katedre;
5. poroča o delu katedre dekanu in Senatu članice univerze; če je katedra organizirana pri univerzi, pa rektorju univerze.
37. člen
Oddelki se oblikujejo na določenem širšem delu študijskega področja zaradi usmerjanja in usklajevanja izobraževalne
in s tem povezane znanstveno-raziskovalne dejavnosti kateder ter zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s tega
področja.
Oddelke ustanavlja in ukinja Senat članice univerze na
predlog dekana članice univerze.
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Delo oddelka organizira in vodi predstojnik oddelka, ki ga
za štiri leta imenuje dekan članice univerze. Po preteku te dobe
je lahko ponovno imenovan.
38. člen
Inštituti se oblikujejo na določenem raziskovalnem področju za izvajanje temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih
projektov ter za opravljanje strokovnih, svetovalnih in drugih
storitev, ki se financirajo iz javnih sredstev ali pa iz sredstev
naročnikov raziskovalnih del.
Raziskovalno, strokovno in svetovalno delo v inštitutih
opravljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter študenti, lahko pa tudi drugi strokovnjaki.
Dejavnosti in funkcijo katedre lahko opravlja tudi inštitut.
39. člen
Inštituti na svojem področju:
1. organizirajo in opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost;
2. sodelujejo pri pripravi programov znanstvenoraziskovalnega dela članice univerze;
3. opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve;
4. sodelujejo pri vzgoji raziskovalnih kadrov;
5. s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbijo za razvoj znanstvenih disciplin in strok;
6. pospešujejo vključevanje študentov v raziskovalno delo
in sodelujejo pri podiplomskem študiju študentov;
7. sodelujejo z raziskovalnimi in drugimi organizacijami na
raziskovalnem področju;
8. preučujejo možnosti in oblike prenašanja znanstvenoraziskovalnih izsledkov v prakso;
9. omogočajo uvajanje študentov v raziskovalno delo;
10. organizirajo znanstvena in strokovna posvetovanja s
področja svoje dejavnosti;
11. sodelujejo s katedrami z istega področja;
12. lahko izvajajo tudi programe vseživljenjskega učenja.
40. člen
Inštituti se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo v
skladu s potrebami in z zahtevami znanstvenoraziskovalnega
dela, na enak način, kot je v tem Statutu določeno za katedre.
41. člen
Delo inštituta vodi in usklajuje predstojnik, ki ga imenuje
in razrešuje dekan članice univerze. Predstojnik inštituta je
imenovan za dobo štirih let in je lahko po poteku tega časa
ponovno imenovan.
42. člen
Predstojnik inštituta:
1. organizira, vodi in usklajuje delo inštituta;
2. je odgovoren za pripravo raziskovalnega programa
inštituta in za njegovo izvajanje;
3. skrbi za gospodarsko in finančno uspešnost inštituta;
4. oblikuje raziskovalne skupine za izvajanje raziskovalnih
projektov in nalog;
5. skrbi za sodelovanje z mednarodnimi in domačimi
raziskovalnimi organizacijami, inštituti in uveljavljenimi znanstvenimi delavci;
6. pripravlja znanstvena srečanja in posvetovanja;
7. spremlja natečaje za pridobitev projektov in pripravlja
pogodbe za prevzem raziskovalnih del s področja inštituta;
8. pripravlja pogodbe s sodelavci inštituta, ki delajo na
raziskovalnih projektih in nalogah;
9. obvešča naročnike o izvedbi prevzetih raziskovalnih
projektov oziroma drugih raziskovalnih storitev;
10. poroča dekanu o delu in zadevah inštituta.
43. člen
Laboratorij se oblikuje za praktično izvajanje raziskovalnega in izobraževalnega dela.
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44. člen
Centri se oblikujejo zaradi izvajanja, organiziranja in
spodbujanja izobraževalnega in raziskovalnega dela, prenosa
uporabe in sodobnih metod dela, spoznanj in dosežkov ter tudi
za opravljanje računalniških in informacijsko-dokumentacijske
dejavnosti.
Centri se oblikujejo v skladu s potrebami na način, ki je v
tem Statutu določen za katedre in inštitute.
45. člen
Delo centra usklajuje in vodi predstojnik, ki ga imenuje in razrešuje dekan članice univerze. Predstojnik centra je
imenovan za štiri leta in je lahko po poteku te dobe ponovno
imenovan.
Predstojnika centra pri univerzi imenuje in razrešuje rektor
univerze.
46. člen
Dvoje ali več oddelkov se lahko organizira v pedagoško-raziskovalne centre, kadar gre za trajnejšo obliko organizacije pedagoškega in znanstvenega dela na širšem delu študijskega področja, ki presega funkcijo posameznega oddelka.
Za ustanovitev in organizacijo pedagoško-raziskovalnih
centrov se smiselno uporabljajo določbe Statuta, ki veljajo za
oddelke. Pedagoško-raziskovalni centri se lahko ustanovijo tudi
na nivoju univerze pri univerzi.
47. člen
Knjižnice pri članicah univerze zbirajo, urejajo in posredujejo znanstveno, študijsko in strokovno literaturo ter dajejo
visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim
sodelavcem in študentom potrebne informacije in znanja za
študij in znanstveno delo, jih izobražujejo glede uporabe knjižničnega gradiva ter iskanja informacij in izdelujejo bibliografije
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev.
Knjižnice se povezujejo v knjižnično-informacijski sistem
univerze.
48. člen
Člen je bil izbrisan.
2. Univerzitetna uprava
2.1. Organizacija univerzitetne uprave
49. člen
Univerzitetno upravo sestavljajo rektorat univerze in strokovne službe članic univerze (dekanat oziroma tajništva) in
se organizira tako, da je zagotovljeno smotrno, učinkovito,
pravočasno in racionalno izvajanje odločitev organov univerze
in zakonskih ter drugih upravnih nalog univerze in njenih članic.
Organiziranost in sistemizacijo univerze in članic ter drugih članic sprejme in določi:
– na predlog dekanov za pedagoški, znanstveni (oziroma)
umetniški del za članico,
– na predlog direktorja oziroma ravnatelja za strokovni
del za drugo članico,
– na predlog dekanov oziroma ravnatelja oziroma direktorja ter mnenja glavnega tajnika za upravni del,
– ter glavnega tajnika za rektorat,
na podlagi izhodišč za sistemizacijo delovnih mest, rektor univerze s splošnim aktom, ne glede na ostale določbe tega
Statuta.
Rektor univerze lahko s posebnim aktom za določene
naloge univerze oblikuje posebne organizacijske enote.
2.2. Rektorat univerze
50. člen
Rektorat univerze organizira in strokovno usklajuje izvajanje in opravljanje naslednjih nalog:
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delo,

– znanstvenoraziskovalno, izobraževalno in umetniško

– zagotavlja izvajanje razvojnih nalog in programa univerze,
– zagotavlja integrirano finančno-računovodsko funkcijo
univerze,
– splošne pravne in kadrovske zadeve univerze,
– meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje univerze,
– informacijsko infrastrukturo in informacijski sistem univerze,
– vzdrževanje, investicije in prostorski razvoj univerze.
Rektorat univerze opravlja tudi druga strokovna, organizacijska, finančna, administrativna, tehnična, pomožna in druga
podobna dela in naloge, ki so skupnega pomena za univerzo
in njene članice.
2.3. Dekanati oziroma tajništva članic univerze
51. člen
Strokovne službe članic univerze (dekanati oziroma tajništva) izvajajo in opravljajo upravnoadministrativne ter finančnogospodarske in strokovnotehnične naloge članic. Organiziranost in naloge strokovnih služb članic se določijo z aktom o
organizaciji in sistemizaciji univerze in članic.
52. člen
Univerzitetno upravo vodi glavni tajnik univerze, ki ga po
javnem razpisu in predhodnem mnenju Senata univerze imenuje rektor univerze za dobo štirih let in je lahko po enakem
postopku ponovno imenovan.
Glavni tajnik univerze odgovarja za svoje delo rektorju
univerze.
Glavni tajnik univerze ima pomočnike oziroma predstojnike, ki jih imenuje rektor univerze na predlog glavnega tajnika
za posamezna delovna področja.
53. člen
Strokovne službe članice univerze vodi tajnik, ki ga po javnem razpisu in predhodnem mnenju Senata članice na predlog
dekana članice ter mnenja glavnega tajnika univerze imenuje
rektor za dobo 4 let in je lahko po enakem postopku ponovno
imenovan. Strokovne službe druge članice vodi tajnik, ki ga
po javnem razpisu na predlog ravnatelja oziroma direktorja ter
predhodnim mnenjem strokovnega sveta in glavnega tajnika
univerze imenuje rektor za dobo štirih let in je lahko po enakem
postopku ponovno imenovan.
Za opravljanje vseh nalog, ki spadajo v pristojnost članice
oziroma pristojnost dekana, odgovarja tajnik članice dekanu članice. Tajnik članice opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v
skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi
zakoni ter splošnimi akti in pooblastili dekana članice. V ta
namen na podlagi pooblastila dekana izdaja sklepe, odločbe,
organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi ureja
poslovanje in delo strokovnih služb članice Univerze v Mariboru.
Za izvajanje strokovnih nalog v okviru javnega nacionalnega programa, ki ga opravlja članica, ter za izvajanje skupnih
nalog in razvojnega programa univerze odgovarjajo tajniki članic dekanu, rektorju in glavnemu tajniku univerze.
54. člen
Glavni tajnik univerze, pomočniki glavnega tajnika univerze in tajniki članic univerze imajo posebna pooblastila in
odgovornosti.
Posebna pooblastila in odgovornosti pri ravnanju s sredstvi in drugim premoženjem imajo tudi računovodja univerze in
računovodje članic univerze.
Dela, naloge, pooblastila in odgovornosti glavnega tajnika, njegovih pomočnikov, tajnikov članic univerze in računovodij, kot tudi pogoji za zasedbo teh delovnih mest so določeni z
aktom o organizaciji in sistemizaciji univerze in članic.
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55. člen
Glavni tajnik univerze, tajnik članice univerze in drugi
delavci s posebnimi pooblastili so lahko predčasno razrešeni.
O njihovi predčasni razrešitvi odloča rektor univerze oziroma dekan članice univerze ob predhodnem mnenju Senata.
Pri razrešitvi glavnega tajnika univerze oziroma tajnika
članice univerze se smiselno uporabljajo določila 299. člena
tega Statuta.
56. člen
S splošnim aktom univerze, ki ga sprejme upravni odbor
univerze, se lahko uredijo pogoji za sklenitev individualnih pogodb ter druga vprašanja položaja, odgovornosti in obveznosti
posameznikov, ki lahko sklenejo individualno pogodbo.
IV. IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE, RAZISKOVALNE
IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
A) Izobraževalna in umetniška dejavnost
1. Študijski programi
57. člen
Študij na univerzi in njenih članicah poteka po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe in po programih za izpopolnjevanje.
58. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe so dodiplomski
in podiplomski.
Dodiplomski študijski programi so programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe in programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.
Podiplomski študijski programi so programi za pridobitev
magisterija in programi za pridobitev doktorata znanosti.
58.a člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo
stopenjsko:
a) prva stopnja:
– visokošolski strokovni študijski programi,
– univerzitetni študijski programi;
b) druga stopnja:
– magistrski študijski programi;
c) tretja stopnja:
– doktorski študijski programi.
Študijski programi prve stopnje so dodiplomski, druge in
tretje stopnje pa podiplomski študijski programi.
59. člen
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja.
Poleg programov iz prejšnjega odstavka lahko članice
Univerze organizirajo tudi različne oblike neformalnega učenja, na primer tečaje, poletne šole, programe usposabljanja in
podobno, če to ne vpliva na izvajanje študijskih programov za
pridobitev izobrazbe.
59.a člen
Skupni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih članica univerze sprejme in izvaja skupaj
z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali
tujine.
Za skupne študijske programe se poleg določb Zakona
o visokem šolstvu upoštevajo tudi merila za oblikovanje in
sprejemanje skupnih študijskih programov, ki jih sprejme Svet
Republike Slovenije za visoko šolstvo.
Kdor opravi vse obveznosti po skupnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe, dobi skupno diplomo, v kateri
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so navedeni vsi izvajalci, ki so sodelovali pri izvedbi študijskega
programa. Skupna diploma je javna listina. Vsebino in obliko
skupne diplome ter priloge k diplomi določijo sodelujoči izvajalci. Skupno diplomo potrdi Senat Univerze v Mariboru.
60. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe in študijski
programi za izpopolnjevanje se oblikujejo in sprejemajo na študijskih področjih, ki jih za posamezne fakultete oziroma visoke
strokovne šole določa ta Statut.
Študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske
programe za izpopolnjevanje sprejme Senat univerze na predlog Senata članice univerze.
Interdisciplinarne študijske programe in interdisciplinarne
študijske smeri sprejme Senat univerze na predlog senatov
članic univerze.
Senat univerze si mora k študijskemu programu pridobiti
soglasje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. Svet
Republike Slovenije za visoko šolstvo najmanj vsakih sedem let
po uradni dolžnosti odloči o podaljšanju ali odvzemu soglasja k
študijskemu programu.
61. člen
Univerza in njene članice sprejemajo in izvajajo predvsem
študijske programe iz nacionalnega programa visokega šolstva, ki jih izvajajo kot javno službo.
Članice univerze lahko sprejemajo in izvajajo tudi druge študijske programe za pridobitev ali za izpopolnjevanje
izobrazbe, če s tem ne ovirajo izvajanja dejavnosti iz prvega
odstavka tega člena in dejavnosti iz 173. člena tega Statuta in
če zagotovijo povračilo stroškov, ki nastanejo pri izvajanju teh
študijskih programov.
62. člen
Trajanje študija in vsebine posameznih študijskih programov urejajo članice univerze s študijskim programom.
Članice Univerze pri oblikovanju obveznih sestavin posameznih študijskih programov, študijskih obveznosti in trajanja
študija upoštevajo veljavna določila Zakona o visokem šolstvu
in tega Statuta.
2. Organizacija in izvajanje izobraževalnega dela
za pridobitev dodiplomske izobrazbe
a) Oblike visokošolskega izobraževalnega dela
63. člen
Študijski programi se izvajajo v organiziranem študijskem
procesu praviloma kot redni študij. Če narava študija to dopušča, pa se lahko izvajanje študijskega programa prilagaja
možnostim študentov in se izvaja tudi kot izredni študij na način
in po postopku, kot to določa ta Statut.
64. člen
Oblike visokošolskega izobraževalnega dela pri izvajanju
študijskih programov so: predavanja, seminarji, vaje, uvajanje
v raziskovalno delo, delovna praksa, mentorsko delo, izobraževanje na daljavo, tutorski način poučevanja oziroma pomoči
študentom in druge oblike individualnega študija ter študijske
ekskurzije.
Organizirane oblike visokošolskega izobraževalnega dela
potekajo v večjih ali manjših skupinah študentov, lahko pa tudi
individualno, v skladu s predpisanimi normativi.
Organizirane oblike visokošolskega izobraževanja lahko
potekajo tudi v obliki vseživljenjskega izobraževanja.
65. člen
Predavanja so oblika izobraževalnega dela, pri katerih
visokošolski učitelj posreduje bistvene vsebine predmeta, upoštevaje sodobne znanstvene dosežke in predpisana predhodna znanja, ob uporabi razpoložljive izobraževalne tehnologije.
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Predavanja potekajo po študijskem programu. Na predavanjih
morajo študenti spoznati vsebino, metodologijo in sistematiko
predmeta.
66. člen
Seminarji so oblika izobraževalnega dela, pri katerih se
pri obravnavi določenih zaokroženih vprašanj iz posameznega
predmeta metodično vzpostavlja neposredno sodelovanje med
visokošolskim učiteljem in študentom. Seminarji potekajo po
študijskem programu in morajo študenta usposobiti za samostojno dojemanje snovi in reševanje problemov v okviru predmeta. Učitelj je dolžan posredovati literaturo, ustrezne učne
pripomočke in razpoložljivo izobraževalno tehnologijo; vse to
omogoča učinkovito delo v seminarju.
67. člen
Vaje se izvajajo kot praktične vaje, klinične vaje, praktikumi, na pedagoških študijskih smereh pa tudi hospitacije,
nastopi in pedagoška praksa.
Z vajami si študenti ob vodstvu učiteljev in ob pomoči visokošolskih sodelavcev utrjujejo znanja in pridobivajo izkušnje
in spretnosti.
Hospitacije, nastopi in pedagoška praksa študentov imajo
namen usposobiti študenta za izvajanje izobraževalnega dela.
Priprave nanje in njihovo analizo vodijo visokošolski učitelji
specialnih didaktik posameznih predmetov, skupaj s strokovnimi sodelavci za izvajanje praktičnega pouka.
68. člen
Mentorsko delo in druge oblike individualnega dela se
organizirajo dogovorno med študenti in učitelji in obsegajo
usmerjanje, svetovanje, študijske razgovore in druge metode
učiteljeve pomoči pri izobraževalnem in raziskovalnem delu ter
pri izobraževalnih in raziskovalnih nalogah. V ta namen ima
učitelj tudi govorilne ure.
69. člen
Oblike uvajanja študentov v raziskovalno delo so:
– sodelovanje pri raziskavah, ki jih organizirajo raziskovalni inštituti,
– seminarji in seminarske naloge,
– raziskovalno delo študentov pod mentorstvom učiteljev v okviru posebnih študijsko-raziskovalnih projektov in pri
diplomskih nalogah.
70. člen
Praktično usposabljanje se izvaja v delovnem okolju in
je obvezni sestavni del visokošolskih strokovnih študijskih
programov, ovrednoten s kreditnimi točkami, lahko je tudi
sestavni del univerzitetnih študijskih programov ter omogoča
študentom spoznavanje dela, organiziranosti in upravljanja
in se tako pod strokovnim vodstvom pripravljajo na bodoče
praktično delo.
Članice univerze sodelujejo pri izvajanju, spremljanju in
vrednotenju praktičnega usposabljanja z organizacijami uporabnikov in z njimi urejajo medsebojne obveznosti.
b) Učni jezik
71. člen
Učni jezik je slovenski.
Univerza v Mariboru skrbi za razvoj slovenščine kot strokovnega oziroma znanstvenega jezika.
Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva se
omogoči učenje slovenščine.
Študijski programi se lahko izvajajo v tujem jeziku, če gre
za opravljanje javne službe, in sicer:
– študijski programi tujih jezikov,
– deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju
sodelujejo gostujoči visokošolski profesorji ali študenti iz tujine
ali je vaje vpisano večje število tujih študentov,
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– študijski programi, če se ti programi izvajajo na članici
Univerze tudi v slovenskem jeziku.
72. člen
Študijski programi ali njihovi deli se izvajajo v tujem jeziku
v enem od naslednjih primerov:
– če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči učitelji tujih univerz ali mednarodno priznani strokovnjaki, ki jih univerza
povabi k sodelovanju,
– če gre za študijske programe, ki niso zajeti v nacionalnem programu visokega šolstva,
– če gre za študijske programe, v katere so vključeni tuji
študenti oziroma so pretežno namenjeni tujim študentom, ali je
vanje vpisano večje število tujih študentov.
Članica Univerze je dolžna zagotoviti, da se študijski program oziroma njegovi deli izvajajo v tujem jeziku, ki ustreza jezikovnemu znanju večine domačih študentov na tem programu.
V primeru, da gre za študijske programe, v katere so
vključeni tuji študenti na osnovi mednarodnih pogodb ali sistema kreditnega študija, spada to pedagoško delo pedagoških
delavcev med redne delovne obveznosti.
73. člen
O izvajanju študijskih programov ali delih programov v tujem
jeziku sklepa senat članice univerze, ki izvaja študijski program.
74. člen
O izvajanju študijskih programov ali delov študijskih programov v tujem jeziku, ki so obveznost univerze na podlagi
mednarodnih pogodb in sporazumov, odloča na predlog Komisije za študijske zadeve univerze Senat univerze. Senat
Univerze sprejme pravila za izdelavo in zagovor diplomskih,
magistrskih in doktorskih nalog v tujem jeziku.
c) Pravica do vpisa, razpis za vpis in vpisni postopek
1. Pravica do vpisa
75. člen
Pravica do visokošolskega izobraževanja in status študenta se pridobi z vpisom na univerzo.
Študenti se vpisujejo v posamezni letnik ali semester.
76. člen
V študijski program za pridobitev dodiplomske univerzitetne izobrazbe in v študijske programe za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe se lahko vpiše, kdor je opravil maturo.
V študij po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe
na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor
je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja
ter izpit iz enega izmed predmetov mature.
Ustreznost programa pridobljene srednje strokovne izobrazbe ter predmet mature iz prejšnjega odstavka se določita
s študijskim programom.
V študij po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo ali
zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe, določene s študijskim programom.
Poleg mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita
se lahko s študijskim programom kot pogoj za vpis določijo tudi
posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom določi, da se v študij vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev
iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega člena, če
izkazuje izjemno umetniško nadarjenost.
76.a člen
Pogoje za vpis iz 76. člena tega Statuta izpolnjuje tudi,
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in je ustrezno
priznano.
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2. Javna objava razpisa za vpis
77. člen
Univerza javno objavi razpis za vpis v začetni letnik dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo njene članice.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega
leta, razpis v podiplomsko izobraževanje pa najmanj štiri mesece pred začetkom študijskega leta.
78. člen
Vsebino razpisa za vpis določi Senat univerze na predlog
Senata članice univerze.
V razpisu se objavijo imena članic univerze in študijski
programi, kraj izvajanja študijskih programov, v katere se vpisuje, trajanje študija, pogoji za vpis, število prostih vpisnih mest in
postopki ter roki za prijavo na razpis in izvedba vpisa.
79. člen
Po objavi razpisa v dodiplomske študijske programe organizirajo univerza in njene članice informativni dan, na katerem
vse zainteresirane seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji
izobraževanja, s poklici, za katere izobražujejo, možnostmi nadaljnega izobraževanja ter drugimi informacijami, pomembnimi
za odločitev o izbiri študija.
Informativni dan se organizira na dan, določen v objavi
razpisa.
3. Prijava za vpis in izbirni postopek
80. člen
Kandidati za vpis v začetni letnik dodiplomskih študijskih programov pošljejo svojo prijavo s predpisanimi podatki
v predpisanem roku visokošolski prijavno- informacijski službi
univerze, ki na osnovi prijav ugotovi skupne potrebe po visokošolskem izobraževanju na posameznih študijskih programih.
81. člen
Če število prijavljenih kandidatov bistveno presega število
razpisanih mest glede na prostorske, kadrovske in opremske
zmogljivosti članic univerze, omeji senat univerze na predlog
Senata članice univerze vpis.
82. člen
V predpisanem izbirnem postopku se kandidati razvrščajo
glede na veljavna določila Zakona o visokem šolstvu. Univerza
si mora za omejitev vpisa pridobiti soglasje Vlade Republike
Slovenije, ki se javno objavi.
4. Vpisni postopek
83. člen
Vpis v začetni letnik za dodiplomski redni in izredni študij
se opravi v skladu z razpisom za vpis.
84. člen
Zaradi kršitve pri izbirnem postopku se lahko kandidat
po prejemu sklepa o rezultatu izbirnega postopka pritoži na
Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov, in sicer v roku, ki
je določen v sklepu o rezultatu izbirnega postopka.
Odločitev Univerzitetne komisije za pritožbe študentov
je dokončna.
85. člen
Študenti se vpisujejo v višje letnike, če so izpolnili s študijskim programom in tem Statutom določene obveznosti.
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za
napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve
članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v
višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti
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ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več
kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil
ostale obveznosti. Članica lahko v študijskem programu izmed
obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji
letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni
mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar
v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje
po prvem odstavku tega člena.
V primeru, da študentu prošnja ni bila odobrena, se ima
študent pravico pritožiti na Univerzitetno komisijo za pritožbe
študentov v roku 8 dni.
86. člen
Študenti, ki ponavljajo letnik ali se prepišejo v drug študijski program oziroma smer, se vpisujejo v enakem roku, kot je
določeno v tem Statutu za vpis v začetni letnik oziroma letnik
napredovanja.
Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, lahko Komisija za študijske zadeve Senata
članice univerze dovoli vpis tudi po preteku teh rokov, vendar
najpozneje do roka, ki ga določi ustanovitelj v aktu, ki ureja
vprašanja razpisa za vpis in izvedbe vpisa v visokem šolstvu.
87. člen
Študent, ki mu ni bil odobren vpis v isti ali višji letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, ker nima izpolnjenih
vseh študijskih obveznosti po študijskem programu oziroma
Komisija za študijske zadeve članice ni odločila v roku 15 dni,
se ima pravico pritožiti na Univerzitetno komisijo za pritožbe
študentov v roku 8 dni.
Odločitev Univerzitetne komisije za pritožbe študentov
je dokončna.
88. člen
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavljajo na vpis skladno s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu in Pravilnikom o šolninah in bivanju v
študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.
Prijavno sprejemni postopek za vpis tujcev in Slovencev
brez slovenskega državljanstva v prvi letnik dodiplomskega študija v prvem prijavnem roku izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru. O izpolnjevanju pogojev
za vključitev Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih
državljanov v podiplomske študijske programe in v programe
za izpopolnjevanje ter o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje
študija po merilih za prehode odloča pristojni organ članice
Univerze v Mariboru. K prijavi morajo tujci in Slovenci brez
slovenskega državljanstva predložiti:
1. Overjeno kopijo s prevodom rojstnega lista ali drugo
listino, iz katere je razvidno državljanstvo;
2. fotokopije spričeval zadnjih dveh letnikov srednje
šole in zaključnega spričevala, overjene pri notarju, uradni
osebi upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolske
prijavno-informacijske službe univerz in samostojnih visokošolskih zavodov ali overjene skladno z Zakonom o overitvi
listin v mednarodnem prometu, ter prevode teh spričeval v
slovenski jezik;
3. odločbo o priznavanju in vrednotenju izobraževanja;
4. potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenskega
jezika na ustrezni ravni, če je za posamezen študijski program
tako določil senat fakultete. Članice univerze določijo raven
zahtevanega znanja slovenskega jezika in termin, do katerega
mora študent opraviti izpit iz slovenskega jezika.
Potrdilo o znanju slovenskega jezika za vpis na univerzo lahko kandidat pridobi tudi, če v postopku pred posebno
komisijo članice univerze ta komisija na osnovi razgovora s
kandidatom preveri kandidatovo znanje slovenskega jezika in
ga oceni kot ustrezno. V tem primeru se šteje, da kandidat izpolnjuje pogoje iz četrte točke prejšnjega odstavka tega člena.
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Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva
se šteje, da izpolnjujejo pogoje iz četrte točke prejšnjega
odstavka tega člena, če so končali osnovno in/ali srednjo
šolo v Republiki Sloveniji ali dvojezično srednjo šolo ali so
že pridobili diplomo na dodiplomskem študijskem programu
v Republiki Sloveniji.
č) Študijsko leto
89. člen
Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra v
naslednjem koledarskem letu. Študijsko leto se deli na zimski
in poletni semester.
S študijskim koledarjem se za posamezno študijsko leto
razporedi začetek in konec predavanj v posameznih semestrih,
razporejajo počitnice in določajo univerzitetni prazniki in drugi
pomembni dnevi oziroma jubileji. S študijskim koledarjem univerze se za posamezno študijsko leto določijo pedagoškega
dela prosti dnevi.
V dodiplomskem študiju obsegajo predavanja, seminarji
in vaje na leto 30 tednov z najmanj 20 in največ 30 urami tedensko. Obseg študijske prakse določajo študijski programi.
Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme preseči 40 ur na teden in
42 tednov na leto.
Visokošolsko izobraževalno delo se lahko organizira tudi
strnjeno, vendar mora biti to časovno usklajeno s študijskim
koledarjem in potrjeno na Senatu članice.
d) Izredni študij
90. člen
Če študijski program omogoča, da se organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj lahko prilagaja
časovnim možnostim študentov in se izvaja kot izredni študij,
se lahko v skladu z akreditiranim študijskim programom in
dislociranimi enotami, izvaja na naslednje načine:
1. Predavanja, seminarji in vaje se praviloma razporejajo
zunaj običajnega dnevnega delovnega časa zlasti ob koncu
tedna, na dela proste dneve in na dneve tedenskega počitka.
2. Izobraževalno delo se organizira strnjeno.
3. Predmeti se podajo zgoščeno in zmanjša se število ur
obveznega sodelovanja pri izobraževalnem delu, posebej pri
predmetih, pri katerih so vsebine študentu iz njegovih delovnih
izkušenj znane.
4. Oprosti se obvezna športna vzgoja in obvezna udeležba pri vajah za predmete, pri katerih je mogoče spoznanja
pridobiti pri praktičnem delu na delovnem mestu.
5. Ob večjem interesu in ob zagotovitvi prostorskih in
drugih materialnih pogojev se izobraževanje organizira zunaj
sedeža fakultete oziroma visoke strokovne šole.
6. Preverjanje znanja se razporedi na dela proste dneve.
O načinu izvajanja izrednega študija odloča Senat članice
univerze na predlog Komisije za študijske zadeve.
e) Interdisciplinarni študijski programi
91. člen
Če interdisciplinarne študijske programe izvajata dve ali
več članic univerze, izvaja vsaka članica predmete iz svojih
predmetnih področij.
Vsaka članica univerze odgovarja za del študijskega programa, ki ga izvaja.
92. člen
S posebnim splošnim aktom univerze in na njegovi osnovi
s posebnimi sporazumi se urejajo vprašanja vpisa, razporeda
predavanj in drugih oblik pedagoškega dela, izpitov, vodenja
evidence, mentorstva pri diplomskih delih, materialnih in drugih stroškov in druga vprašanja izvedbe interdisciplinarnega
študija.

Uradni list Republike Slovenije
f) Študij po kreditnem sistemu
93. člen
Univerza v Mariboru izvaja in razvija kreditni sistem študija skladno z določili Zakona o visokem šolstvu, z merili, ki jih
sprejme Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo in priporočili Evropske unije.
g) Vzporedni in zaporedni študij
94. člen
Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku
študija povprečno oceno študija najmanj osem, lahko Komisija
za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se
hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih
izvaja ena ali več članic univerze. Pri tem hkrati odloči tudi o
olajšavah pri takem študiju (oprostitve od predavanj, vaj idr.).
V primeru omejitve vpisa v vzporedni študij članica določi merila za izbiro. Študent mora prijavi za vzporedni študij priložiti
potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem je že vpisan, potrdilo o povprečni
oceni študija in soglasje dekana tega visokošolskega zavoda.
V času absolventskega staža vpis v vzporedni študij ni mogoč.
Komisija iz prvega odstavka tega člena lahko izjemoma
dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so
izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj
za vpis.
Diplomanti Filozofske fakultete UM, Pedagoške fakultete
UM ter Fakultete za naravoslovje in matematiko UM lahko po
diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam dvopredmetni študijski
program na Filozofski fakulteti UM ali Fakulteti za naravoslovje
in matematiko UM, če fakulteta zaporedni študij v skladu z
razpisom za vpis omogoča. Natančnejše pogoje za vpis na
zaporedni študij določi posamezna fakulteta v razpisu za vpis.
h) Individualni študij
95. člen
Pri individualnem študiju se organizirane oblike visokošolskega izobraževalnega dela pri izvajanju študijskih programov
(predavanja, seminarji, vaje) nadomeščajo z individualnimi
konzultacijami.
Študijski programi se izvajajo kot individualni študij, če se
v študijski program ne vpiše dovolj študentov.
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov, če to omogoča študijski program.
i) Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje
96. člen
Člen je bil izbrisan.
97. člen
Člen je bil izbrisan.
98. člen
Člen je bil izbrisan.
99. člen
Člen je bil izbrisan.
100. člen
Člen je bil izbrisan.
101. člen
Člen je bil izbrisan.
102. člen
Člen je bil izbrisan.
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103. člen
Člen je bil izbrisan.
104. člen
Člen je bil izbrisan.
105. člen
Člen je bil izbrisan.
106. člen
Člen je bil izbrisan.
107. člen
Člen je bil izbrisan.
108. člen
Člen je bil izbrisan.
109. člen
Člen je bil izbrisan.
110. člen
Oblike, potek, preverjanje in ocenjevanje znanja ter druga
vprašanja v zvezi s študijem in izpitnim redom ter vprašanja
glede izpisa iz univerze se podrobneje urejajo s splošnim
aktom, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju
študentskega sveta univerze.
j) Napredovanje, izjemno napredovanje in hitrejše
napredovanje
111. člen
Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom določene obveznosti, napredujejo v naslednji letnik.
Ob pogojih, ki so določeni v drugem odstavku 85. člena
tega statuta, lahko študent izjemoma napreduje v višji letnik,
tudi če ni izpolnil vseh s študijskim programom predvidenih
obveznosti.
112. člen
Študentom, ki dosegajo nadpovprečne uspehe, se omogoči, da končajo izobraževanje v krajšem času, kot je določeno
s študijskim programom.
Študentu se omogoči hitrejše napredovanje, če je nadpovprečno opravljal vse svoje študijske obveznosti ter izpite
iz predmetov nižjih letnikov in bil ocenjen s povprečno oceno
najmanj osem.
Hitrejše napredovanje se omogoči študentom tako, da
lahko še pred zaključkom predavanj opravljajo izpite iz določenih predmetov ali da z opravljanjem izpitov in drugih oblik
preverjanja znanja pri posameznih predmetih v enem letniku
izpolnijo obveznosti iz vsebin enega ali več predmetov dveh
ali več letnikov.
O hitrejšem napredovanju odloča na prošnjo študenta
Komisija za študijske zadeve Senata fakultete oziroma visoke
strokovne šole.
112.a člen
Študent ima pravico do zviševanja ocen pri posamezni
učni enoti pred zaključkom študija skladno s splošnim aktom
univerze.
k) Prehod med študijskimi programi
113. člen
V teku svojega visokošolskega študija lahko študent preneha izobraževanje po študijskem programu, v katerega se je
prvotno vpisal, in nadaljuje izobraževanje po drugem študijskem programu.
Pri prehodu v drug študijski program se lahko študentu
priznajo vse obveznosti ali samo del obveznosti, ki jih je študent
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opravil po prvem študijskem programu, kot opravljene obveznosti iz drugega študijskega programa.
Za prehod v smislu tega člena se ne šteje sprememba
študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnjevanja obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.
113.a člen
Prehode med študijskimi programi iz 58.a člena tega
Statuta določajo Merila za prehode med študijskimi programi,
ki jih sprejmeta Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo in
ta Statut. Z njimi se določijo pogoji za prehode med študijskimi
programi iste stopnje ter pogoji za prehod iz višješolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje.
114. člen
Natančnejši pogoji in merila za prehod med posameznimi
sorodnimi programi se lahko določijo v študijskem programu.
Vloge za prehod med drugimi programi obravnava individualno
pristojni organ članice.
115. člen
Prehod iz enega študijskega programa je možen v začetku študijskega leta.
Ob prehodu predloži študent izpisnico iz prejšnjega študijskega programa in potrdilo o do tedaj opravljenih študijskih
obveznostih.
116. člen
Člen je bil izbrisan.
117. člen
O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski
program odloča na prošnjo študenta Komisija za študijske zadeve članice univerze, pri kateri namerava študent nadaljevati
študij. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega
in pri vzporednem študiju se študentu priznajo izpiti in druge
študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost
znanja, ki se zahtevajo po študijskih programih.
Pri odločitvi o prehodu iz enega študijskega programa v
drugega določi Komisija za študijske zadeve članice študentu
pogoje na osnovi naslednjih meril:
– izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
– število razpoložljivih študijskih mest,
– študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih
tudi kreditne točke) iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo,
– obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.
Na odločitev Komisije za študijske zadeve članice se
je mogoče v roku 8 dni pritožiti na Univerzitetno komisijo za
pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe
študentov je dokončna.
l) Prehod med univerzami
118. člen
Študent lahko preneha izobraževanje na visokošolskem
zavodu, na katerega se je vpisal, in študij nadaljuje na Univerzi
v Mariboru.
Za prehod med visokošolskimi zavodi se ne šteje vpis v
začetni letnik fakultete oziroma visoke strokovne šole Univerze
v Mariboru, čeprav se študentu priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil na univerzi, na kateri je do tedaj študiral.
119. člen
Študent, ki prehaja in nadaljuje študij na Univerzi v Mariboru, mora izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik v študijskem
programu, v katerega je bil do sedaj vpisan.
O prehodu študenta po tem členu odloča Senat članice
univerze na prošnjo.
Senat članice univerze lahko študentu, ki želi nadaljevati
študij na Univerzi v Mariboru, določi za vpis v višji letnik mo-
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rebitne diferencialne izpite ali druge obveznosti po študijskem
programu.
m) Ponavljanje letnika
120. člen
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v
višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.
121. člen
Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve
članice univerze študentu, ki je:
– redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
– opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj
30 ECTS.
Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi
študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela
in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot
15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi,
ki po tem Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.
Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku
8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe
študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študentov je dokončna.
n) Nadaljevanje študija po prekinitvi
122. člen
Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program
v tem času ni spremenil.
Če je študent prekinil študij in se je v času prekinitve
študija spremenil študijski program, v katerega je bil vpisan, se
dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija pod pogojem,
da se mu določijo dodatne obveznosti (diferencialni izpiti, druge
obveznosti), ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Če
zaradi uvajanja novih študijskih programov to ni mogoče, lahko
na ustrezen način nadaljuje in konča študij po novih študijskih
programih.
Študentu začne teči prekinitev od izgube statusa študenta.
123. člen
O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe
študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti, odloča
Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta.
Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku
8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe
študentov, katere odločitev je dokončna.
3. Organizacija in izvajanje izobraževanja za pridobitev
podiplomske izobrazbe
a) Skupne določbe
124. člen
Podiplomske študijske programe izvajajo članice Univerze v Mariboru.
Senat univerze na predlog Senata članice univerze sprejme podiplomske študijske programe. Senat univerze si mora za
študijski program pridobiti soglasje Sveta Republike Slovenije
za visoko šolstvo.
125. člen
Zaradi kršitve pri izbirnem postopku se lahko kandidat v
roku 8 dni od seznanitve z odločitvijo pritoži na Univerzitetno
komisijo za pritožbe študentov. Odločitev Univerzitetne komisije
za pritožbe študentov je dokončna.
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O izvajanju in nadaljevanju podiplomskega študija odloča
Senat članice univerze na predlog komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve in v skladu s pogoji, določenimi s študijskim
programom.
O ugovoru študenta v zvezi z izvajanjem podiplomskega
študija odloča na prvi stopnji Senat članice. Ugovor se poda
pisno.
Če je kršeno izvajanje in nadaljevanje podiplomskega študija, se lahko študent podiplomskega študija pritoži na Komisijo
za pritožbe študentov Univerze, ki zadevo obravnava in poda
ustrezen predlog Senatu univerze.
Senat univerze o zadevi dokončno odloči. Na osnovi
odločitve Senata izda rektor univerze odločbo.
126. člen
Člen je bil izbrisan.
c) Magistrski študij
127. člen
Magistrski študij je usmerjen v znanstvenoraziskovalno
delo. Obsega uvajanje v raziskovalno delo in razvijanje sposobnosti kandidata za opravljanje raziskovalnega dela na področju
določene znanstvene discipline ter študij predmetov za poglabljanje in razširjanje znanj, potrebnih za pripravo in izdelavo
magistrske naloge.
127.a člen
Magistrski študijski programi skladno z 58.a členom tega
Statuta omogočajo študentom poglabljanje znanja na širših
strokovnih področjih, usposabljajo jih za iskanje novih virov
znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo
znanstvenoraziskovalnih metod v širšem okviru in v novih ali
spremenjenih okoliščinah, za prevzemanje odgovornosti za
vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje
kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za
vodenje skupinskega dela. Obvezni sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne,
aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.
128. člen
Pogoji za vpis v magistrske študijske programe so določeni z Zakonom o visokem šolstvu in magistrskim študijskim
programom.
V magistrske študijske programe po 58.a členu tega Statuta se lahko vpiše, kdor je končal:
– študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih
področij;
– študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede
na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ
60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem
na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
Strokovna področja iz prve alineje in študijske obveznosti
iz druge alineje prejšnjega odstavka se določijo z magistrskim
študijskim programom.
Z magistrskim študijskim programom se lahko kot pogoj
za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične
sposobnosti ali ustrezne delovne izkušnje.
128.a člen
Pogoje za vpis iz prejšnjega člena tega Statuta izpolnjuje
tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
128.b člen
Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske programe se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna
ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih s študijskim programom določenih predmetih oziroma
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predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu,
določenem s študijskim programom.

Magistrsko delo zagovarja kandidat praviloma pred komisijo iz prvega odstavka tega člena.

129. člen

134. člen
V postopku zagovora in promocije magistrske naloge
ter drugimi zadevami glede postopka magisterija se smiselno
uporabljajo določbe členov 147. do vključno 161. člena tega
statuta.
Postopek priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje ureja splošni akt o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu
2. stopnje.

Člen je bil izbrisan.
130. člen
Podiplomski študij po programu za pridobitev magisterija
traja dve leti.
130.a člen
Podiplomski študij po programu za pridobitev magisterija
skladno z 58.a členom tega Statuta traja eno do dve leti in
obsega 60 do 120 kreditnih točk, vendar tako, da na istem
strokovnem področju skupaj s študijskim programom prve stopnje traja pet let. Magistrski študijski programi, ki obsegajo
60 kreditnih točk, omogočajo študentom, ki so na prvi stopnji
končali študij, ovrednoten s 180 kreditnimi točkami, dodatni
letnik, tako da si skupaj pridobijo 120 kreditnih točk, potrebnih
za dokončanje magistrskega študijskega programa.
Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za
poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami.
Študij po študijskih programih druge stopnje (magistrski
študijski programi) se lahko izvaja tudi po delih, določenih s
programom.
Pri določanju dolžine študija se upoštevajo veljavna določila Zakona o visokem šolstvu.
130.b člen
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, specializacije in magisterija
se pri vpisu v nove podiplomske študijske programe priznajo
študijske obveznosti ali določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu, kot ga določa Zakon o visokem šolstvu. O
priznavanju in določanju dodatnih študijskih obveznosti odloča skladno z akreditiranim študijskim programom pristojni
organ članice.
Za diplomante dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe se pri vpisu v nove dveletne magistrske študijske programe z istega ali sorodnega strokovnega
področja praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu
60 kreditnih točk. Za diplomante dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ki izobražujejo za
poklice, urejene z direktivami Evropske unije in ovrednotene s
300 kreditnimi točkami ali več, se pri vpisu v doktorske študijske programe, uporablja določbe Zakona o visokem šolstvu, ki
urejajo to vprašanje.
131. člen
Senat članice univerze določi podiplomskemu študentu
mentorja.
Mentor pri izdelavi magistrske naloge je visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki
je znanstveno aktiven na področju znanstvene discipline, na
kateri temelji magistrska naloga.
132. člen
Ob koncu magistrskega študija izdela podiplomski študent
magistrsko delo.
Magistrsko delo je samostojno raziskovalno delo, s katerim kandidat dokazuje, da obvlada določeno področje stroke
in znanosti, povezano s temo magistrskega dela in metode
znanstvenoraziskovalnega dela.
133. člen
Magistrsko delo oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje
Senat članice univerze izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki imajo doktorat znanosti in so znanstveno
aktivni na znanstvenem področju oziroma v znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat magistrirati.

č) Doktorski študij
135. člen
Doktorat znanosti si lahko pridobijo kandidati, ki:
1. končajo študij po programu za pridobitev doktorata
znanosti in če uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko
disertacijo,
2. imajo magisterij iz ustreznih znanstvenih disciplin, če
uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo,
3. so izredno uspešni študenti v študijskem programu za
pridobitev magisterija, če uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo iz iste znanstvene discipline oziroma
področja (ne da bi predhodno izdelali magistrsko nalogo).
136. člen
Možnost nadaljevanja podiplomskega študija po tretji alineji prejšnjega člena se omogoča podiplomskim študentom, ki
so opravili vse izpite in so bili iz predmetov magistrskega študija
ocenjeni s povprečno oceno, kot jo določa študijski program,
oziroma z oceno najmanj osem ter izkazujejo poglobljeno samostojno in izvirno raziskovalno delo. Senat fakultete skladno
s to določbo po potrebi določi program prehoda z magistrskega
študija na enovit doktorski študij.
136.a člen
Doktorski študijski programi skladno z 58.a členom tega
Statuta obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta.
V te doktorske študijske programe se lahko vpiše, kdor
je končal:
– študijski program druge stopnje;
– enega od študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ki so usklajeni s temi
direktivami, in so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami;
– najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z ustreznega strokovnega področja in ima izkazane vidne uspehe pri
raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti
s 60 kreditnimi točkami.
Priporočljivo je, da kandidat pred vpisom naveže stik s
potencialnim mentorjem in ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali izbrano ožje področje, iz katerega namerava
doktorirati.
136.b člen
Pogoje za vpis iz prejšnjega člena tega Statuta izpolnjuje
tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in je
ustrezno priznano.
136.c člen
Pri izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske programe
iz 136.a člena se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), lahko pa tudi uspeh pri
izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom, ali pri preizkusu umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti.
137. člen
Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat pridobiti
doktorat znanosti.
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138. člen
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora članici univerze za vpis v program doktorskega študija predložiti
dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev skladno s 136. ali
136.a členom tega Statuta in Zakonom o visokem šolstvu
Republike Slovenije.
139. člen
Kandidat, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti članici univerze, na kateri je vpisan, prijavo teme doktorske
disertacije z:
– biografskimi podatki, predlogom teme in predlogom
potencialnega mentorja ter dispozicijo doktorske disertacije,
– dokazili o izpolnjevanju pogojev za prijavo,
– praviloma bibliografijo z izpisom iz sistema COBISS.
Senat članice univerze imenuje na prvi seji komisijo za
oceno teme doktorske disertacije, ki ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za pridobitev doktorata znanosti in oceni ustreznost predlagane teme (oceni, ali dajejo predložena tema in
vprašanja, ki jih kandidat namerava obravnavati v disertaciji,
kandidatu dovolj možnosti za samostojen in izviren prispevek
k ustrezni znanstveni disciplini).
Komisija za oceno teme doktorske disertacije ima najmanj tri člane in jo sestavljajo habilitirani visokošolski učitelji
in znanstveni delavci z znanstvenega področja, s katerega
želi kandidat pridobiti doktorat znanosti. En član komisije je
praviloma visokošolski učitelj druge univerze. Če je tema doktorske disertacije s področja več znanstvenih disciplin, mora biti
sestavljena tako, da bo zagotovljen interdisciplinarni pristop.
Komisija je dolžna pripraviti svojo oceno in mnenje praviloma v enem mesecu, najpozneje pa v dveh mesecih od njenega imenovanja in ga predložiti senatu članice, ki ga obravnava
na svoji prvi naslednji seji.
Če je poročilo komisije pozitivno, komisija skupaj z mnenjem predlaga senatu članice mentorja, ki bo spremljal kandidatovo delo pri izdelavi disertacije in mu dajal navodila za delo.
139.a člen
Članica univerze zagotavlja doktorskemu kandidatu pomoč pri pripravi doktorske disertacije.
Če je tema interdisciplinarna, se praviloma imenuje dodatni mentor – somentor.
Mentor oziroma somentor kandidatu za pridobitev doktorata znanosti je lahko visokošolski učitelj v nazivu docent,
izredni profesor, redni profesor in zaslužni profesor, če je znanstveno aktiven na področju z disertacijo povezane discipline.
Mentor mora biti zaposlen ali v pogodbenem razmerju na
Univerzi v Mariboru, somentor je lahko z druge institucije.
V utemeljenem primeru lahko mentorja, ki ni zaposlen ali v pogodbenem razmerju na Univerzi v Mariboru na predlog senata
članice odobri Senat univerze.
Mentor oziroma somentor je dolžan omogočiti kandidatu
občasne stike zaradi izvajanja svetovalnih funkcij.
Posamezni visokošolski učitelj je lahko mentor največ
petim kandidatom istočasno za pridobitev doktorata znanosti.
Izjemoma lahko Senat Univerze v Mariboru odobri večje število
kandidatov posameznemu mentorju.
Znanstveno aktivnost predlaganega mentorja ugotavlja
Senat univerze.
Kriterije iz tretjega odstavka tega člena lahko na predlog
članic univerze s splošnim aktom določi Senat univerze.
Senat članice po obravnavi pozitivnega mnenja komisije
pošlje predlog teme doktorske disertacije s predlogom mentorja
oziroma somentorja, skupaj z gradivom in svojim mnenjem Senatu univerze v odobritev. Pred obravnavo na Senatu univerze
obravnava gradivo Komisija pristojna za podiplomski študij.
140. člen
Senat članice po obravnavi pozitivnega mnenja komisije
pošlje predlog teme doktorske disertacije s predlogom mentorja
oziroma somentorja, skupaj z gradivom in s svojim mnenjem
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Senatu univerze v odobritev. Pred obravnavo na Senatu univerze obravnava gradivo Komisija pristojna za podiplomski študij.
Senat univerze sprejme svojo odločitev o predlagani temi
doktorske disertacije in mentorja oziroma somentorjev v dveh
mesecih od vložene zahteve.
141. člen
Na predlog univerze oziroma komisije za oceno teme
disertacije določi pristojni organ univerze kandidatu rok, v katerem naj predlagano temo spremeni oziroma svojo prijavo po
navodilih dopolni, od članice pa lahko zahteva, da v določenem
roku predlaga drugega mentorja.
142. člen
Senat univerze izda kandidatu sklep o svoji odločitvi in o
tem seznani članico.
Sprejeto temo vpiše univerza v posebno evidenco doktorskih kandidatov z datumom odobritve.
Člen je bil izbrisan.

143. člen

144. člen
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila sprejeta tema disertacije,
predložiti izdelano doktorsko disertacijo v zadostnih izvodih.
Za doktorsko disertacijo lahko kandidat predloži tudi znanstveno delo ali več takih del, ki pomenijo zaokroženo celoto.
Doktorska disertacija je lahko sestavni del skupinskega
dela, pri katerem pa mora biti razviden samostojen prispevek
kandidata.
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti, ki iz opravičenih razlogov doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz
prvega odstavka tega člena, lahko zaprosi za podaljšanje roka.
O tem odloči Senat članice univerze.
Če kandidat za doktorat znanosti ne predloži doktorske
disertacije v roku iz prvega odstavka tega člena in pred iztekom
roka tudi ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil
od prijavljene teme in da je tema prosta.
145. člen
Senat članice univerze imenuje na svoji prvi seji, vendar
najkasneje v tridesetih dneh od prejema doktorske disertacije
komisijo za oceno disertacije.
Komisija za oceno disertacije ima predsednika in najmanj dva člana in se imenuje izmed visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev članice univerze, lahko pa tudi z drugih
univerz, ki imajo doktorat znanosti in so znanstveno aktivni na
znanstvenem področju oziroma v znanstveni disciplini, iz katere
želi kandidat doktorirati.
146. člen
Komisija za oceno disertacije je dolžna v roku treh mesecev od imenovanja pregledati disertacijo, podati pisno poročilo
o oceni disertacije in ga s svojim predlogom predložiti Senatu
članice univerze.
Senat članice univerze doktorsko disertacijo sprejme ali
zavrne ali pa jo vrne kandidatu, da jo spremeni ali dopolni; za
to mu določi primeren rok.
Zavrnjene doktorske disertacije kandidat ne more ponovno predložiti, da bi si z njo pridobil doktorat znanosti.
147. člen
Če je bila doktorska disertacija pozitivno ocenjena in
sprejeta, določi dekan članice univerze, na predlog komisije za
oceno disertacije in v sporazumu s kandidatom, dan zagovora
disertacije.
Zagovor disertacije se mora opraviti praviloma v roku
enega meseca, najpozneje pa v treh mesecih od dneva, ko je
bila disertacija na podlagi pozitivne ocene sprejeta.
Doktorska disertacija se javno zagovarja pred komisijo,
ki jo praviloma sestavljajo člani komisije za oceno disertacije.
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148. člen
Najmanj sedem dni pred dnevom zagovora disertacije
objavi članica univerza na svoji oglasni deski in v dnevnem
časopisu ime in priimek kandidata, temo doktorske disertacije ter čas in kraj zagovora z navedbo, da je disertacija pred
zagovorom na vpogled v tajništvu članice univerze in da je
zagovor javen.
149. člen
Predsednik komisije začne zasedanje, sporoči podatke
o kandidatu, o njegovem prejšnjem znanstvenoraziskovalnem
delu, kakor tudi podatke o izpolnjevanju pogojev za obrambo
disertacije.
Član komisije, ki ga določi predsednik komisije, prebere
poročilo komisije o oceni disertacije, sklep o sprejemu disertacije in akt o imenovanju komisije.
Na poziv predsednika komisije poda nato kandidat ustno
predmet disertacije, znanstvene metode, ki jih je uporabil in
glavne znanstvene rezultate disertacije.
Nato postavljajo člani komisije kandidatu pisna vprašanja
in dajejo pripombe ter zahtevajo pojasnila v zvezi z vsebino
doktorske disertacije.
Kandidat odgovarja na postavljena vprašanja in pripombe
ter brani svoje znanstvene izsledke in rezultate.
Po odgovorih na vprašanja članov komisije pozove predsednik komisije druge navzoče, da lahko kandidatu zastavijo
vprašanja.
Ko kandidat odgovori na vsa postavljena vprašanja, zaključi predsednik komisije javni zagovor disertacije.
150. člen
Komisija nato na tajnem posvetovanju glasuje, ali je kandidat uspešno zagovarjal disertacijo.
Predsednik komisije javno razglasi sklep komisije in zaključi zasedanje.
151. člen
Če komisija med zagovorom disertacije spozna, da je
potrebno naknadno preveriti samostojnost in izvirnost kandidatovega dela, lahko zagovor disertacije prekine in ga odloži
največ za tri mesece. Po tem roku sprejme dokončno odločitev.
152. člen
Če kandidat neopravičeno ne pride na zagovor disertacije, sklene komisija, da je kandidat od zagovora disertacije
odstopil.
153. člen
O ustnem zagovoru disertacije se vodi zapisnik, ki ga
podpišejo vsi člani komisije in zapisnikar.
154. člen
O poteku in rezultatu zagovora disertacije poroča komisija
dekanu članice univerze, da o tem, zaradi promocije, obvesti
rektorja univerze.
155. člen
Promocije doktorjev znanosti opravlja rektor univerze.
Promocija se opravlja javno in svečano.
Dan, čas in kraj promocije določi rektor univerze.
156. člen
Svečanost, na kateri se promovirajo doktorji znanosti,
začne in vodi rektor univerze, ki da besedo dekanu članice
univerze ali mentorju ali somentorju, na kateri je kandidat zagovarjal doktorsko disertacijo. Dekan ali mentor ali somentor
na kratko poda podatke o življenju in delu kandidata, o njegovi
strokovni in znanstveni dejavnosti, o poteku zagovora, o predmetu disertacije in o znanstvenih rezultatih v disertaciji.
Na koncu rektor objavi, da so izpolnjeni pogoji za podelitev doktorata znanosti, proglasi kandidata za doktorja znanosti
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določenega znanstvenega področja oziroma discipline in mu
izroči diplomo.
Vse pravice, povezane s pridobitvijo naziva doktor znanosti, pričnejo teči z dnem promocije kandidata.
157. člen
V doktorski disertaciji vsebovana spoznanja mora kandidat praviloma še pred zagovorom, najkasneje pa pred promocijo objaviti v znanstveni publikaciji (kot izvirni znanstveni članek
ali pregledni znanstveni članek ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji ali poglavje v monografski publikaciji) ali kot
samostojno znanstveno publikacijo (znanstvena monografija),
tako, da je dostopna svetovni javnosti.
Spoznanja kandidata morajo biti objavljena v tujem jeziku
(razen za nacionalne vede) v publikaciji, ki izhajajo v državah
EU ali OECD, ali ima publikacija vse povzetke v tujem jeziku
države EU ali OECD. Mentor ali somentorji pri takšni objavi ne
smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot ustrezna vedno šteje objava v tujem jeziku v reviji, ki je indeksirana v JCR (SCI,
SSCI ali A&HCI) ali mednarodni patent s popolnim patentnim
preizkusom, priznan oziroma podeljen v državah EU ali OECD.
Kriteriji oziroma podrobnejša merila glede objav iz prejšnjega odstavka sprejme Senat UM na predlog senata članice
za posamezno članico.
158. člen
Univerza vodi knjigo doktoratov kot javno evidenco podeljenih doktoratov. V knjigo doktoratov se vpisujejo: ime in
priimek doktorja znanosti, rojstni podatki, naslov disertacije,
znanstvenoraziskovalno področje oziroma znanstvena disciplina, iz katere je pridobljen doktorat, članica univerze, na kateri
je potekal postopek za pridobitev doktorata, sestav komisije, ki
je ocenila disertacijo, in datum javnega zagovora.
159. člen
Če se po zagovoru disertacije oziroma po promociji pojavi
utemeljen sum, da doktorska disertacija ni rezultat kandidatove
lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov, se začne postopek za
odvzem doktorata znanosti.
160. člen
Predlog za uvedbo postopka za odvzem doktorata se da
pisno Senatu članice univerze, na kateri je bil opravljen zagovor
doktorske disertacije.
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena začne postopek
in imenuje komisijo treh članov z nalogo, da preuči utemeljenost suma, da disertacija ni rezultat kandidatove lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov. Komisija mora biti sestavljena
skladno z določilom drugega odstavka 139. člena tega statuta.
O predlogu mora komisija prizadetega zaslišati in skrbno pretehtati njegov zagovor.
Če komisija ugotovi, da sum ni utemeljen, obvesti Senat
članice univerze, da postopek ustavi. O tem obvesti tudi predlagatelja.
Če komisija ugotovi, da disertacija ni rezultat kandidatove
lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov, poroča o tem organu,
ki jo je imenoval, in hkrati predlaga odvzem doktorata znanosti.
O tem obvesti dekan osebo, ki se ji oporeka pridobljeni doktorat
znanosti.
161. člen
Senat članice univerze mora poročilo iz prejšnjega člena
obravnavati v tridesetih dneh in o predlogu komisije odločiti.
Na sejo se vabi oseba, ki se ji oporeka doktorat znanosti.
Če ta ne pride in svojega izostanka ne opraviči, lahko organ iz
prvega odstavka tega člena odloči tudi brez njene navzočnosti.
O odvzemu doktorata znanosti odloča Senat članice univerze z večino glasov vseh članov.
O sklepu iz prejšnjega odstavka obvesti dekan članice
univerze rektorja univerze.
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Rektor univerze sprejme sklep o preklicu diplome o doktoratu znanosti in odredi njen izbris iz knjige doktoratov. Sklep
o preklicu se objavi tudi v uradnem listu.
d) Častni doktorat
162. člen
Za izjemne dosežke na področju znanosti, izobraževanja,
umetnosti, kulture in na drugih področjih, povezanih z visokošolsko dejavnostjo, lahko univerza posameznim osebam podeli
častni doktorat.
Častni doktorat se lahko podeli tudi tujim državljanom.
O podelitvi častnega doktorata odloči Senat univerze na
predlog Senata ustrezne članice univerze ali na lastno pobudo.
163. člen
Promocija častnega doktorja se opravi javno in svečano.
Svečanost vodi rektor univerze. Dekan članice univerze, ki je predlagala podelitev častnega doktorata oziroma od
Senata univerze pooblaščeni dekan članice univerze, kadar
je Senat univerze o podelitvi častnega doktorata odločil na
lastno pobudo, poda na kratko biografske podatke kandidata in
razloge, zaradi katerih se mu podeljuje častni doktorat. Rektor
univerze objavi nato sklep Senata univerze o podelitvi častnega
doktorata s kratko obrazložitvijo razlogov o podelitvi in nato
izroči promoviranemu doktorju diplomo.
164. člen
Vsebino diplome o podelitvi častnega doktorata določi
Senat univerze, ko odloči o podelitvi. V diplomi je navedena
članica univerze, ki je predlagala podelitev častnega doktorata,
sklep Senata univerze, razlogi za podelitev častnega doktorata
in datum promocije.
Diplomo o podelitvi častnega doktorata podpišeta rektor
univerze in dekan članice univerze, ki je predlagala podelitev
častnega doktorata.
165. člen
Univerza vodi o podeljenih častnih doktoratih poseben
razvid.
4. Strokovni in znanstveni naslov
166. člen
Po uspešno končanem izobraževanju po študijskih programih za pridobitev izobrazbe dobi študent diplomo.
Z diplomo dobi študent strokovni oziroma znanstveni naslov, kot ga skladno z zakonom določa študijski program.
Diplomo izda univerza, podpišeta pa jo rektor univerze in
dekan članice univerze.
167. člen
Po uspešno končanih programih za izpopolnjevanja strokovne izobrazbe ali po delu študijskega programa za pridobitev
izobrazbe prejme udeleženec izobraževanja potrdilo, v katerem
sta navedena program in trajanje izobraževanja, število pridobljenih kreditnih točk, lahko pa tudi dela in naloge, za katere
se je izpopolnjeval.
Potrdilo o izpolnjevanju strokovne izobrazbe izda članica
univerze. Potrdilo podpiše dekan.
Sestavni del diplome je Priloga k diplomi. Univerza jo izdaja
v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca so skladne z določili Zakona o visokem šolstvu.
168. člen
Diplome in potrdila so javne listine, če so bili študijski
programi sprejeti na način in po postopku, ki jih za študijske
programe z javno veljavnostjo določa zakon in ta Statut.
Oblika in vsebina diplome in potrdila se podrobneje urejata s posebnim splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
169. člen
Razen diplom, prilog k diplomi in potrdil o dokončanju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja in usposabljanja
izdajo članice Univerze na osnovi svojih evidenc še naslednje
listine:
– frekventacijsko potrdilo,
– potrdilo o opravljenih izpitih,
– potrdilo o diplomiranju,
– študentsko izkaznico.
5. Priznavanje tujega izobraževanja in ekvivalence
v tujini pridobljenih spričeval in diplom
170. člen
Način, postopek, dokumentacijo in evidence ter druga
vprašanja na področju priznavanja tujega izobraževanja se uredi s splošnim aktom, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru.
171. člen
Člen je bil izbrisan.
6. Poletne šole
172. člen
Univerza lahko organizira poletne šole, na katerih se udeleženci izobražujejo in usposabljajo po posebnih programih ali
po delih študijskih programov za pridobitev izobrazbe.
O izvedbi poletne šole odloča Senat univerze na predlog
Senata članice univerze.
Poletno šolo lahko izvajajo ena članica ali več članic univerze skupaj, lahko pa tudi v sodelovanju z univerzami v tujini.
B) Raziskovalna dejavnost
173. člen
Fakultete – članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju ene ali več med seboj povezanih znanstvenih disciplin, na katerih temeljijo njihovi študijski
programi, in skrbijo za razvoj teh znanstvenih disciplin.
174. člen
Članice univerze usmerjajo znanstvenoraziskovalno delo
v okviru letnega programa dela.
Pri oblikovanju programa znanstvenoraziskovalnega dela
upoštevajo članice univerze področja nacionalnega pomena in
težišča raziskovalne dejavnosti, ki jih sprejme Senat univerze.
175. člen
Razen znanstvenoraziskovalnega dela, povezanega z
izvajanjem študijskih programov, izvajajo članice univerze tudi
temeljno raziskovalne, aplikativno-raziskovalne in druge projekte ter določena javna pooblastila, lahko pa opravljajo tudi
svetovalno delo in druga strokovna dela, če to ne ovira njihovega rednega visokošolskega izobraževalnega in znanstveno
raziskovalnega dela in če zagotovijo povračilo stroškov, ki
nastanejo pri opravljanju tega dela.
176. člen
Univerzitetni učitelji in znanstveni delavci opravljajo svoje
znanstveno-raziskovalno delo v okviru organizacijskih enot
univerze oziroma članic univerze.
Izjemoma lahko rektor univerze na predlog Senata članice
univerze dovoli posameznemu učitelju oziroma znanstvenemu
delavcu, da opravlja del svojega raziskovalnega dela zunaj
programa iz 174. člena tega Statuta.
177. člen
Članice univerze so dolžne pristojnim službam univerze
zaradi evidence sprotno javiti podatke o znanstvenoraziskovalnem delu univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev.
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178. člen
Pri izvajanju projektov, javnih pooblastil, opravljanju svetovalnega in drugega dela zaračunavajo članice univerze stroške po tarifi, ki jo sprejme Upravni odbor univerze.
V. VISOKOŠOLSKI IN DRUGI DELAVCI
1. Splošna določila
179. člen
Delo na univerzi in pri članicah univerze opravljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci
in drugi delavci, ki opravljajo upravna administrativna, strokovno-tehnična in druga dela kot svoj glavni poklic.
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in drugi delavci opravljajo visokošolsko in drugo dejavnost v skladu s poklicno etiko in pri tem se morajo pri svojem
delu vzdržati vsakršne politične dejavnosti.
2. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci
in visokošolski sodelavci
180. člen
Visokošolsko izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in
umetniško delo opravljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki so si po zakonu in tem Statutu
pridobili ustrezen naziv.
181. člen
Nazivi visokošolskih učiteljev so: lektor, docent, izredni
profesor in redni profesor. Visokošolski učitelji v visokošolskih
strokovnih programih so tudi predavatelji in višji predavatelji.
Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega programa. Pri svojem delu sledijo in prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, za katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje znanosti,
umetnosti oziroma stroke in skrbijo za prenos tega znanja.
182. člen
Nazivi znanstvenih delavcev so: znanstveni sodelavec,
višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik.
Znanstveni delavci izvajajo znanstvenoraziskovalni program.
Znanstveni delavec je lahko izvoljen še v naziv visokošolskega učitelja, če ima preverjene pedagoške sposobnosti.
183. člen
Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asistent, bibliotekar,
strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec, strokovni svetnik, učitelj tujega jezika in učitelj veščin, učitelj športne vzgoje.
Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela.
184. člen
V določen naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega
delavca in visokošolskega sodelavca je lahko izvoljen, kdor
poleg v zakonu določene izobrazbe in drugih pogojev izpolnjuje
tudi zahteve, ki jih določajo merila za izvolitev v nazive, ki jih
sprejme Senat univerze.
V naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin je
lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge
stopnje, ima priznana umetniška dela in preverjene pedagoške
sposobnosti. Kdor izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin za določeno področje,
ima z izvolitvijo v naziv priznana umetniška dela.
Z upoštevanjem položaja lektorjev in bibliotekarjev univerza v svojih merilih skladno z zakonom in posebnimi predpisi
določa tudi pogoje za pridobitev naziva lektorja in bibliotekarja.
Merila za izvolitev v nazive morajo biti mednarodno primerljiva in se objavijo v uradnem biltenu univerze.
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185. člen
V nazive predavatelj, višji predavatelj, lektor, docent in
izredni profesor, kakor tudi v naziv znanstveni sodelavec in
višji znanstveni sodelavec se visokošolski učitelji oziroma znanstveni delavci volijo za dobo petih let in so lahko po poteku te
dobe, ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo zakon in merila,
ponovno voljeni.
V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika se
voli za neomejeno dobo.
Če univerza izostri merila za izvolitev v naziva rednega
profesorja in znanstvenega svetnika, lahko redni profesorji in
znanstveni svetniki, izvoljeni po prejšnjih merilih, zahtevajo
ponovno izvolitev v naziv po novih merilih.
186. člen
Na drugih univerzah oziroma v tujini pridobljene habilitacije univerza prizna v skladu z merili in po postopku, določenim s
splošnim aktom. Habilitacije, pridobljene na drugih inštitucijah
v Sloveniji, Univerza v Mariboru ne prizna.
187. člen
Asistent je voljen v naziv za dobo treh let. Asistent je v ta
naziv lahko voljen največ trikrat, izjemoma, na utemeljen predlog Senata članice univerze, po predhodnem soglasju Senata
univerze, še za eno triletno dobo.
V naziv strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec,
strokovni svetnik, učitelj tujega jezika, učitelj veščin in učitelj
športne vzgoje so prvič izvoljeni za dobo treh let, pri nadaljnjih
izvolitvah pa za dobo petih let.
187.a člen
Izvolitvena doba visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se lahko podaljša za čas
odsotnosti z dela zaradi dopusta za varstvo in nego otroka,
služenja vojaškega roka, opravljanja funkcije na državnem nivoju v okviru zaposlitve izven UM ali če ima oseba dolgotrajne
zdravstvene težave. Ob tem si je potrebno pridobiti mnenje senata članice univerze, na kateri je oseba zaposlena, v primeru
opravljanja funkcije na državnem nivoju pa Senata univerze.
Odločbo o podaljšanju izvolitvene dobe izda na predlog visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega
sodelavca dekan članice, na kateri je visokošolski učitelj voljen,
v primeru sprejetja odločitve na Senatu univerze pa rektor
univerze.
V primeru umika vloge s strani kandidata v postopku izvolitve v naziv, sklep o ustavitvi postopka izda rektor univerze.
188. člen
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci so lahko v višji naziv izvoljeni še pred iztekom izvolitvene dobe, če so si po izvolitvi pridobili magisterij, specializacijo ali doktorat znanosti in izpolnjujejo tudi druge pogoje za
višji naziv.
Visokošolski učitelji so lahko še pred potekom izvolitvene
dobe izvoljeni v višji naziv le, če so bili vsaj eno izvolitveno
dobo v dosedanjem nižjem nazivu.
V primerih, če je kandidat dosegel izjemne rezultate na
raziskovalnem in pedagoškem področju, je možna tudi izjemna
in predčasna izvolitev v višji naziv v drugi polovici izvolitvenega
obdobja, ne glede na določbo drugega odstavka tega člena. O
izjemni in predčasni izvolitvi odloča Senat univerze na predlog
Senata članice in na podlagi mnenja Habilitacijske komisije.
189. člen
Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi.
189.a člen
V primerih, ko visokošolskim učiteljem oziroma visokošolskim sodelavcem poteče veljavna izvolitev v naziv in postopek
za pridobitev naziva še ni dokončen, lahko na predlog viso-
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košolskega učitelja oziroma visokošolskega sodelavca Senat
univerze na podlagi mnenja senata članice izda ustrezen sklep,
da lahko opravljajo pedagoško delo in sicer najdlje do dokončnosti postopka izvolitve v naziv v okviru Univerze v Mariboru.
Na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena delavec
izpolnjuje zakonske pogoje za zasedbo delovnega mesta.
3. Postopek habilitacij
190. člen
V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev, razen v naziv rednega profesorja in
znanstvenega svetnika, volijo Senati članic univerze po postopku, ki je določen v tem Statutu. Redne profesorje in znanstvene
svetnike voli po enakem postopku Senat univerze. Odločitev
senata članice oziroma senata univerze glede izvolitve v naziv
je volilna odločitev in ne odločitev po prostem preudarku.
Postopke habilitacij predpiše s posebnim splošnim aktom Senat univerze. V postopku habilitacij ni možna izvedba
ustne obravnave oziroma zaslišanja. V postopku habilitacije se
smiselno uporabljajo pravila Zakona o splošnem upravnem postopku, v kolikor ni s tem statutom ali splošnim aktom določeno
drugače oziroma v kolikor postopki niso drugače določeni, kot
jih določa ZUP.
191. člen
Postopek za izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega
sodelavca se začne na osebno prošnjo kandidata, ki jo vloži
na rektorat univerze.
Pri ponovni izvolitvi je potrebno predlog oziroma prošnjo
vložiti najkasneje šest mesecev pred potekom izvolitvene dobe.
191.a člen
V kolikor vloži kandidat vlogo za izvolitev v naziv pred potekom enega leta po datumu izteka zadnje izvolitve v naziv, se
lahko vloga obravnava kot vloga za izvolitev v višji naziv, sicer
lahko kandidat vloži vlogo za prvo izvolitev v isti ali nižji naziv,
razen v primeru izvolitve v naziv docenta ali predavatelja, kar
se obravnava kot vloga za prvo izvolitev v isti naziv.
V kolikor se visokošolski učitelji, znanstveni delavci in
visokošolski sodelavci po upokojitvi ponovno zaposlijo, morajo
v roku treh let po ponovni zaposlitvi pridobiti veljavno izvolitev
v naziv.
192. člen
V predlogu oziroma prošnji mora biti navedeno predmetno
področje oziroma predmet, za katerega si kandidat želi pridobiti
naziv, priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila,
ki so opredeljena v posebnih navodilih.
Če je prošnja ali so priloge nepopolne, nerazumljive ali
niso pravilno sestavljene pozove strokovna služba univerze
kandidata, da pomanjkljivosti v roku, določenem v zahtevi za
dopolnitev, odpravi.
Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi,
se šteje, da je predlog umaknil.
193. člen
Strokovne službe univerze obvestijo članico univerze o
prejetju popolne vloge v roku 3 delovnih dni.
Senat članice najkasneje v roku enega meseca po prejetju obvestila o vložitvi popolne vloge imenuje komisijo najmanj
treh poročevalcev za izdelavo strokovnega poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv in dodatnega
člana, ki je na voljo v primeru, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.
V kolikor senat članice ne imenuje članov komisije iz drugega odstavka tega člena v roku, jih imenuje v roku 8 dni rektor
univerze po posvetu z dekanom s seznama poročevalcev za
določeno znanstveno oziroma umetniško področje, ki so že bili
člani komisij v prejšnjih postopkih.
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Komisija mora biti sestavljena iz visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev, ki imajo isti ali višji naziv, kot je naziv, za
katerega kandidat kandidira.
V komisiji morata biti vsaj dva visokošolska učitelja, ki
imata naziv s področja oziroma predmeta, za katerega se
kandidat voli. Vsaj eden izmed članov komisije mora biti z
druge fakultete oziroma visoke strokovne šole. V komisiji lahko
sodeluje tudi en upokojeni učitelj oziroma znanstveni delavec.
193.a člen
Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v naziv imajo
vlogo izvedenca po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek,
in ne morejo sodelovati pri obravnavi in odločanju o izvolitvi v
naziv kandidata, za katerega so izdelali strokovno poročilo, na
Senatu članice UM, na Habilitacijski komisiji UM ali Senatu UM.
194. člen
Komisija za izdelavo strokovnega poročila izdela poročilo o tem, kako kandidat izpolnjuje pogoje glede strokovne
usposobljenosti, znanstvene oziroma umetniške ustvarjalnosti,
praktičnih izkušenj v stroki in glede pedagoške sposobnosti, ter
predlaga naziv, v katerega se naj kandidat izvoli.
Pri kandidatu, pri katerem se pedagoška usposobljenost
ugotavlja s preizkusnim predavanjem, dekan članice imenuje
posebno komisijo v roku 8 dni od prejema obvestila o vložitvi
popolne vloge s strani kandidata. Komisija v sporazumu s
kandidatom določi temo in datum preizkusnega predavanja, ki
mora biti v roku 15 dni od imenovanja, ter oceni uspeh preizkusnega predavanja. O tem izdela komisija posebno poročilo v
roku 3 dni po opravljenem preizkusnem predavanju.
195. člen
Mnenje o kandidatovi pedagoški sposobnosti in o njegovem odnosu do študentov dajo študenti.
Strokovna služba univerze pozove v roku 8 dni od prejema popolne vloge kandidata Študentski svet članice k podaji
mnenja ter mu dostavi rezultate študentske ankete o dosedanjem delu kandidata. Študentski svet članice glasuje o pozitivnem mnenju študentov. V kolikor pozitivno mnenje ni izglasovano, se šteje, da je podano negativno mnenje študentov.
Študentski svet članice mora podati mnenje študentov v roku
enega meseca od prejema poziva, sicer se šteje, da je mnenje
pozitivno. Študentski svet članice mora v primeru izdaje negativnega mnenja le-to podrobno obrazložiti.
Kandidat ima pravico zoper negativno mnenje v roku
15 dni vložiti pritožbo na Študentski svet Univerze. Če Študentski svet Univerze ne ugodi pritožbi, se šteje, da je podano
negativno mnenje študentov.
V kolikor Študentski svet članice ali Študentski svet Univerze poda negativno mnenje o kandidatu, ki se ne more več
izpodbijati s pritožbo, rektor univerze posreduje to mnenje Senatu članice ali habilitacijski komisiji Senata univerze. Organa
se morata o mnenju študentov izreči z vsebinskimi razlogi, ki
morajo biti povzeti v odločbi organa.
Če Senat članice oziroma Senat UM ne upošteva mnenja
študentov in kandidata izvoli v naziv, lahko rektor na poziv Študentskega sveta UM takšno odločitev organa po nadzorstveni
pravici z odločbo odpravi in zadevo vrne v ponovni postopek.
196. člen
Komisija za izdelavo strokovnega poročila izdela poročilo
in poda predlog za ustrezni naziv, ko preuči predlog in ko prejme drugo dokumentacijo, najkasneje v roku dveh mesecev od
njenega imenovanja.
Poročilo mora vsebovati:
1. mnenje o strokovni usposobljenosti kandidata ter o
njegovi znanstveni oziroma umetniški ustvarjalnosti;
2. mnenje o praktičnih izkušnjah kandidata in njihovi
ustreznosti;
3. mnenje, v kolikšni meri temelji kandidatova celotna
dejavnost na dosežkih sodobne znanosti;
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4. mnenje o kandidatovi organizacijski sposobnosti;
5. predlog naziva, v katerega se naj kandidat izvoli.
V kolikor komisija za izdelavo strokovnega poročila oziroma posamezen poročevalec ne odda popolnega poročila, ga
strokovna služba univerze pozove na dopolnitev in mu določi
rok za dopolnitev, ki se ga mora poročevalec držati. V kolikor
poročevalec ne odda poročila tudi po na novo določenem roku,
se pozove k oddaji poročila dodatnega poročevalca.

202. člen
Zoper odločbo Senata članice univerze, izdane v postopku
za izvolitev v naziv oziroma v postopku za odvzem naziva, je
dopustna pritožba na Senat univerze. Pritožba se vloži v petnajstih dneh od dneva, ko je bila vročena odločba, ki se izpodbija.
Zoper odločbo Senata univerze, izdano v postopku za
izvolitev v naziv, oziroma v postopku za odvzem naziva, se
lahko sproži upravni spor.

197. člen
S poročilom komisije se mora seznaniti kandidat, ki lahko
v petnajstih dneh poda nanj svoje pripombe.
Kandidatu mora biti pri tem omogočen vpogled v vso dokumentacijo, ki je bila za podlago pri izdelavi poročila.
Poročilo s celotno dokumentacijo in morebitnimi pripombami kandidata strokovna služba rektorata v postopku ponovne
izvolitve v naziv predloži v obravnavo in odločanje Senatu članice univerze. V postopku prve izvolitve v naziv se dokumentacija
predloži v obravnavo na Habilitacijsko komisijo univerze in nato
v podajo predhodnega mnenja na Senat univerze. Postopek se
konča z izvolitvijo na senatu članice. V primeru izvolitve rednih
profesorjev in znanstvenih svetnikov se postopek konča z izvolitvijo na Senatu univerze.
Če se kandidat prvič voli v naziv ali prvič v višji naziv,
si mora Senat članice univerze predhodno pridobiti soglasje
Senata univerze.

4. Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev

198. člen
V primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena obravnava najprej poročilo Habilitacijska komisija Senata univerze.
Na predlog Habilitacijske komisije sprejme Senat univerze
ustrezno odločitev in soglasje da ali ga odreče, kandidate v naziv rednega profesorja oziroma znanstvenega svetnika pa izvoli
ali izvolitev zavrne. Odločitev senata univerze glede podaje
soglasja je volilna odločitev in ne odločitev po prostem preudarku. V primeru, če soglasje ni podano, ne obstojijo procesne
predpostavke za nadaljevanje postopka izvolitve.
199. člen
Če pri prvi izvolitvi iz objektivnih ali izjemnih razlogov (npr.
težko dosegljiva ali obširna dokumentacija, odsotnost članov
komisije za izdelavo strokovnega poročila, bolezen, višja sila)
ni mogoče izvesti postopka izvolitve v predpisanih rokih, se
lahko dovoli podaljšanje rokov.
O podaljšanju rokov odloča Senat članice ali strokovna
služba univerze po pooblastilu Senata članice.
O podaljšanju rokov se obvesti tudi kandidat.
200. člen
Če je Habilitacijska komisija ali strokovna služba univerze zahtevala dopolnitev dokumentacije za izvolitev v naziv,
se mora dopolnitev opraviti v roku, ki ga določi Habilitacijska
komisija ali strokovna služba univerze. Rok za dopolnitev ne
sme biti daljši od dveh mesecev.
Če kandidat zahtevane dokumentacije v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne dopolni, se šteje, da je predlog za
izvolitev umaknil.
201. člen
Če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski
sodelavec ne izpolnjuje znanstvenih in pedagoških obveznosti
ali za izvolitev v naziv določenih pogojev, prične Senat članice
univerze, ki je za izvolitev pristojen, postopek za odvzem naziva.
V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo
določbe tega statuta za izvolitev v naziv. Visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca je
potrebno seznaniti s predlogom in razlogi za odvzem naziva in
mu omogočiti, da pojasni svoje stališče.
Ob uvedbi postopka za odvzem naziva lahko Senat članice univerze odloči, da visokošolski učitelj, znanstveni delavec
oziroma visokošolski sodelavec začasno, do dokončne odločitve o odvzemu naziva, ne opravlja pedagoškega dela.

203. člen
Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se javno razpisujejo skladno s
potrebami delovnega procesa. Za javno objavo se šteje objava
na pristojni območni enoti Zavoda za zaposlovanje.
204. člen
Visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec, ki ni bil ponovno izvoljen v naziv ali mu je naziv potekel
ali pa mu je bil naziv odvzet, ne more več opravljati izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela na univerzi, zato se skladno z delovnopravno zakonodajo preveri, ali mu
je mogoče ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Če pa
take možnosti ni ali delavec ne sprejme ponudbe za sklenitev
nove pogodbe o zaposlitvi, mu preneha pogodba o zaposlitvi, kot
to določajo zakon, kolektivna pogodba ali splošni akt univerze.
205. člen
Raziskovalno dejavnost opravljajo razen visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
tudi raziskovalci, ki so izvoljeni v nazive skladno s posebnimi
predpisi. V nazive raziskovalcev voli Senat članice oziroma Senat univerze skladno s kriteriji, ki jih določajo posebni predpisi.
206. člen
Univerza in članice univerze lahko izvajanje posameznih
delov predmeta oziroma predmetnega področja prepustijo zasebnemu visokošolskemu učitelju, lahko pa za določen čas k sodelovanju povabijo priznane učitelje, znanstvenike, strokovnjake in
umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv.
5. Sobotno leto
207. člen
Visokošolski učitelj ima vsakih šest let nepretrganega dela
pravico do odsotnosti zaradi poglobljenega izpopolnjevanja na
področju raziskovalne dejavnosti. Odsotnost lahko traja največ
dvanajst mesecev.
V času odsotnosti po prvem odstavku tega člena pripada
visokošolskemu učitelju nadomestilo v višini plače, ki bi jo visokošolski učitelj prejemal, če bi delal.
208. člen
O pravici do odsotnosti po prejšnjem členu odloči rektor
na predlog dekana in pisne vloge kandidata.
Predlog dekana mora vsebovati tudi podatke o nadomeščanju v času odsotnosti visokošolskega učitelja.
Pisna vloga kandidata mora biti vložena najmanj eno
študijsko leto pred začetkom planirane odsotnosti.
6. Strokovni, administrativni in drugi delavci
209. člen
Strokovna, organizacijska, finančna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, delovne izkušnje, znanja in zmožnosti, ki jih
določi splošni akt univerze.
Njihova delovna razmerja urejajo zakon, kolektivna pogodba in splošni akti univerze.
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7. Disciplinska odgovornost zaposlenih
210. člen
Visokošolski in drugi delavci, zaposleni na univerzi, so
odgovorni za kršitve in neizpolnjevanje delovnih obveznosti, ki
jih določajo zakon, kolektivna pogodba, splošni akt univerze in
pogodba o zaposlitvi.
Kršitev delovnih obveznosti delavcev, njihovo disciplinsko
odgovornost za kršitve in disciplinske ukrepe izreka delodajalec
ali od njega pooblaščena oseba.
8. Odškodninska odgovornost zaposlenih
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roka, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje
v tujini, aktivno delo v organih univerze oziroma članice univerze), status študenta podaljša, vendar največ za eno leto.
Študentke, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto, za vsakega živorojenega otroka.
O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze.
213. člen
Člen je bil izbrisan.

210.a člen
Visokošolski in drugi delavci, ki na delu ali v zvezi z delom
namenoma ali iz hude malomarnosti povzročijo škodo delodajalcu, so odškodninsko odgovorni, kot to določajo zakon, kolektivna pogodba, splošni akt univerze in pogodba o zaposlitvi.

214. člen
Osebe, ki jim preneha status študenta, po določilih iz
druge, četrte in sedme alineje 212. člena tega Statuta obdržijo
pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po
študijskem programu, po katerem se izobražujejo.
Pravico iz prvega odstavka tega člena lahko osebe iz prvega odstavka tega člena uveljavijo v rokih, ki jih določa zakon.

VI. ŠTUDENTI

2. Pravice in dolžnosti študentov

1. Status študenta

215. člen
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod
enakimi, z zakonom, tem Statutom in študijskimi programi
določenimi pogoji.
Pri tem imajo pravico oziroma dolžnost, da:
1. obiskujejo predavanja, vaje, seminarje in sodelujejo v
drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela,
2. se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo
študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
3. se lahko izobražujejo hkrati po več študijskih programih,
po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih,
4. redno opravljajo izpite, kolokvije ter druge študijske
obveznosti, predvidene s študijskim programom, in da izdelajo
diplomsko delo,
5. prisostvujejo izpitom in drugim oblikam preverjanja
znanja,
6. ponavljajo izpite pod pogoji in na način, kot je določeno
v splošnih aktih univerze,
7. lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v
prejšnjem študijskem programu ali smeri,
8. lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času,
kot je predvideno s študijskim programom,
9. uporabljajo knjižnice, informacijske sisteme, literaturo
in druge študijske pripomočke, v zvezi s svojim izobraževanjem
izpolnijo študentsko anketo,
10. so obveščeni o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na
študijski proces,
11. sodelujejo v kulturnih, športnih in drugih obštudijskih
dejavnostih,
12. sodelujejo pri razreševanju materialnih vprašanj študentov,
13. so deležni določenih materialnih ugodnosti (kot npr.
regresirana prehrana, bivanje v študentskih domovih),
14. koristijo pravice iz zdravstvenega varstva in druge
ugodnosti, v skladu s posebnimi predpisi,
15. varujejo ugled univerze in njenih članic ter ugled učiteljev in študentov,
16. se ravnajo po določilih tega Statuta in drugih splošnih
aktih univerze ter sklepih organov univerze, fakultet oziroma
visokih strokovnih šol,
17. razvijajo dobre medsebojne odnose in odnose z učitelji,
18. varujejo premoženje in sredstva univerze, fakultet
oziroma visokih strokovnih šol,
19. poravnavajo materialno škodo, ki so jo povzročili namenoma ali iz velike malomarnosti,
20. sodelujejo pri upravljanju univerze, fakultete oziroma
visoke strokovne šole v skladu z zakonom in tem Statutom,

211. člen
Študent je oseba, ki je vpisana na univerzo.
Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega razpisa vpiše na univerzo in se skladno z določili zakona in tega
statuta izobražuje po določenem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu.
Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, lahko na Univerzi v Mariboru
pridobijo poseben status, in sicer v eni izmed naslednjih kategorij študentov s posebnim statusom:
– študenti vrhunski športniki,
– študenti priznani umetniki,
– dolgotrajno bolni študenti,
– študenti invalidi,
– študenti funkcionarji: prorektorji, prodekani in sekretar
ŠSUM,
– drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo
prilagojene pogoje za izobraževanje.
Študenti invalidi so osebe, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z
ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo
njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v izobraževalnih procesih. Pridobitev statusa študenta invalida se
podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme
Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta
univerze.
Svoj študentski status izkazuje študent s študentsko izkaznico.
212. člen
Status študenta preneha, če študent:
1. diplomira,
2. ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
3. se izpiše,
4. se med študijem ne vpiše v naslednji letnik,
5. je bil izključen z univerze,
6. dokonča podiplomski študij,
7. ne dokonča podiplomskega študija v enem letu po
poteku časa, predvidenega za izvedbo študijskega programa.
V primerih iz druge, četrte in sedme alineje prejšnjega
odstavka se lahko študentom, ki se hkrati izobražujejo po dveh
ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status vrhunskega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem
in humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece
v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, vojaškega
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21. uveljavljajo svoje pravice v postopku in na način, kot
je določeno v tem Statutu,
22. kot predstavniki študentov odgovorno izpolnjujejo
svoje obveznosti v organih univerze, fakultete oziroma visoke
strokovne šole,
23. opravljajo še druge pravice in dolžnosti, ki jih določajo
zakoni, ta Statut ali drugi splošni akti, ali jim jih na njihovi podlagi nalagajo sklepi pristojnih organov univerze, fakultete oziroma
visoke strokovne šole.
216. člen
Študenti s posebnim statusom iz 211. člena tega Statuta
imajo pri izvajanju študijskih programov posebne prilagoditve
pri obiskovanju predavanj, seminarjev, vaj in pri načinu opravljanja preizkusa znanja.
Prilagajanje študijskega procesa študentom s posebnim
statusom se podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga
sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega
sveta univerze.
O načinu olajšav posameznim študentom s posebnim
statusom odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze.
217. člen
Študenti, ki se izobražujejo po interdisciplinarnih programih ali hkrati po več študijskih programih, ki ga izvaja dvoje ali
več fakultet oziroma visokih strokovnih šol, uveljavljajo svoje
pravice predvsem na tisti fakulteti oziroma visoki strokovni šoli,
ki se šteje kot matična.
218. člen
Študenti študijskih programov, ki se izvajajo kot izredni
študij, imajo v načelu enake pravice in dolžnosti kot študenti študijskih programov, ki se izvajajo kot redni študij, razen pravic in
dolžnosti, ki so s posebnimi predpisi ali s tem statutom določene
le za študente študijskih programov, ki se izvajajo kot redni študij.
Študenti imajo, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni
ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s
posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni
kot iskalci zaposlitve.
Študent izrednega študija se lahko prepiše oziroma vpiše
v redni študij, če izpolnjuje predpisane pogoje za redni študij in
če ima članica univerze materialne pogoje.
219. člen
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani
se lahko izobražujejo po javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih za pridobitev izobrazbe in po
programih za izpopolnjevanje pod pogoji, ki jih določajo zakon,
drugi predpisi, študijski programi in ta Statut.
220. člen
Ne glede na omejitve, ki jih določajo predpisi in ta Statut,
se lahko tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva za
določen čas vpisujejo na fakultete oziroma visoke strokovne
šole, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih
sporazumov oziroma bilateralnih in multilateralnih sporazumov,
ki jih je sklenila univerza.
3. Varstvo pravic študentov
221. člen
Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, se
lahko v roku 8 dni od dneva, ko mu je bila vročena odločba,
oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev, pisno pritoži.
Če ni s predpisom ali s tem statutom določen drug pritožbeni organ, odloča o pritožbi Univerzitetna komisija za pritožbe
študentov.
Odločitev pritožbenega organa je dokončna.
Zoper dokončno odločitev pristojnega organa o pridobitvi
oziroma izgubi statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s
študijem se lahko sproži upravni spor.
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4. Disciplinska odgovornost študentov
222. člen
Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti, ki
jih določajo zakon, ta Statut ali drugi splošni akti univerze, so
študenti odgovorni po določilih tega Statuta.
Študent je odgovoren, če je dejanje storil z naklepom ali
iz velike malomarnosti.
223. člen
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študenta
po tem Statutu so hujše in lažje.
Hujše kršitve so:
1. dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se preganjajo
po uradni dolžnosti ter niso združljiva s statusom študenta;
2. hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih univerze
ali članice univerze;
3. dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi se neupravičeno okoristil ali okoristil koga drugega;
4. hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici;
5. druga, tretja in naslednje kršitve izpitnega reda v obliki
goljufanja pri preverjanju znanja ali goljufanje pri izdelavi del;
5.a plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah,
programih in drugih pisnih izdelkih;
6. poškodovanje premoženja univerze, članice oziroma
druge članice univerze, povzročeno naklepoma, iz velike malomarnosti;
7. ponarejanje listin;
8. vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje študentov, učiteljev ali drugih
delavcev;
9. večkratna ponovitev lažjih kršitev dolžnosti;
10. prihajanje v prostore univerze, članice oziroma druge
članice univerze pod vplivom alkohola ali drugih narkotičnih
sredstev;
11. vsako vedenje, ki kvari ugled univerze, njene članice
oziroma druge članice univerze v mednarodnem merilu.
224. člen
Lažje kršitve so:
1. neprimerno vedenje, ki kvari ugled univerze, njene
članice oziroma druge članice univerze;
1.a prva kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanj;
2. poskus goljufanja pri preverjanju znanja ali pri izdelavi
del;
3. neprimeren odnos do drugih študentov, učiteljev in
mentorjev;
4. oviranje drugih študentov pri izobraževalnem procesu
ali pri drugem delu na univerzi, članici oziroma drugi članici
univerze;
5. nesmotrna poraba materiala, ki je namenjena izobraževalnemu ali znanstveno-raziskovalnemu procesu.
225. člen
Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:
– opomin,
– ukor,
– prepoved opravljanja izpita,
– izključitev z univerze za dobo do dveh let,
– trajna izključitev iz univerze.
Opomin se lahko izreče za lažje kršitve, ukor in izključitev
pa za hujše kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti
študentov.
Izključitev z univerze za dobo do dveh let se lahko izreče
za hujšo kršitev, s katero je bila povzročena večja materialna
škoda ali druga večja škoda za ugled univerze, njene članice
oziroma druge članice univerze, če je bilo z dejanjem ogroženo
življenje drugih študentov ali delavcev, če se je bistveno ovi-
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ral izobraževalni, znanstveno-raziskovalni ali drugi proces, za
tretjo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju
znanja ali v primeru goljufanja pri izdelavi del ali če so bili storilcu v zadnjih dveh letih za hujše kršitve vsaj dvakrat izrečeni
milejši ukrepi.
V primeru, da je bila izrečena izključitev iz univerze za
dobo do dveh let, se pri ponovni kršitvi pod pogoji iz tretjega
odstavka izreče trajna izključitev iz univerze.
S splošnim aktom univerze, ki ureja izpitni red in h kateremu poda soglasje študentski svet univerze, se za izrekanje
ukora in opomina predpiše drugačen postopek, kot je predviden v členih 231 do 243.
225.a člen
Sankciji opomin in ukor, ko se izrekata za kršitev izpitnega
reda, se izrekata po skrajšanem postopku.
226. člen
Izrečeni ukrep opomina po rednem in skrajšanem postopku se izvrši z vročitvijo študentu, izrečeni ukrep ukora
po rednem postopku pa se izvrši tako, da se po dokončnosti
odločitve na primeren način objavi v prostorih univerze, članice
oziroma druge članice za 15 dni na oglasno desko oziroma
zagotovi javno objavo. Po skrajšanem postopku izrečeni ukrep
ukora se izvrši v skladu s splošnim aktom univerze, ki določa
izpitni red.
Ukrep izključitve z univerze se izvrši tako, da se študentu
za določeno dobo prepove udeležitev se izobraževalnega,
znanstveno-raziskovalnega ali drugega dela na univerzi, fakulteti ali drugi članici univerze in se po dokončnosti odločitve to
na primeren način objavi za 15 dni.
227. člen
Uvedba in vodenje postopka zastarata pri lažjih kršitvah
dolžnosti in neizpolnjevanju obveznosti v treh mesecih, pri težjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti pa v šestih
mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.
Če ima dejanje, s katerim je bila storjena kršitev ali neizpolnjevanje obveznosti, za posledico tudi kazensko odgovornost, zastarata uvedba in vodenje postopka istočasno, kot
zastara kazenski pregon.
Izvršitev izrečenega ukrepa zastara v šestdesetih dneh od
dneva, ko je postala odločba o ukrepu izvršljiva.
228. člen
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov,
njihovo odgovornost za kršitve ugotavljajo in ukrepe izrekajo
disciplinska sodišča za študente ter v primeru prve in druge
kršitve izpitnega reda po skrajšanem postopku izvajalec izpita.
Disciplinska sodišča za študente so disciplinska sodišča
I. stopnje in disciplinsko sodišče II. stopnje.
229. člen
Disciplinska sodišča I. stopnje so pri članicah univerze.
Disciplinska sodišča I. stopnje imajo predsednika in dva
člana in enako število namestnikov.
Predsednika in enega člana ter njune namestnike imenuje
dekan članice univerze izmed učiteljev ali drugih strokovnih delavcev. Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika
iz vrst študentov voli Študentski svet članice univerze izmed
študentov te članice univerze.
Mandatna doba predsednika in članov disciplinskega sodišča I. stopnje traja dve leti.
Nihče ne more hkrati biti član disciplinskega sodišča I. in
II. stopnje.
230. člen
Disciplinsko sodišče II. stopnje je na univerzi in je skupno
za vse članice univerze.
Disciplinsko sodišče II. stopnje za študente ima predsednika in 4 člane.
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Predsednika in dva člana imenuje rektor univerze, dva
člana pa voli Študentski svet univerze iz vrst študentov.
Mandatna doba predsednika in članov disciplinskega sodišča II. stopnje traja dve leti.
5. Skrajšani postopek pri izreku sankcij
230.a člen
V primeru, da je študent pri preverjanju znanja prvič
zaloten pri goljufanju v celotnem teku študija, izvajalec izpita
študentu izreče opomin in s tem prepoved opravljanja izpita na
naslednjem izpitnem roku skladno z določili splošnega akta, ki
ureja izpitni red.
Zoper izdani izrečeni opomin lahko študent v roku 15 dni
od izreka opomina vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje.
Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.
V kolikor je pritožba študenta utemeljena, se mu mora
omogočiti opravljanje izpita v izrednem izpitnem roku.
230.b člen
V primeru, da je študent pri preverjanju znanja drugič
zaloten pri goljufanju v celotnem teku študija, izvajalec izpita
študentu izreče ukor in s tem prepoved opravljanja izpita na
naslednjih dveh izpitnih rokih skladno z določili splošnega akta.
Zoper izdani izrečeni ukor lahko študent v roku 15 dni od
izreka ukora vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje.
Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.
V kolikor je pritožba študenta utemeljena, se mu mora
omogočiti opravljanje izpita v izrednem izpitnem roku.
230.c člen
Disciplinsko sodišče I. stopnje pri skrajšanem postopku
uporablja določila, ki so določena v tem statutu za delo disciplinskega sodišča II. stopnje pri rednem postopku.
6. Redni postopek pri izreku sankcij
231. člen
Kadar statut ali drugi splošni akt univerze ne določata
drugače, se ugotavljanje disciplinske odgovornosti študentov
izvede po rednem postopku.
Zahtevo za uvedbo postopka poda disciplinskemu sodišču I. stopnje dekan članice univerze ali od njega pooblaščena
oseba.
Zahteva za uvedbo postopka mora biti pisna in mora
poleg imena in priimka študenta, zoper katerega se zahteva
uvedba postopka, in drugih osebnih podatkov vsebovati opis
storitve ali opustitve, ki predstavlja kršitev dolžnosti oziroma
neizpolnjevanje obveznosti, in navedbe o morebitnih dokazih
ter predlog, kakšni dokazi naj se priskrbijo še pred glavno
obravnavo v pripravljalnem postopku.
232. člen
Če je potrebno, da se ugotovijo ali dopolnijo dejstva in
okoliščine kršitve še pred glavno obravnavo v pripravljalnem
postopku, določi disciplinsko sodišče I. stopnje strokovnega
delavca, ki opravi pripravljalni postopek.
V pripravljalnem postopku se zbere dokazno gradivo,
zasliši študent, zoper katerega je predlagana uvedba postopka,
zaslišijo in zberejo drugi dokazi, da bi se ugotovilo, ali obstajajo
pogoji za uvedbo postopka.
233. člen
Ko je pripravljalni postopek končan, preuči disciplinsko
sodišče zahtevo za uvedbo postopka in zbrano dokazno gradivo in odloči, ali se postopek nadaljuje, ali pa če ugotovi, da za
nadaljevanje postopka ni osnove, postopek ustavi.
O ustavitvi postopka obvesti disciplinsko sodišče I. stopnje študenta, zoper katerega je bil uveden postopek, in predlagatelja zahteve.
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234. člen
Če se disciplinsko sodišče I. stopnje ne odloči, da se postopek ustavi ali da se pripravljalni postopek dopolni, razpiše
glavno obravnavo.
Vabilo in zahteva za uvedbo postopka se osebno vroča
študentu najmanj osem dni pred glavno obravnavo.
V vabilu študentu je treba izrecno navesti, da se bo glavna
obravnava opravila tudi v njegovi odsotnosti, če svojega izostanka ne bo opravičil.
Vabilo se pošlje tudi pričam, izvedencem in drugim osebam, ki sodelujejo na glavni obravnavi.
235. člen
Predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje začne glavno
obravnavo, razglasi predmet obravnavanja, ugotovi navzočnost
vseh povabljenih in v primeru odsotnosti, ali so bili v redu povabljeni in ali so svoj izostanek opravičili.
236. člen
Če na obravnavo ne pride študent, zoper katerega je
uveden postopek, disciplinsko sodišče I. stopnje odloči, ali se
obravnava izvede v njegovi odsotnosti ali pa se preloži.
Če je bil študent pravilno povabljen, pa svojega izostanka
ni opravičil, se lahko obravnava izvede v njegovi odsotnosti.
Če študent ni bil pravilno vabljen, je treba glavno obravnavno preložiti in študenta pravilno povabiti nanjo.
Če je sicer pravilno vabljeni študent svoj izostanek opravičil, vendar je to opravičilo neobrazloženo, neutemeljeno, lažno
ali očitno meri na zavlačevanje postopka, se lahko obravnava
opravi v njegovi odsotnosti.
237. člen
Po ugotovitvi navzočnosti prebere predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje zahtevo za uvedbo postopka in na
kratko razloži potek pripravljalnega postopka.
Nato povabi študenta, zoper katerega teče postopek, da
se izjasni o trditvah v zahtevi in da poda svoj zagovor.
Po izjavi študenta se izvedejo dokazi.
238. člen
Predsednik in člani disciplinskega sodišča I. stopnje lahko
postavljajo študentu kot tudi drugim osebam, ki sodelujejo v
postopku, vprašanja, ki vodijo k ugotovitvi določenih dejstev in
okoliščin v zvezi s kršitvijo.
Študent ima pravico, da na obravnavi pregleda dokaze,
da postavlja vprašanja pričam in izvedencem, da poda pripombe in pojasnila na njihove izjave.
Z dovoljenjem predsednika disciplinskega sodišča I. stopnje lahko postavljajo vprašanja tudi druge v postopku soudeležene osebe.
239. člen
Po končanem dokazovanju prepusti predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje besedo študentu, da v končnem
govoru poda svojo obrambo.
Disciplinsko sodišče I. stopnje nato sklene glavno obravnavo in se umakne na posvetovanje in odločanje.
240. člen
Disciplinsko sodišče I. stopnje študenta spozna za krivega
in izreče ustrezen ukrep ali pa ga oprosti krivde.
Pri izrekanju ukrepov upošteva disciplinsko sodišče stopnjo odgovornosti, težo kršitve in njene posledice, škodo ter
druge obteževalne in olajševalne okoliščine.
O poteku glavne obravnave in o posvetovanju in odločanju se vodi zapisnik.
241. člen
Predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje ustno razglasi sprejeto odločitev. V osmih dneh po končani glavni obravnavi
mora disciplinsko sodišče izdati pisni odpravek odločbe in ga
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vročiti študentu, zoper katerega je tekel postopek, in predlagatelju zahteve za uvedbo postopka.
242. člen
Zoper odločbo disciplinskega sodišča I. stopnje lahko
študent in predlagatelj zahteve v petnajstih dneh od prejema
pisnega odpravka odločbe vložita ugovor na disciplinsko sodišče II. stopnje.
243. člen
Disciplinsko sodišče II. stopnje odločbo disciplinskega sodišča I. stopnje ali potrdi ali spremeni ali jo razveljavi in zadevo
vrne v ponovno odločanje disciplinskemu sodišču I. stopnje.
Če ugovarja samo študent, se odločba disciplinskega
sodišča I. stopnje ne sme spremeniti v njegovo škodo tako, da
bi se izrekel strožji ukrep.
Disciplinsko sodišče II. stopnje mora odločiti najkasneje v
petnajstih dneh po prejemu ugovora.
244. člen
Določbe tega statuta, ki se nanašajo na članice univerze
oziroma dekana, se smiselno upoštevajo tudi za druge članice univerze oziroma direktorja ali ravnatelja druge članice
univerze.
7. Nagrade in priznanja študentom za raziskovalno
ali umetniško delo
245. člen
Za izvirna raziskovalna dela in za zelo kakovostna in visoko ocenjena diplomska dela podeljuje univerza dodiplomskim in
podiplomskim študentom posebne nagrade in priznanja.
O podelitvi nagrad in priznanj odloča Senat univerze in po
postopku, kot to določa poseben splošni akt univerze.
Nagrade in priznanja se praviloma študentom podeljujejo
na posebni svečanosti.
VII. ORGANI UNIVERZE, FAKULTET, VISOKIH
STROKOVNIH ŠOL IN DRUGIH ČLANIC UNIVERZE
A. Organi univerze
246. člen
Organi univerze so: rektor, Senat, Upravni odbor in Študentski svet univerze.
Organi univerze imajo s statutom določene stalne komisije.
Za obravnavanje določenih vprašanj lahko organi univerze oblikujejo tudi občasne komisije.
Kot posebno telo senata univerze se oblikuje častno
razsodišče. Sestava, delovne prisojnosti in način delovanja se
določijo s splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze.
247. člen
Organi članic univerze so: dekan, Senat, Akademski zbor
članice in Študentski svet.
Organi članic univerze imajo s tem statutom določene
stalne komisije, lahko pa oblikujejo tudi občasne komisije.
248. člen
Pri kandidiranju in oblikovanju organov in drugih komisij
univerze ter članic univerze se upošteva na osnovi strukture
univerze (struktura zaposlenih, struktura študentov) tudi ustrezna zastopanost posameznih kategorij zaposlenih po enotah,
članicah, strokah, starosti in spolu.
Mandat predstavnikov študentov v organih univerze oziroma članic se ob razpisu volitev oziroma imenovanja prilagodi
tako, da mandat predstavnikov študentov poteče sočasno s
potekom mandata organu univerze ali članice.
Če se organ Univerze ali organ članice univerze razširi
z novimi člani, traja mandat teh predstavnikov do zaključka
mandata organa v trenutni sestavi.
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249. člen

Člen je bil izbrisan.
1. Senat univerze
250. člen
Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ
univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni
na Univerzi v Mariboru, kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno
in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica
vsaj enega člana.
V Senat univerze Študentski svet univerze izvoli predstavnike, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat
univerze najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.
Člane Senata univerze, ki so visokošolski učitelji, volijo
s tajnim glasovanjem Senati članic univerze tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse članice univerze in vse
znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska
področja univerze.
Rektor je član Senata po svojem položaju.
Ravnatelj UKM je član senata po svojem položaju, v kolikor je izvoljen v naziv visokošolski učitelj.
251. člen
Senat vsake članice univerze izvoli v Senat univerze po dva
predstavnika, tako da so enakopravno in ustrezno zastopane vse
znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja.
Če se Senat ustrezno razširi s predstavniki nove članice,
traja mandat teh predstavnikov v Senatu do zaključka mandata
Senata.
252. člen
Mandatna doba članov Senata univerze traja štiri leta,
predstavnikov študentov pa dve leti. Ista oseba je lahko po
poteku mandata ponovno izvoljena v Senat Univerze.
Posameznemu predstavniku lahko predčasno preneha
mandat v Senatu univerze:
– če mu preneha delovno razmerje na univerzi na članici,
na kateri je bil izvoljen,
– če izgubi status študenta univerze,
– če odstopi.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel
mandat v Senatu Univerze, izvolijo tisti, ki so ga izvolili novega
predstavnika.
Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega
je bil izvoljen.
253. člen
Senat univerze:
1. obravnava in sprejema Statut univerze in njegove spremembe in dopolnitve skupaj z Upravnim oborom v enakem
besedilu;
1.a ugotavlja izide volitev za rektorja in razglasi izvoljenega kandidata za rektorja ter ga uvede v funkcijo rektorja s
posebnim sklepom in z izročitvijo rektorskih insignij, ki mu jih
izroči prejšnji rektor, če pa je prejšnji rektor odsoten, mu jih izroči najstarejši prorektor oziroma v odsotnosti vseh prorektorjev
najstarejši član Senata;
2. sprejema splošne akte, ki se nanašajo na visokošolsko
izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost;
3. sodeluje pri načrtovanju razvoja visokošolskega izobraževanja in pri oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva;
4. sprejme razvojni načrt univerze ter predloge za preoblikovanje univerze;
5. odloča o sklenitvi sporazumov o sodelovanju z univerzami in drugimi institucijami;
6. odloča o sprejemu samostojnega visokošolskega zavoda ali drugega zavoda kot članico univerze ali kot pridruženo
članico univerze;
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7. odloča o ustanovitvi in organizacijskih spremembah
kateder, institutov in centrov, organiziranih pri univerzi;
8. daje predhodno soglasje k študijskim in umetniškim
programom članic univerze, s katerimi se pridobi javnoveljavna
visokošolska izobrazba;
9. na predlog članice univerze odloča o interdisciplinarnih
študijskih programih in interdisciplinarnih smereh ter usklajuje
vzporedni študij;
10. opredeljuje nova študijska področja, ki še niso zastopana na univerzi in skrbi za njihovo uveljavitev;
11. sprejme študijski koledar;
12. sprejme in določi vsebino razpisa za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe;
13. sprejme omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe ter obravnava in sprejme poročilo o vpisu;
14. daje predhodno soglasje k znanstvenoraziskovalnim
programom članic univerze, ki se izvajajo kot javna služba
(visokošolski nacionalni raziskovalni program);
15. določa težišča raziskovalne dejavnosti in prioritetna
raziskovalna področja;
16. daje mnenje o temah predlaganih doktorskih disertacij;
17. sprejema merila za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
18. voli v nazive rednega profesorja in znanstvenega
svetnika in opravi ponovne volitve v te nazive v primeru izostritev meril;
19. daje soglasje k predlagani prvi izvolitvi v naziv in k
predlagani izvolitvi v višji naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca;
20. na predlog članic univerze določi kandidate za volitve
člana Državnega sveta Republike Slovenije in izvoli predstavnike univerze v volilno telo za te volitve;
21. daje predhodno mnenje k imenovanju prorektorjev
Univerze v Mariboru;
22. ureja splošne obveznosti visokošolskih učiteljev in
sodelavcev (govorilne ure, tutorsko delo, mentorstvo itd.);
23. imenuje člane svojih stalnih in občasnih komisij, razen
članov, ki so imenovani v stalne komisije po funkciji;
24. obravnava kandidate za glavnega tajnika univerze in
daje o njih mnenje;
25. odloča o podelitvi častnega doktorata, naslova »zaslužni profesor« in naslova »častni senator«;
26. odloča o podelitvi univerzitetnih nagrad in priznanj;
27. obravnava pobude, mnenja in predloge Študentskega
sveta univerze in Študentske organizacije univerze;
28. določa pravila za izračun povprečne in zaključne
ocene študija;
29. lahko odloča o zadevah, ki spadajo po zakonu in
statutu v pristojnost senatov članic, v kolikor le-ti ne odločijo v
predpisanih rokih;
30. lahko na predlog rektorja, skladno z avtonomijo univerze, odloča tudi o vseh ostalih vprašanjih in zadevah delovanja Univerze v Mariboru, ki po Statutu in zakonih ne spadajo
v pristojnost ostalih organov univerze oziroma organov članic
univerze. Odločitve v teh primerih so dokončne;
31. odloča v primerih, ko poteka postopek pred organi
univerze oziroma organi članic univerze in se zahteva izločitev
organa, članov kolegijskih organov in izvedencev. Odločitev
Senata iz prejšnjega stavka je dovoljeno izpodbijati istočasno
z izpodbijanjem odločitve o glavni zadevi z uporabo pravnega
sredstva, ki je dovoljeno zoper glavno zadevo. Zahteve za
izločitev Senata univerze kot organa niso dovoljene;
32. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta
Statut.
254. člen
Senat univerze obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje
pristojnosti na sejah.
Seje Senata univerze so javne. Kadar bi Senat obravnaval zadeve, ki bi utegnile škodovati interesom univerze, njenim
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članicam ali posameznikom, lahko sklene, da se pri obravnavi
določenih vprašanj javnost izključi.
Seje Senata Univerze se ne sklicujejo v času senatnih
počitnic od 15. julija do 31. avgusta, razen v primeru odločitve
o neodložljivem nujnem vprašanju. Razen v zadevah iz prejšnjega stavka tega odstavka, v času senatnih počitnic procesni
roki ne tečejo.
255. člen
Senat univerze sklepa veljavno, če je na seji večina
članov Senata, svoje odločitve pa sprejme z večino navzočih
članov.
Za sprejem odločitve o statusnem preoblikovanju univerze, o sprejemu visokošolskega ali drugega zavoda kot članice
ali pridružene članice univerze, za sprejem ali spreminjanje
Statuta univerze, drugih splošnih aktov ali razvojnih načrtov in
o ponovni odločitvi na zahtevo Študentskega sveta univerze je
potrebna večina glasov vseh članov.
Glasovanje na seji Senata univerze je praviloma javno.
Volitve, za katerih izvedbo je po tem statutu pristojen Senat univerze, se izvedejo s tajnim glasovanjem članov Senata.
V nujnih primerih lahko senat univerze na predlog rektorja
univerze o posameznih zadevah odloči na korespondenčni seji.
Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za predlagani sklep glasovala večina vseh članov senata Univerze.
256. člen
Seje Senata univerze sklicuje in vodi rektor univerze, ki
tudi skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov.
V odsotnosti rektorja sklicuje in vodi sejo eden od prorektorjev, ki ga rektor pooblasti.
257. člen
Rektor univerze skliče sejo senata po potrebi, mora pa
jo sklicati, kadar to zahteva Senat članice univerze ali tretjina
članov Senata univerze ali na zahtevo Študentskega sveta
univerze.
258. člen
Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje
mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata univerze ima Senat naslednje stalne komisije:
1. Habilitacijsko komisijo,
2. Komisijo za dodiplomski študij,
3. Komisijo za podiplomski študij,
4. Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
5. Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje,
6. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze.
Mandatna doba članov stalnih komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa traja dve leti. Člani stalnih komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.
259. člen
Habilitacijska komisija obravnava predloge za izvolitev
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev v ustrezne nazive v primerih, ki jih določa zakon
in ta Statut, in predlaga Senatu univerze ustrezno odločitev.
Habilitacijsko komisijo sestavljajo po en predstavnik iz
vsake članice, ki ga imenuje Senat univerze na predlog Senata
članice univerze iz vrst rednih profesorjev, en član na predlog
SAZU iz vrst znanstvenih in javnih delavcev z doktoratom znanosti, ter ena petina študentov, ki jih imenuje Senat Univerze
na predlog Študentskega sveta univerze.
Pri izvolitvi članov Habilitacijske komisije upošteva Senat
univerze, da ima vsaka članica univerze v Habilitacijski komisiji
po enega člana, tako da so sorazmerno zastopane tudi vse
znanstvene discipline. Enega dodatnega člana, ki zastopa
področje umetniških disciplin, na predlog članic univerze, imenuje senat univerze iz vrst visokošolskih učiteljev s področja
umetniških disciplin.
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Po svojem položaju je član Habilitacijske komisije rektor
univerze ali od rektorja pooblaščeni prorektor.
260. člen
Komisija za dodiplomski študij obravnava dodiplomske
študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske
programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim in druga
vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predvsem
dodiplomskega študija in daje Senatu univerze predloge in
mnenja. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za dodiplomski študij tudi samostojno odloča.
Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za dodiplomski študij oziroma
študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na
predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.
260.a člen
Komisija za podiplomski študij obravnava podiplomske
študijske programe, razpis za vpis v podiplomske študijske programe, predloge tem doktorskih disertacij in druga vprašanja s
tega področja in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če
ta Statut tako določa, lahko Komisija za podiplomski študij tudi
samostojno odloča.
Komisijo za podiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za podiplomski študij oziroma
študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na
predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.
261. člen
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve obravnava
vprašanja s tega področja in predlaga Senatu univerze ustrezne rešitve. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve tudi samostojno odloča.
Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za raziskovalno
dejavnost, in najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog
Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.
262. člen
Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
obravnava vprašanja vključevanja univerze, njenih delavcev
in študentov v mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
ter daje Senatu univerze ustrezne predloge. Če ta Statut tako
določa, lahko komisija tudi samostojno odloča.
Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za mednarodno sodelovanje, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na
predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.
263. člen
Člen je bil izbrisan.
264. člen
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze spremlja in
opravlja institucionalno in programsko ocenjevanje kakovosti
in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega,
umetniškega dela članic univerze in univerze kot celote.
Postopek evalvacije in samoevalvacije univerze in njenih
članic, sestavo in število članov Komisije določi Senat univerze
s splošnim aktom univerze.
265. člen
Komisije obravnavajo in sklepajo o vprašanjih s svojega
delovnega področja na sejah.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica njenih članov, ki predstavljajo več kot polovico članic, sklepe
pa sprejema z večino navzočih članov.
Če se član komisije trikrat zapored ne udeleži seje, kljub
temu da je bil pravilno vabljen, in izostanka ne opraviči, lahko
predsedujoči komisije predlaga Senatu univerze razrešitev tega
člana in imenovanje novega.
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Komisije sklicuje in vodi rektor oziroma prorektor univerze,
pristojen za posamezno področje. Habilitacijsko komisijo sklicuje
in vodi rektor univerze ali od rektorja pooblaščeni prorektor.
V primeru odsotnosti predsednika komisije, skliče in vodi
sejo komisije član komisije, ki ga pooblasti rektor.

visokošolskih sodelavcev, postane član Upravnega odbora izvoljeni predstavnik drugih delavcev, ki je na volitvah zasedel
drugo mesto.
Volitve se izvedejo z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Vsak volivec ima en glas.

266. člen
Komisije sproti obveščajo Senat univerze o svojih predlogih, stališčih in mnenjih in so mu za svoje delo odgovorne.

269. člen
Kandidate za predstavnike visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v Upravni odbor
predlagajo Senati članic univerze, lahko pa tudi drugi zainteresirani predlagatelji.
Kandidati za predstavnika drugih delavcev pa se določijo
na javnih zborih nepedagoških oziroma drugih delavcev, ki jih
skliče za delavce rektorata univerze glavni tajnik, za delavce
strokovnih služb članic pa tajniki članic univerze. Sklici javnega
zbora delavcev morajo biti sedem dni javno objavljeni na oglasnih deskah univerze in njenih članic.
Kandidate za člana, tj. predstavnika študentov v Upravnem odboru univerze, imajo pravico predlagati Študentski sveti
članic univerze.
Seznami kandidatov za člane Upravnega odbora morajo
biti javno objavljeni na oglasnih deskah univerze in njenih članic
najmanj deset dni pred volitvami.
V Upravni odbor univerze je izvoljen, kdor dobi največ
glasov. V primeru, da je več kandidatov dobilo enako število
glasov, se za te kandidate volitve ponovijo.

2. Upravni odbor univerze
267. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in
ima 9 članov.
Upravni odbor sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji,
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik
drugih delavcev,
– en predstavnik študentov in
– en predstavnik delodajalcev.
Mandatna doba članov Upravnega odbora traja štiri leta,
predstavnika študentov pa dve leti. Ista oseba je lahko po
poteku te dobe ponovno izvoljena v Upravni odbor univerze.
V Upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor
in prorektorji univerze, dekani članic univerze ter poslovodni
organ drugega zavoda – članice univerze.
Predstavnika delodajalcev določi rektor Univerze v soglasju z ustanoviteljem, in sicer izmed kandidatov, določenih v
drugem odstavku 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list
RS, št. 79/04).
268. člen
Predstavnike delavcev Univerze, ki opravljajo visokošolsko
dejavnost, volijo v upravni odbor Univerze vsi redno zaposleni
visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
Predstavniki delavcev Univerze, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, se volijo v Upravni odbor Univerze na osnovi
treh volilnih enot, ki se oblikujejo na osnovi naslednjih kriterijev:
– volilna enota: en predstavnik iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo,
Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za energetiko;
– volilna enota: en predstavnik iz Pedagoške fakultete,
Medicinske fakultete, Fakultete za zdravstvene vede, Fakultete
za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakultete za naravoslovje
in matematiko in Filozofske fakultete;
– volilna enota: en predstavnik iz Ekonomsko-poslovne
fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za varnostne vede, Fakultete za logistiko, Fakultete za organizacijske vede in Fakultete
za turizem.
V primeru, da eno volilno enoto sestavlja več članic univerze, se uveljavi načelo vrstnega reda, to pomeni, da je
predstavnik vsake članice v enem mandatnem obdobju član
Upravnega odbora univerze, kolikor se članice ne sporazumejo
drugače s konsenzom.
Predstavnika drugih delavcev v Upravnem odboru izvolijo
vsi drugi delavci univerze, predstavnika študentov pa Študentski svet univerze.
Pri pogojih v razpisu volitev se upošteva načelo vrstnega
reda tudi za predstavnika drugih delavcev, in sicer tako, da
ne morejo kandidirati kandidati s tistih fakultet, drugih članic
ali rektorata, če so njihovi predstavniki pred tem že bili člani
Upravnega odbora, dokler zastopanje po vrstnem redu ni zaključeno (načelo vrstnega reda), seveda če se vse prizadete
članice, druge članice in rektorat ne sporazumejo drugače.
Če je izvoljen drugi delavec predstavnik članice, ki že ima
predstavnika visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in

270. člen
Posameznemu predstavniku lahko predčasno preneha
mandat v Upravnem odboru:
– če mu preneha delovno razmerje na univerzi na članici,
katere predstavnik je bil v času izvolitve,
– če izgubi status študenta univerze,
– če odstopi,
– če je odpoklican ali
– če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v
Upravnem odboru.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel
mandat v Upravnem odboru, izvolijo tisti, ki so ga izvolili, novega predstavnika.
Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega
je bil izvoljen.
271. člen
Upravni odbor univerze odloča o zadevah materialne
narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze
in njenih članic, zlasti pa:
1. sprejme Statut univerze, njegove spremembe in dopolnitve;
2. izvaja naloge, ki jih določa 10. člen Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru in 3. člen o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru;
3. sprejema in dopolnjuje razvojni načrt univerze;
4. s splošnim aktom univerze določi postopke in druga
vprašanja v zvezi z volitvami v organe univerze;
5. sklepa o ustanavljanju organizacij, katerih dejavnost
je potrebna za uresničevanje visokošolske izobraževalne in
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in izvaja do njih ustanoviteljske pravice;
6. obravnava vprašanja, sprejema stališča, predloge,
mnenja in priporočila glede izboljšanja nastanitvenih, prehrambenih, zdravstvenih razmer in o drugih materialnih vprašanjih;
7. obravnava in odloča o vprašanjih materialne narave
delavcev, če ni s predpisom, tem Statutom ali drugim splošnim
aktom določeno drugače;
8. imenuje predsednika in člane svojih stalnih in občasnih
komisij;
9. spremlja izvajanje mednarodnih pogodb s področja
javnega programa visokošolskega študija in odloča o zagotavljanju sredstev za njihovo izvajanje;
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10. opravlja druge naloge, če tako določa zakon, Odlok o
preoblikovanju univerze, Statut ali drugi predpis.
Pred sprejemanjem letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze mora Upravni odbor univerze pridobiti
soglasje Senata univerze, pred odločanjem o delovanju Študentskih domov pa mnenje Študentskega sveta stanovalcev.
Letni delovni načrt in finančni načrt pripravijo strokovne službe
rektorata na podlagi predloga, ki jih pripravijo članice in druge
članice univerze.
Pred sprejemanjem letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze mora Upravni odbor univerze pridobiti
soglasje Senata univerze, pred odločanjem o delovanju Študentskih domov pa mnenje Študentskega sveta stanovalcev.
Letni delovni načrt in finančni načrt pripravijo strokovne službe
rektorata na podlagi predloga, ki jih pripravijo članice in druge
članice univerze.
272. člen
Upravni odbor dela na sejah.
Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih več
kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino
navzočih članov.
Za sprejemanje Statuta univerze, njegovih sprememb in
dopolnitev in prostorsko razvojnega načrta univerze je potrebna
večina glasov vseh članov Upravnega odbora.
V nujnih primerih lahko Upravni odbor na predlog predsednika Upravnega odbora o posameznih zadevah odloči na
korespondenčni seji.
Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za
predlagani sklep glasovala večina vseh članov Upravnega
odbora.
Če se član upravnega odbora trikrat zapored ne udeleži
seje, kljub temu da je bil pravilno vabljen, in izostanka ne
opraviči, lahko predsednik Upravnega odbora predlaga njegov
odpoklic oziroma razrešitev in izvolitev oziroma imenovanje
novega člana.
273. člen
Upravni odbor univerze in njegovi člani so dolžni o svojem
delu obveščati in informirati univerzitetno javnost, vendar so pri
tem člani Upravnega odbora dolžni varovati podatke, ki pomenijo poslovno ali uradno tajnost. Obveščanje javnosti in svoje
delo Upravni odbor uredi s svojim poslovnikom.
274. člen
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe tako, da izvolijo predsednika izmed predstavnikov visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, namestnika
predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja univerze ali
nasprotno.
275. člen
Predsednik Upravnega odbora sklicuje in vodi seje Upravnega odbora in skrbi za izvršitev na seji sprejetih sklepov.
Predsednik Upravnega odbora sklicuje seje po potrebi,
mora pa jo sklicati vsaj dvakrat na leto ali kadar to zahteva rektor univerze, dekan članice univerze ali tretjina članov
Upravnega odbora.
276. člen
Člen je bil izbrisan.
277. člen
Člen je bil izbrisan.
278. člen
Člen je bil izbrisan.
279. člen
Člen je bil izbrisan.
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280. člen
Člen je bil izbrisan.
281. člen
Člen je bil izbrisan.
3. Študentski svet univerze
282. člen
Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih, pomembnih
za študente, ima univerza Študentski svet.
Člane Študentskega sveta univerze volijo Študentski sveti
članic univerze ter Študentski svet stanovalcev študentskih
domov izmed študentov tako, da ima vsaka članica univerze
ter Študentski domovi po enega predstavnika.
Mandatna doba članov Študentskega sveta in študentov,
ki jih predlaga oziroma voli ali imenuje Študentski svet, traja
dve leti.
Prorektor za študentska vprašanja je član Študentskega
sveta univerze po svojem položaju.
Na seje Študentskega sveta univerze se redno vabijo
predstavniki Študentske organizacije. O sejah organov univerze in članic se obvešča tudi Študentska organizacija univerze.
283. člen
Študentski svet univerze:
1. obravnava in daje Senatu univerze mnenje o Statutu
univerze in k njegovim spremembam in dopolnitvam;
2. obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih
programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
3. daje mnenje o kandidatih za rektorja univerze;
4. lahko predlaga kandidate za prorektorja za študentska
vprašanja;
5. voli in odpokliče predstavnika študentov v Upravni
odbor univerze;
6. daje mnenje k predlogom za kandidate za rektorja in
prorektorje;
7. predlaga kandidate iz vrst študentov v delovna telesa
organov univerze in komisij univerze na predlog Študentskih
svetov članic univerze;
8. sprejme splošni akt univerze, s katerim uredi delovanje
in sestavo Študentskih svetov članic in svetov letnikov članic
univerze;
9. v sodelovanju s Študentsko organizacijo univerze sprejema program interesnih dejavnosti študentov univerze in skrbi
za njegovo izvrševanje;
10. opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta Statut
ali drug splošni akt univerze.
284. člen
Če mnenje, ki ga je dal Študentski svet univerze v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko Študentski
svet zahteva, da pristojni organ na prvi naslednji seji ponovno
zadevo obravnava in o njej odloči in o svojih stališčih obvesti
Študentski svet.
285. člen
Seje študentskega sveta sklicuje in vodi prorektor za
študentska vprašanja, ki tudi skrbi za izvrševanje sprejetih
sklepov.
Prorektor za študentska vprašanja sklicuje seje Študentskega sveta po potrebi, na predlog 30 odstotkov članov Študentskega sveta univerze, na predlog Študentskega sveta članice univerze ali na predlog Študentske organizacije univerze.
V odsotnosti prorektorja za študentska vprašanja lahko
skliče in vodi sejo Študentskega sveta član tega organa, ki ga
določi Študentski svet univerze.
Seje Študentskega sveta univerze so javne.
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Študentski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih
več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino
navzočih članov.
V nujnih primerih lahko Študentski svet na predlog prorektorja za študentska vprašanja o posameznih zadevah odloči
na korespondenčni seji.
Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za predlagani sklep glasovala večina vseh članov Študentskega sveta.
286. člen
Študentski svet univerze s soglasjem Upravnega odbora
univerze s splošnim aktom univerze o delovanju in sestavi
Študentskih svetov uredi tudi delovanje in poslovanje Študentskega sveta univerze.
4. Rektor univerze
287. člen
Rektor je strokovni vodja in poslovodni organ univerze.
Rektor organizira, vodi delo in poslovanje univerze, predstavlja in zastopa univerzo in opravlja še naslednje naloge:
1. usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško in drugo delo na univerzi;
2. sklicuje in vodi seje Senata univerze in skrbi za izvrševanje njegovih sklepov in sklepov Upravnega odbora univerze;
3. skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za
izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi ter splošnimi akti univerze;
4. ima pravico in dolžnost opozoriti organe in delavce s
posebnimi pooblastili univerze in članic univerze na nezakonite
odločitve in jih v primerih, ko ti na teh odločitvah vztrajajo, zadržati in o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo;
5. skrbi za uresničevanje razvojnega načrta univerze in
letnega finančnega načrta;
6. predlaga Senatu univerze ustanavljanje in organizacijske spremembe univerzitetnih kateder, inštitutov in centrov ter
imenuje njihove predstojnike;
7. določi organizacijo in sistemizacijo univerze in njenih
članic s splošnim aktom univerze, skladno s statutom;
8. na predlog dekana odloča o delovnih razmerjih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev, potrebnih za izvajanje študijskih, znanstvenoraziskovalnih in umetniških programov iz nacionalnega programa
visokega šolstva;
9. na predlog dekana članice oziroma na predlog pooblaščenega delavca odloča o sklenitvi in prenehanju delovnih
razmerij druhih delavcev na univerzi oziroma članici za nedoločen čas;
9.a s posebnim aktom določi postopke za vodenje kadrovske baze univerze in sporočanja kadrovskih sprememb,
s soglasjem Senata sprejema merila o kakovosti univerze,
študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega
ter strokovnega dela in je pristojen za spremljanje, ugotavljanje
in zagotavljanje kakovosti (samoevalvacija univerze);
10. na predlog glavnega tajnika oziroma na predlog dekana članice daje soglasje za delo pri drugih pravnih osebah;
11. imenuje glavnega tajnika univerze na osnovi javnega
razpisa in predhodnega mnenja Senata univerze;
12. na predlog dekana članice imenuje tajnika članice ter
ga lahko razreši iz razlogov po 299. členu Statuta UM;
13. odloča o delovnih razmerjih delavcev rektorata in
organizacijskih enot na nivoju univerze ter imenuje vršilce
dolžnosti za posamezne funkcije oziroma dela;
14. razpisuje volitve v organe univerze, če Statut ali drug
splošni akt univerze ne določa drugače;
15. ustanavlja, imenuje in razrešuje delovne skupine,
komisije in druga delovna telesa na nivoju univerze;
16. najmanj enkrat letno poroča o delu univerze Senatu in
Upravnemu odboru univerze ter ustanovitelju univerze;
17. promovira doktorje znanosti in častne doktorje;
18. podeljuje univerzitetna priznanja in nagrade;
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19. skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja kakovosti
univerze in izvaja razvojni program univerze;
20. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi
predpisi, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze.
Rektor univerze lahko za opravljanje nalog iz drugega odstavka tega člena s posebnim aktom pooblasti dekane oziroma
druge pooblaščene delavce univerze in članic.
Rektor univerze zagotavlja zakonitost dela ter učinkovitost
poslovanja univerze. Za svoje delo rektor odgovarja Senatu
univerze in Upravnemu odboru univerze.
288. člen
Rektorja univerze volijo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki so na univerzi zaposleni.
Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer eno petino od
glasov vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni.
Rektor univerze je izvoljen za dobo štirih let, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Način izvolitve rektorja v skladu s statutom in zakonom se
podorbneje določi s Pravilnikom o volitvah rektorja Univerze v
Mariboru.
289. člen
Najkasneje tri mesece pred potekom mandata oziroma
praviloma do konca meseca marca v letu, v katerem poteče
mandat rektorju, razpiše Senat univerze volitve novega rektorja
in svoj sklep objavi.
V sklepu se določi rok za predlaganje kandidatov in dan,
ko bodo opravljene volitve.
Rok za predlaganje kandidatov za rektorja ne sme biti
krajši kot mesec dni.
Kandidate za rektorja lahko predlagajo Senati članic univerze in Študentski svet univerze.
Določbe tega odstavka se uporabljajo smiselno tudi, če
je prenehal mandat rektorju pred potekom mandata iz kakršnihkoli razlogov, s tem da mora v tem primeru Senat razpisati
volitve najpozneje v roku enega meseca od dneva prenehanja
mandata rektorju.
289.a člen
Za kandidata za rektorja se lahko prijavi tudi javno priznan
visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, redno zaposlen
na Univerzi v Mariboru, s polnim delovnim časom, ki ga podpre
s pisno izjavo, predloženo volilni komisiji, najmanj 30 visokošolskih učiteljev, redno zaposlenih na Univerzi v Mariboru,
s polnim delovnim časom, med katerimi mora biti najmanj
16 rednih profesorjev.
290. člen
Za rektorja je lahko izvoljen javno priznan visokošolski
učitelj univerze z nazivom redni profesor, ki izkazuje:
– da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in
izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
– da je na osnovi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno voditi univerzo;
– da je vesten, zgleden in uspešen pri opravljanju svojih
zadolžitev.
291. člen
Za zbiranje in urejanje predlogov kandidata za rektorja
imenuje Senat univerze posebno komisijo, ki jo sestavljajo
6 članov in predsednik. Predsednik in člani volilne komisije
ne smejo biti kandidati za rektorja niti kandidati za prorektorja.
Komisija iz prejšnjega odstavka preveri, ali kandidati izpolnjujejo s Statutom določene pogoje, pridobi soglasje kandidatov, pripravi poročilo o poteku kandidacijskega postopka in
ga skupaj s seznamom predlaganih kandidatov do konca maja
oziroma v 8 dneh po izteku roka za predlaganje kandidatov za
rektorja predloži Senatu univerze.
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292. člen
Senat univerze obravnava poročilo o poteku kandidacijskega postopka, ki ga poda predsednik volilne komisije, in
ugotovi, kateri kandidat je dobil večino glasov vseh volilnih
upravičencev, ter ga razglasi za rektorja in ga v skladu s Statutom uvede v opravljanje rektorske funkcije.
V kolikor Senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za
rektorja ni dobil večine glasov vseh volilnih upravičencev v prvem krogu, se izvede v roku 8 dni drugi krog volitev, v katerem
sodelujeta tista dva kandidata za rektorja, ki sta v prvem krogu
dobila največ glasov. V primeru enakega števila glasov prvih
dveh ali več kandidatov sodelujejo vsi v drugem krogu. Izvoljen
je tisti kandidat za rektorja, ki dobi več glasov. V primeru ponovnega enakega števila glasov se izvede žrebanje.
V primeru, da v prvem krogu volitev za rektorja Univerze
sodeluje samo en oziroma dva kandidata za rektorja, Senat
Univerze ugotovi, da je za rektorja univerze izvoljen tisti kandidat, ki je prejel več glasov. V primeru enakega števila glasov
kandidatov se izvede drugi krog. Izvoljen je tisti kandidat za
rektorja, ki dobi več glasov. V primeru ponovnega enakega
števila glasov se izvede žrebanje.
V primeru, da je zoper delo volilne komisije vložen ugovor,
mora Senat o ugovoru dokončno odločiti.
293. člen
Število študentov, ki imajo pravico voliti rektorja, se določi
na podlagi števila visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni, in se
enakomerno razporedi po članicah. Predstavnike študentov
izvolijo na Študentskih svetih članic izmed članov Študentskih
svetov letnikov.
294. člen
Izmed kandidatov za rektorja, ki jih potrdi Senat, se izvedejo neposredne in tajne volitve.
295. člen
Univerza ima praviloma štiri prorektorje, ki pomagajo rektorju univerze pri opravljanju nalog na področjih, ki jih določi
rektor. Po potrebi ima lahko univerza tudi več prorektorjev.
Prorektorje univerze imenuje rektor univerze po predhodnem mnenju Senata univerze, in sicer praviloma tri iz vrst
visokošolskih učiteljev, prorektorja za študentska vprašanja pa
iz vrst študentov ali visokošolskih učiteljev.
Prorektorje iz vrst visokošolskih učiteljev imenuje rektor
za dobo štirih let, prorektorja iz vrst študentov pa za dobo dveh
let, s tem da je lahko še enkrat imenovan.
296. člen
Prorektorji, ki so imenovani iz vrst visokošolskih učiteljev,
na podlagi pooblastila rektorja nadomeščajo rektorja Univerze
z enakimi pravicami in dolžnostmi, kot jih ima rektor Univerze.
297. člen
Za prorektorja Univerze iz vrst visokošolskih učiteljev je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki so s tem Statutom določeni za rektorja Univerze, s tem da ni pogoj naziv redni profesor.
Za prorektorja iz vrst študentov je lahko imenovan zgleden študent, ki uspešno in aktivno sodeluje v študijskem in
raziskovalnem procesu.
298. člen
Rektor javno objavi razpis za pričetek postopka kandidiranja za imenovanje enega ali več prorektorjev.
Kandidate za prorektorje lahko predlagajo Senati članic
univerze, Študentski svet univerze ali rektor univerze.
Kandidate za prorektorje iz vrst visokošolskih učiteljev
lahko predlaga tudi najmanj 20 visokošolskih učiteljev, ki so
zaposleni na Univerzi. Izmed predlaganih kandidatov izbere
rektor univerze kandidate za prorektorje, o katerih Senat univerze poda mnenje.
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Na mandat prorektorja univerze ne vpliva dejstvo, da je
bil v času njegovega mandata izvoljen novi rektor. Če prorektor
predloži novoizvoljenemu rektorju izjavo o odstopu, jo novoizvoljeni rektor lahko sprejme ali pa tudi ne. Če sprejme odstopno izjavo prorektorja, se za imenovanje novega prorektorja
smiselno uporabljajo določila statuta o imenovanju prorektorja.
299. člen
Rektor in prorektorji univerze so lahko predčasno razrešeni:
1. na lastno zahtevo;
2. če s svojim delom huje ali večkrat kršijo zakonodajo
Republike Slovenije ter predpise, Statut ali druge splošne akte
univerze ali če neutemeljeno nočejo izvrševati zakonitih sklepov organov univerze ali očitno ravnajo v nasprotju z njimi;
3. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom ali s prekoračenjem pooblastil prizadenejo univerzi ali njenim članicam
večjo škodo ali če bi zaradi njihovega nevestnega ali nepravilnega dela taka škoda lahko nastala;
4. če so bile z izvajanjem njihovih sklepov kršene zakonite
pravice delavcev ali študentov ali je bila po njihovi krivdi povzročena škoda univerzi ali članicam univerze;
5. če so izgubili naziv ali jim je prenehalo delovno razmerje v univerzi oziroma če je prorektor iz vrst študentov izgubil
status študenta;
6. iz drugih utemeljenih razlogov.
Razrešitev rektorja lahko predlaga Senat univerze z dvotretjinsko večino vseh svojih članov. Razrešitev rektorja se
izvede po enakem postopku, kot je bil izvoljen.
Glasovanje o razrešitvi rektorja se opravi v roku šestdeset
dni od sprejema predloga iz drugega odstavka tega člena. V
primeru, da je razrešitev rektorja sprejeta, se opravijo nove
volitve za rektorja v roku šestdeset dni od dneva glasovanja o
razrešitvi. Razrešeni rektor vrši dolžnosti rektorja do izvolitve
novega.
V primeru, da predlog za razrešitev rektorja ni sprejet, se
razpišejo nove volitve v organ, ki je predlagal razrešitev rektorja, ki se opravijo v roku trideset dni na osnovi rokov iz tretjega
odstavka tega člena.
300. člen
Predlog za razrešitev rektorja univerze lahko poda:
– Senat članice univerze,
– Senat ali Upravni odbor univerze,
– Študentski svet univerze.
301. člen
Če obstajajo razlogi iz prvega odstavka 299. člena, lahko
rektor univerze z odločbo predčasno razreši prorektorja.
302. člen
Za obravnavanje vprašanj in usklajevanje stališč v zadevah iz visokošolske dejavnosti, ki so skupnega pomena
za članice univerze, sklicuje rektor univerze občasno kolegij
dekanov univerze.
Kolegij dekanov je posvetovalni organ rektorja univerze.
303. člen
Za obravnavanje pomembnih zadev univerze in za dajanje mnenj, pobud in predlogov v zvezi z njimi rektor univerze
redno sklicuje in vodi kolegij.
Kolegij rektorja je svetovalno telo in ga sestavljajo prorektorji univerze, glavni tajnik univerze in pomočniki glavnega
tajnika univerze.
Za dajanje pojasnil, mnenj in predlogov lahko rektor pri
obravnavanju posameznih vprašanj povabi tudi druge strokovne delavce.
303.a člen
Za pripravo organizacijskih, sistemizacijskih in drugih zadev imenuje rektor stalno komisijo za sistemizacijo in organizacijo univerze.
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Predsednika in člane imenuje rektor tako, da so zastopane vse članice in druge članice univerze, enega člana imenuje
iz vrst drugih delavcev univerzitetne uprave. Mandatna doba
predsednika in članov traja štiri leta in so lahko po preteku te
dobe ponovno imenovani.
303.b člen
Rektor opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi
zakoni ter splošnimi akti. V ta namen izdaja sklepe, odločbe,
organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi
ureja poslovanje in delo na Univerzi v Mariboru.
Prav tako lahko rektor zadrži izvedbo akta, ki ga je sprejel
drug organ, funkcionar ali pooblaščeni delavec, če pri njegovi
sestavi ni upoštevan zakon, Statut UM ali drug splošni akt oziroma drug predpis oziroma navodilo višjega ranga in krši načelo smotrnosti poslovanja univerze oziroma članice univerze ter
druge članice univerze, kot ga določa predmetna zakonodaja.
5. Rektorska konferenca
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izdaja delavcu sklepe ali odločbe, s katerimi konkretno uredi
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, in sicer v smislu
izvedbe zakona in veljavnih predpisov.
Če obstajajo potrebe zaradi organizacije dela in dodeljevanja delovnih nalog in obveznosti delavcem, lahko delodajalec
izdaja obvezna navodila, s katerimi določi in specificira zahteve
za izvajanje delovnih obveznosti.
Akti, ki so navedeni v prvem in drugem odstavku, morajo
biti skladni z zakonom, Statutom univerze in drugimi splošnimi
akti univerze, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, sicer
so nični.
309. člen
Delavec ima pravico, da v primeru neizpolnjevanja obveznosti ali kršitve pravic iz delovnega razmerja, pisno zahteva,
naj delodajalec kršitev odpravi oziroma naj svoje obveznosti
izpolni, kot to določajo zakon, kolektivna pogodba, splošni akt
univerze in Pogodba o zaposlitvi.
Pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja je za odločanje v postopkih uveljavljanja pravic pristojen delodajalec ali
od njega pooblaščena oseba.

304. člen
Za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena oblikuje univerza z drugimi univerzami v Sloveniji rektorsko konferenco.
Pri delu rektorske konference sodelujejo z Univerze v
Mariboru rektor, prorektorji univerze in glavni tajnik univerze
ter po presoji rektorja tudi drugi funkcionarji, strokovni delavci
in študenti.

309.a člen
Univerza lahko s splošnim aktom v okviru avtonomije
določi, da se funkcija (npr. dekan, rektor, drugi delavci) izvaja
v okviru funkcionarskega delovnega mesta ali pa na delovnem
mestu visokošolskega učitelja ali drugega delavca univerze kot
dodatna funkcija, ki se šteje za opravljanje dodatnih delovnih
obveznosti.

305. člen
Rektorska konferenca sprejema skupna stališča, mnenja,
predloge in smernice za delo ter jih posreduje pristojnim državnim organom, svojim fakultetam in visokim strokovnim šolam,
po potrebi pa tudi drugim organizacijam.
Po potrebi sprejmejo univerze poslovnik, s katerim sporazumno podrobneje urejajo delo slovenske rektorske konference.

B. Organi članic univerze

6. Pritožbeni organi
306. člen
Univerza ima univerzitetno komisijo za pritožbe študentov.
Komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik in
člani imajo namestnike. Komisijo sestavljajo trije delavci in dva
študenta.
Predsednika in člane komisije ter njihove namestnike za
dobo štirih let imenuje in razrešuje Upravni odbor univerze.
Člana, ki sta študenta, Upravni odbor univerze v Mariboru na
predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru razrešuje in
imenuje za dobo dveh let. Člani so lahko po poteku te dobe
ponovno imenovani.
Komisija za pritožbe študentov veljavno odloča, če je
na seji navzočih večina njihovih članov oziroma namestnikov,
sklepi pa so veljavno sprejeti, če so zanje glasovali najmanj trije
člani oziroma namestniki.
307. člen
Komisija za pritožbe študentov odloča o pritožbah študentov zoper odločitve organov univerze in organov članic univerze, ki so bile sprejete na prvi stopnji, o pravicah in obveznostih
študentov pa s predpisom ali tem Statutom ni pristojen drug
pritožbeni organ na nivoju univerze.
V tem pritožbenem postopku se smiselno uporabljajo
pravila Zakona o splošnem upravnem postopku.
7. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
308. člen
Delodajalec v primerih, ko zakon ali drugi predpisi ne določajo, s katerim aktom se urejajo pravice in dolžnosti delavcev,

1. Akademski zbor članice univerze
310. člen
Akademski zbor članice univerze sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet članice, tako da
je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju
tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov
ter na študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire
kandidata za dekana. Mandatna doba članov akademskega
zbora članice iz vrst študentov traja eno leto.
Akademski zbor članice:
– izvoli Senat članice;
– Senatu predlaga kandidate za dekana;
– obravnava in sprejema program razvoja članice;
– obravnava poročilo o delu članice ter daje predloge in
pobude senatu članice;
– opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.
Volitve, ki jih izvaja Akademski zbor članice, so tajne.
Volilno pravico imajo člani Akademskega zbora članice, ki so
določeni v prvem odstavku tega člena.
Akademski zbor članice izmed svojih članov, določenih
v prvem odstavku tega člena, izvoli predsednika, ki sklicuje in
vodi seje. Dekan članice ne more biti izvoljen za predsednika
Akademskega zbora.
Akademski zbor se oblikuje skladno z zakonom.
V kolikor bi število članov Akademskega zbora preseglo
število 200, se predstavniki Akademskega zbora izvolijo z večino glasov za mandatno dobo štirih let izmed visokošolskih
učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev
po posameznih katedrah, inštitutih in oddelkih, upoštevajoč
enakopravno zastopanost pedagoških in znanstvenih nazivov
ter strokovnih področij, ki jih določi senat članice. Število članov
po posamezni katedri, inštitutu in oddelku se izračuna tako, da
se število vseh članov pomnoži s faktorjem 0,4. Volitve razpiše
dekan članice.
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Senat univerze s splošnim aktom določi natančnejša pravila
in postopke za oblikovanje akademskih zborov članic univerze.
310.a člen
Akademski zbor članic, ki še ne izvajajo vseh letnikov,
se oblikuje tako, da se v akademski zbor vključijo vsi visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci in znanstveni sodelavci,
ki na kakršnikoli pravni podlagi sodelujejo pri pedagoškem ali
raziskovalnem delu in tisti visokošolski učitelji in visokošolski
sodelavci iz višjih letnikov, ki so sodelovanje potrdili z izjavo o
sodelovanju.
2. Senat članice univerze
311. člen
Senat članice univerze je strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci,
ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru. Praviloma sestavljajo
senat članice visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki zasedajo delovno mesto, sistemizirano v okviru članice. Število
članov Senata se določi s splošnim aktom iz 312. člena.
Člane Senata članice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli Akademski zbor članice tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške
discipline in strokovna in študijska področja članice.
V Senat članice se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki
morajo imeti status študenta, tako da ima Senat članice najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.
Člane Senata članice, ki so predstavniki študentov, voli
Študentski svet članice.
Visoka strokovna šola lahko v Senat izvoli tudi visokošolske učitelje, ki so pri njih zaposleni v delovnem razmerju do ene
petine delovnega časa, in učitelje z nazivom zaslužni profesor,
če glede na določila tega člena v Senatu ne bi bile enakopravno
in ustrezno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna
ter študijska področja članic.
Dekan je član Senata po svojem položaju.
Član Senata članice je lahko tudi učitelj kliničnega predmeta, ki je zaposlen na članici.
312. člen
S splošnim aktom se na osnovi predloga Senata članice
univerze uredijo sestava, volitve, oblikovanje in delovanje Senatov članic. Splošni akt sprejme Senat univerze ne glede na
določila 357. člena tega Statuta.
313. člen
Mandatna doba članov Senata članice iz vrst visokošolskih učiteljev traja štiri leta, mandatna doba članov Senata
članice iz vrst študentov traja eno leto. Ista oseba je lahko po
poteku mandata ponovno izvoljena v Senat članice univerze.
Posameznemu predstavniku lahko predčasno preneha
mandat v Senatu članice univerze:
– če mu preneha delovno razmerje na univerzi na članici,
na kateri je bil izvoljen,
– če izgubi status študenta univerze na članici,
– če odstopi.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel
mandat v Senatu članice Univerze, izvolijo tisti, ki so ga izvolili,
novega predstavnika.
Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega
je bil izvoljen.
314. člen
Senat članice univerze:
1. sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;
2. sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za
njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;
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3. sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
4. predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava in sprejme analizo vpisa;
5. odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih
programov, če tako določa zakon ali ta Statut;
6. voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega statuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega
svetnika;
7. imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
8. sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo
za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno in
za zagovor doktorske disertacije oziroma komisijo za odvzem
doktorskega naziva;
9. voli člane Senata univerze glede na znanstvene in
umetniške discipline in strokovna področja, ki jih razvija članica
univerze;
10. predlaga rektorju univerze kandidata za dekana in
kandidate za prodekane;
11. odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik
visokošolskega dela;
12. sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
za izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov;
13. predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;
14. obravnava splošne akte univerze in daje svoje predloge in stališča;
15. daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva „zaslužni profesor“;
16. obravnava pobude in predloge Študentskega sveta
univerze in Študentskih svetov članic univerze;
17. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta
Statut.
Pri sprejemanju študijskih programov, ki dajejo javno veljavno izobrazbo, in pri sprejemanju programov znanstvenoraziskovalnega dela in umetniškega dela, ki se izvajajo kot javna
služba, si mora Senat članice univerze pridobiti predhodno
soglasje Senata univerze.
315. člen
Senat članice univerze obravnava in sklepa o vprašanjih
iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje Senata članice univerze sklicuje in vodi dekan, ki tudi
skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov.
Glede sklicevanja in javnosti sej, sklepčnosti in odločanja
Senata članice univerze se smiselno uporabljajo določila tega
Statuta, ki urejajo ta vprašanja pri Senatu univerze.
316. člen
Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje
mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata članice univerze ima Senat stalne komisije, in to:
– Komisijo za študijske zadeve,
– Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
– Komisijo za mednarodno sodelovanje,
– Komisijo za ocenjevanje kakovosti.
Pri članicah univerze z umetniškimi študijskimi programi
se oblikuje Komisija za študijske in umetniške zadeve.
317. člen
Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje
obravnavajo zadeve s svojega delovnega področja in dajejo
predloge Senatu članice univerze, v zadevah, ki so posebej
določene v tem Statutu, pa lahko tudi samostojno odločajo.
Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sode-
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lovanje imajo po sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za
področje dejavnosti komisije in štirje člani, ki jih imenuje Senat
članice univerze izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto.
Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.
318. člen
Glede sklicevanja sej, sklepčnosti, obveščanja, sprejemanja predlogov in odločanja komisij Senata članice univerze
se smiselno uporabljajo določila tega Statuta, ki urejajo ta
vprašanja pri ustreznih komisijah Senata univerze.
3. Poslovodni odbor članice univerze
319. člen
Poslovodni odbor članice univerze nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme
dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je
članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu
in za svoj račun.
Program dela članice in finančni načrt članice, ki pomenita
vsebine dela (storitve, projekte itd.) s ciljem operacionalizacije
dejavnosti iz 14. člena Statuta UM, sprejme poslovodni odbor članice. Članica univerze mora s programom dela načrtovati oblike
sodelovanja članice z gospodarstvom in njeno dejavnost na trgu.
Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave
glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je članica univerze ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter
zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta
univerze.
Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge
naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, kot
tudi nadzor nad poslovanjem članice iz prvega odstavka tega
člena.
Ne glede na določila 320. člena Statuta UM je član poslovodnega odbora članice po svoji funkciji prodekan za študentska vprašanja.
320. člen
Poslovodni odbor članice univerze ima tri do sedem članov, ki jih izvoli Akademski zbor članice na predlog dekana.
Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice.
Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri leta.
Dekan in tajnik članice univerze sta člana Poslovodnega
odbora po svojem položaju.
321. člen
Poslovodni odbor dela in odloča na sejah.
Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan članice.
Poslovodni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih
več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino
navzočih članov.
4. Študentski svet članice univerze in sveti letnikov
članice univerze
322. člen
Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega
področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze
Študentski svet.
Študentski svet članice univerze sestavljajo predsedniki
vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika oziroma
sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti
izvolijo izmed svojih članov.
Mandatna doba članov Študentskega sveta članice univerze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Študentski svet članice, traja eno leto, če ta Statut ne določa
drugače.
Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem
položaju.
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323. člen
V študentskih domovih je organ druge članice Študentski domovi tudi Študentski svet stanovalcev, ki se oblikuje
na način, da se zagotovi ustrezna zastopanost študentov po
posameznih študentskih domovih in tudi zastopanost študentov, ki so prek koncesije v privatnih študentskih domovih.
Študentski svet stanovalcev ima smiselno enake pristojnosti in naloge, kot jih imajo Študentski sveti članic
univerze.
Študentski svet stanovalcev izvoli z večino vseh članov
Študentskega sveta svojega predsednika, ki sklicuje seje in
vodi delo Študentskega sveta stanovalcev.
324. člen
Študentski svet članice univerze:
– obravnava in daje mnenje v vseh splošnih, načelnih in
posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti članice univerze, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
– voli predstavnika v Študentski svet univerze,
– daje mnenja o kandidatih za dekana oziroma kandidatih za direktorja druge članice univerze,
– opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta Statut
ali drug splošni akt univerze.
325. člen
Če mnenje, ki ga je dal Študentski svet članice univerze
v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko Študentski svet zahteva, da pristojni organ članice univerze na
prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava in o njej odloči
in nato o svojih stališčih obvesti Študentski svet.

dent.

326. člen
Seje Študentskega sveta sklicuje in vodi prodekan štu-

Seje Študentskega sveta članice univerze so javne.
Glede sklicevanja in vodenja sej ter sprejemanja sklepov
oziroma mnenj se smiselno uporabljajo določila tega Statuta,
ki urejajo ta vprašanja pri Študentskem svetu univerze.
327. člen
Študenti posameznih letnikov dodiplomskega študija,
absolventi in študenti podiplomskega študija volijo z neposrednim in tajnim glasovanjem predsednika letnika in do
štiri člane, ki skupaj s predsednikom letnika oblikujejo svet
letnika.
S splošnim aktom univerze o delovanju in sestavi Študentskih svetov članic univerze in Študentskih svetov letnikov se določijo in upoštevajo specifični pogoji posameznih
članic univerze.
Mandat predsednika letnika in drugih članov sveta letnika traja eno leto.
327.a člen
Posamezne članice, ki organizirajo redni študij v dislociranih enotah, lahko oblikujejo svet enote. Študentje rednega študija na dislocirani enoti volijo z neposrednim in tajnim
glasovanjem predsednika enote in do štiri člane, ki skupaj s
predsednikom enote oblikujejo svet enote.
Mandat predsednika enote in drugih članov sveta enote
traja eno leto.
328. člen
Svet letnika obravnava vprašanja, pomembna za izboljšanje pedagoškega dela pri izvajanju študijskih programov,
vprašanja za izboljšanje študijskih uspehov študentov letnika
in vprašanja za krepitev medsebojnega sodelovanja med
visokošolskimi učitelji, visokošolskimi sodelavci ter študenti
na pedagoškem, raziskovalnem in interesnem področju.
Svet letnika izvoli izmed svojih članov enega člana v
Študentski svet članice univerze. Predsednik letnika je član
Študentskega sveta članice univerze po svojem položaju.
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329. člen
Svet letnika oblikuje predloge in mnenja ter jih posreduje
visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki izvajajo študijski
program letnika, in prek Študentskega sveta članice univerze
drugim organom članice univerze in univerze.
5. Dekan članice univerze
330. člen
Dekan je strokovni vodja članice univerze. Dekan članice
ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo ta Statut, splošni akti
univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.
Dekan:
1. zastopa in predstavlja ter vodi članico univerze in
odloča o njenem poslovanju v skladu s Statutom UM;
2. v zadevah izvajanja nacionalnega programa visokega
šolstva zastopa univerzo v pravnem prometu v obsegu dejavnosti članice univerze in s pooblastili, ki jih skladno s predpisi
določa ta Statut;
3. organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, umetniško in drugo delo;
4. predlaga uvedbo novih študijskih in umetniških programov ter izvajanje novih raziskovalnih projektov;
5. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
5.a skrbi in odgovarja za finančno poslovanje članice in
rektorju skladno z zahtevami Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004
do leta 2008 omogoča stalen vpogled v poslovanje;
6. opozarja organe članice univerze in delavce s posebnimi pooblastili na nezakonite odločitve in v primerih, ko ti
pri nezakonitih odločitvah vztrajajo, zadrži takšno izvršitev in
nemudoma obvesti organe univerze;
7. sklicuje in vodi seje Senata članice univerze in skrbi
za izvrševanje njegovih sklepov;
8. najmanj enkrat na leto poroča o delu Senatu članice
univerze in rektorju univerze;
9. predlaga Senatu članice univerze ustanavljanje in organizacijske spremembe kateder, inštitutov, centrov in drugih
organizacijskih oblik visokošolskega dela ter imenuje njihove
predstojnike;
10. ugotavlja kadrovske in materialne potrebe za izvajanje visokošolske dejavnosti članice univerze in jih posreduje
univerzi;
11. skrbi, da visokošolski in drugi delavci redno izpolnjujejo svoje naloge, in sprejme ukrepe za izboljšanje organizacije izobraževalnega in znanstvenega dela;
12. na osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja
Senata članice univerze predlaga rektorju univerze imenovanje tajnika članice univerze;
13. v primeru kršitev iz 299. člena statuta ima dekan
pravico, da razreši tajnika članice univerze;
14. odloča o delovnih razmerjih delavcev članice univerze iz pristojnosti rektorja na podlagi posebnega predhodnega
pooblastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti z
delovnimi razmerji delavcev članice univerze;
15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi
predpisi, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze;
16. skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja kakovosti
članice univerze in izvaja razvojni program članice univerze,
17. razpisuje volitve v organe članice Univerze, če Statut
ali drug splošni akt ne določa drugače,
18. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov,
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela
in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice).
Dekan članice univerze zagotavlja zakonitost dela in
učinkovitost poslovanja članice in za svoje delo odgovarja rektorju univerze, Akademskemu zboru članice, senatu članice in
Upravnemu odboru univerze.
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331. člen
Dekana članice univerze imenuje rektor univerze na predlog Senata članice univerze za dobo štirih let, vendar največ
dvakrat zapored.
332. člen
Za dekana je lahko imenovan visokošolski učitelj članice
univerze, ki je redno zaposlen na univerzi in s polnim delovnim
časom dela v okviru članice in ki je sposoben s svojim znanjem,
strokovnostjo, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju članice univerze in jo uspešno voditi.
Na Medicinski fakulteti je za dekana imenovan visokošolski učitelj, ki je zaposlen na tej fakulteti in je diplomiral na
medicinski fakulteti. Na Fakulteti za zdravstvene vede UM je
za dekana imenovan visokošolski učitelj, priznan strokovnjak s
področja zdravstvenih ved.
333. člen
Predlog kandidata za dekana lahko poda vsak visokošolski učitelj članice univerze.
Predloge je potrebno poslati predsedniku Akademskega
zbora članice.
334. člen
Akademski zbor članice s tajnim glasovanjem izbere kandidate za dekana, ki jih predlaga Senatu članice. Akademski
zbor članice lahko predlaga Senatu članice največ tri kandidate, ki so prejeli največ glasov.
Senat članice obravnava prispele kandidature za dekana.
Rektorju predlaga v imenovanje kandidata za dekana članice,
ki je na tajnem glasovanju na Senatu članice prejel večino
glasov vseh članov Senata članice. Če Senat članice ugotovi,
da noben kandidat za dekana ni prejel večine glasov vseh članov Senata članice, se izvede v roku 8 dni drugi krog volitev,
v katerem sodelujeta tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu
dobila največ glasov. Izvoljen je tisti kandidat za dekana, ki
dobi največ glasov. Rektor na podlagi predloga Senata članice
imenuje dekana članice.
V primeru, da Senat članice ni predlagal rektorju za imenovanje kandidata za dekana, ki je dobil največ glasov na
volitvah v Akademskem zboru članice, lahko rektor zavrne
predlagano imenovanje in ponovi razpis volitev.
335. člen
Članica Univerze ima praviloma štiri prodekane, in sicer
prodekana, zadolženega za izobraževalno dejavnost, prodekana, zadolženega za raziskovalno dejavnost, prodekana, zadolženega za mednarodno sodelovanje in prodekana, zadolženega za študentska vprašanja. Kandidacijske postopke za
imenovanje prodekanov javno razpiše dekan. Izmed prispelih
kandidatur izbere dekan članice kandidate za prodekana, o
katerih poda Senat članice mnenje. V primeru prodekana,
zadolženega za študentska vprašanja, si mora dekan članice
pred posredovanjem predloga na Senat članice pridobiti mnenje Študentskega sveta članice. Prodekane članice imenuje
rektor Univerze na predlog dekana članice in po predhodnem
mnenju Senata članice oziroma Študentskega sveta članice za
mandatno dobo štirih let. Mandatna doba prodekanov iz vrst
študentov traja dve leti, s tem, da je lahko še enkrat imenovan.
Prodekani, zadolženi za izobraževalne dejavnosti, za
raziskovalne dejavnosti, za mednarodno sodelovanje ter prodekani, zadolženi za druge dejavnosti, se imenujejo izmed
visokošolskih učiteljev, zaposlenih na Univerzi v Mariboru.
Prodekani, zadolženi za študentska vprašanja, se lahko
imenujejo iz vrst zglednih študentov ali iz vrst visokošolskih
učiteljev.
336. člen
Prodekani iz vrst visokošolskih učiteljev nadomeščajo
dekana na osnovi pooblastila, in sicer z enakimi pravicami in
dolžnostmi, kot jih ima dekan.
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337. člen
Dekan oziroma prodekani so lahko predčasno razrešeni
iz razlogov, ki so v tem Statutu navedeni za razrešitev rektorja
oziroma prorektorjev.
O razrešitvi dekana oziroma prodekanov odloča rektor
univerze na predlog Senata članice univerze ali Akademskega zbora članice univerze ali Senata univerze ali Upravnega
odbora univerze in v primerih, če gre za prodekana za študentska vprašanja, ki je študent, tudi na predlog Študentskega sveta članice oziroma univerze. Razrešitev dekana
oziroma prodekanov lahko predlaga tudi rektor univerze. V
tem primeru potrebuje mnenje Senata ali Upravnega odbora
univerze.

Strokovni svet druge članice opravlja tudi funkcijo poslovodnega odbora članice na način, da se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za poslovodni odbor članice, s tem da se
upoštevajo določbe Statuta, ki razmejujejo pristojnosti ravnatelja oziroma direktorja.

337.a člen
Dekan opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi
zakoni ter splošnimi akti in pooblastili rektorja Univerze. V ta
namen izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo na članici
Univerze v Mariboru.

2. Ravnatelj oziroma direktor

C. Skupna določila za organe univerze in članice
univerze
1. Občasne komisije oziroma delovna telesa
338. člen
Za preučevanje posameznih vprašanj in za izdelavo predlogov lahko organi univerze in organi članic univerze ustanovijo občasne komisije in druga delovna telesa.
S sklepom o ustanovitvi komisije oziroma delovnega telesa se določijo njihov sestav in njihove naloge.
Občasne komisije oziroma delovna telesa poročajo o svojem delu in o svojih predlogih po potrebi, morajo pa poročati,
če to zahteva organ, ki jih je imenoval, in ko opravijo naloge,
za katere so bili imenovani.
Občasne komisije oziroma delovna telesa prenehajo, ko
opravijo nalogo, za katero so bili imenovani, in ko jih organ, ki
jih je imenoval, razreši.
Č. Organi drugih članic univerze
1. Strokovni svet druge članice univerze
339. člen
Strokovni svet je strokovni organ druge članice univerze,
ki ga sestavljajo direktor oziroma ravnatelj, vodje organizacijskih enot, dva strokovna delavca, ki ju izvolijo vsi strokovni
delavci druge članice ter en študent, ki ga imenuje v strokovni
svet članice študentski svet druge članice za mandatno dobo
dveh let oziroma za Univerzitetno knjižnico Maribor Študentski
svet Univerze v Mariboru za mandatno dobo dveh let.
Ravnatelj oziroma direktor in njegov namestnik oziroma
pomočnik so člani Strokovnega sveta po svoji funkciji.
340. člen
Strokovni svet druge članice univerze:
1. obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih raziskovalnega programa in drugih programskih zadevah;
2. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja;
3. spremlja izvajanje programov dela in razvoja;
4. daje ravnatelju oziroma direktorju mnenja in predloge
glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
5. daje rektorju univerze mnenje o kandidatu za ravnatelja
oziroma direktorja;
6. opravlja druge strokovne naloge, ki jih določa zakon
ali ta Statut.

341. člen
Strokovni svet dela na sejah.
Seje Strokovnega sveta sklicuje in vodi ravnatelj oziroma
direktor.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji večina članov Strokovnega sveta, svoje odločitve pa sprejme z večino
navzočih članov.

342. člen
Ravnatelj oziroma direktor druge članice univerze je strokovni vodja te članice. Ravnatelj oziroma direktor druge članice
Univerze opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi
zakoni ter splošnimi akti in pooblastili rektorja Univerze. V
ta namen izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in
organizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo na
drugi članici univerze.
Ravnatelja oziroma direktorja imenuje rektor univerze po
javnem razpisu in predhodnem mnenju strokovnega sveta druge članice univerze ter mnenju Senata univerze za dobo štirih
let in je lahko po preteku tega časa ponovno imenovan.
343. člen
Ravnatelj oziroma direktor:
1. zastopa in predstavlja drugo članico univerze, vodi in
usklajuje njen delovni proces in poslovanje;
2. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
2.a skrbi in odgovarja za finančno poslovanje druge članice in rektorju skladno z zahtevami Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerze, od leta
2004 do leta 2008 omogoča stalen vpogled v poslovanje;
3. enkrat na leto poroča o delu druge članice Strokovnemu svetu, Senatu univerze in rektorju univerze;
4. odloča o delovnih razmerjih delavcev druge članice
univerze iz pristojnosti rektorja na podlagi predhodnega pooblastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti v zvezi z
delovnimi razmerji delavcev druge članice univerze;
5. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi
predpisi ter splošnimi akti univerze.
344. člen
Za ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor je lahko imenovan ugleden znanstveni ali kulturni delavec, ki ima doktorat
znanosti ali magisterij humanistične ali družboslovne usmeritve, bibliotekarski izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Pogoje za imenovanje direktorjev oziroma ravnateljev
drugih članic univerze, razen Univerzitetne knjižnice Maribor,
določi s sistemizacijo delovnih mest rektor univerze na predlog
Strokovnega sveta druge članice univerze, upoštevajoč vrsto,
velikost in pomen dejavnosti druge članice univerze.
344.a člen
Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje
mnenj ima ravnatelj UKM naslednjo stalno komisijo:
1. Komisijo za knjižnični sistem.
Komisijo za knjižnični sistem sestavljajo ravnatelj UKM, ki
ji predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic,
in ena petina študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze.
Komisija obravnava in sklepa o vprašanjih s svojega
področja na sejah.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, sklepe pa sprejema z večino navzočih članov.
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VIII. PRIZNANJA UNIVERZE
345. člen
Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, izobraževalnem, mentorskem in umetniškem
delu ali za dosežke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi in
razvoju univerze, podeljuje univerza posebna priznanja univerze, naslov častnega senatorja in naslov zaslužnega profesorja.
Naslov častnega senatorja in zaslužnega profesorja se
lahko podeljuje le upokojenim rednim profesorjem, posebna
priznanja pa tudi drugim visokošolskim in drugim delavcem
ter študentom.
Podelitev posebnih priznanj in naslovov ureja univerza s
posebnimi splošnimi akti.
IX. PREMOŽENJE IN SREDSTVA UNIVERZE
1. Premoženje univerze in članic univerze
346. člen
Univerza upravlja in razpolaga z nepremičninami, ki so
bile pridobljene iz javnih sredstev za opravljanje visokošolske
dejavnosti in za izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov
v soglasju z ustanoviteljem univerze.
Univerza in njene članice ločeno evidentirajo, v skladu s
predpisi, premoženje, pridobljeno iz javnih in drugih virov.
Z nepremičninami, ki jih je univerza pridobila iz nejavnih
virov, upravlja in razpolaga univerza samostojno v skladu z
namenom, za katerega jih je pridobila.
Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam univerze.
347. člen
Članice univerze upravljajo in razpolagajo z nepremičninami, namenjenimi za opravljanje svetovalnega, razvojnega in
drugega strokovnega dela in z drugimi nepremičninami, ki so
jih pridobili iz lastnih sredstev, ter s premičninami, namenjenimi
za opravljanje visokošolske dejavnosti.
348. člen
Univerza lahko za organizirano pridobivanje sredstev in
drugega premoženja za opravljanje svoje dejavnosti in dejavnosti svojih članic, za podeljevanje štipendij, subvencij, nagrad
in drugih namenov ustanavlja fundacije.
2. Viri sredstev in financiranje javne službe
349. člen
Univerza in njene članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– od ustanovitelja univerze,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.
Za drugo (tržno) dejavnost se šteje izobraževalna, raziskovalna in strokovno razvojna dejavnost, za katero se sredstva ustvarijo na trgu s prodajo storitev v pogojih konkurence.
Kadar univerza ali članica opravlja drugo (tržno) dejavnost
skladno z določili drugega odstavka tega člena, mora voditi za
tržno dejavnost ločene računovodske evidence.
350. člen
Univerza in članice univerze pridobivajo sredstva za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in drugih programov, ki se izvajajo kot javna služba, v skladu s standardi in normativi, in sprejetega programa dela ter jih s finančnim načrtom
univerze razporejajo za namene, za katere so bila pridobljena.
Glede potrebnih sredstev za zagotavljanje izvajanja javne
službe univerze oziroma članic odločajo dekani članic ter drugi
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pooblaščeni delavci, pri čemer so dolžni najprej zagotoviti
financiranje javne službe iz vseh sredstev, s katerimi prosto
razpolagajo, ne glede na druge določbe tega Statuta oziroma
drugih aktov univerze.
Sredstva, ki so bila pridobljena za izvajanje programov,
ki niso vključena v nacionalni program ali za druge namene,
razporejajo članice univerze s svojim finančnim načrtom za
namene, za katere so jih pridobile.
Ob koncu poslovnega leta sprejema Upravni odbor univerze oziroma Poslovodni odbor članice univerze zaključni račun.
Upravni odbor univerze s splošnim aktom uredi finančni
sistem in poslovanje univerze.
351. člen
Univerza sklene posebne okvirne pogodbe o financiranju
s pristojnimi ministrstvi.
Univerza lahko sklene posebne pogodbe o sodelovanju
tudi s Študentsko organizacijo in drugimi organizacijami, povezanimi z delovanjem Univerze v Mariboru.
3. Šolnina in drugi prispevki za študij
352. člen
Državljani Republike Slovenije letno plačujejo šolnino:
– za redni dodiplomski študij, ki ni zajet v nacionalnem
programu ali presega z nacionalnim programom določene standarde,
– za izredni dodiplomski študij,
– za podiplomski študij,
– za študij izpopolnjevanja.
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva plačujejo
šolnino skladno s predpisi.
353. člen
Univerza oziroma njene članice lahko zaračunavajo naslednje prispevke:
1. vpisne stroške,
2. stroške četrtega in nadaljnjega opravljanja izpitov pri
istem predmetu,
3. stroške komisijskih izpitov, če se komisijski izpit opravlja na željo študenta;
4. stroške, ki presegajo z nacionalnim programom priznane stroške (stroški strokovnih ekskurzij, terenskega dela);
5. habilitacije kandidatov, ki niso v delovnem razmerju
na univerzi, razen v primeru, ko je habilitacija nujno potrebna
za izvedbo študijskega procesa, o čemer odloča glavni tajnik
univerze;
6. stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti v tujini
pridobljenega strokovnega in znanstvenega naslova slovenskemu;
7. za stroške izdaje potrdil, duplikatov, prepisov in izpisov
iz evidenc, ki jih vodi univerza oziroma članica univerze,
8. diferencialne in druge izpite, če se ne financirajo iz
javnih sredstev,
9. stroške za opravljanje pedagoško-andragoškega izpita za kandidate, ki niso v delovnem razmerju na Univerzi v
Mariboru.
10. druge storitve po sklepu Upravnega odbora univerze.
Posebni stroški študentov, ki nastanejo v postopku presoje prošenj študentov, začetega na zahtevo študenta, gredo
v breme študenta.
354. člen
Višino šolnine in drugih prispevkov določi skladno s predpisi Upravni odbor univerze.
Dekan lahko študenta iz upravičenih razlogov, na njegovo prošnjo, oprosti v celoti ali delno plačila šolnine in drugih
prispevkov za študij, lahko pa mu dovoli plačevanje v obrokih.
Zoper odločitev dekana članice ni ugovora.
Članica s študentom, ki plačuje šolnino, sklene pogodbo
o izobraževanju. V pogodbo opredeli med drugim način plačila
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šolnine in znižanje oziroma oprostitev plačila šolnine, način
izterjave in zaračunavanje zamudnih obresti.
X. SPLOŠNI AKTI UNIVERZE
355. člen
Univerza lahko, skladno z ustavno avtonomijo, upoštevaje veljavno zakonodajo, za določena specifična razmerja, za
njene potrebe delovanja ter za zagotovitev akademske regulative in principov avtonomnega delovanja univerze, sprejme v
statutu univerze in splošnih aktih univerze specialne določbe,
ki avtonomno urejajo sistem na univerzi. V tem primeru se
uporablja pravno pravilo, da specialne določbe razveljavijo
splošne določbe.
S statutom in drugimi splošnimi akti univerze se skladno
z zakonom, ustanovitvenim aktom univerze in drugimi predpisi urejajo visokošolska dejavnost, organizacija in poslovanje
univerze in njenih članic, določajo organi in njihovo delovno
področje in način dela, določa študijski in izpitni režim, ureja
način uresničevanja pravic in obveznosti delavcev in študentov
ter druga vprašanja dela in poslovanja univerze.
356. člen
Statut, njegove spremembe in dopolnitve in drugi splošni
akti se oblikujejo in sprejmejo po potrebi ali kadar to zahteva
zakon ali drug predpis.
Predlog za pripravo osnutka splošnega akta poda rektor
Univerze po lastni presoji, na pobudo Senata Univerze, članice
Univerze ali Študentskega sveta Univerze ali glavnega tajnika
univerze.
357. člen
Osnutek splošnega akta oziroma njegove spremembe in
dopolnitve pripravi praviloma strokovna služba univerze.
Izdelani osnutek obravnava najprej Statutarna komisija univerze in ga da v petnajst-dnevno obravnavo članicam univerze.
Na osnovi osnutka, pripomb in predlogov članic univerze
oblikuje statutarna komisija predlog splošnega akta oziroma
njegovih sprememb in dopolnitev in jih nato predloži v sprejem
pristojnemu organu univerze.
358. člen
Splošni akti se objavijo v biltenu univerze in začnejo praviloma veljati petnajsti dan po objavi.
359. člen
Članica univerze lahko s svojimi splošnimi akti ureja vprašanja, ki ne zadevajo nacionalnega programa visokega šolstva.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. Prehodne določbe ob uveljavitvi Statuta UM
z dne 22. 6. 1995
360. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati določbe Statuta Univerze v Mariboru (Obvestila št. 1/90), določbe
sklepa o spremembi in dopolnitvi statuta Univerze v Mariboru
in statutarnega sklepa z dne 14. 5. 1991 (Obvestila št. 1/92)
ter statutarnega sklepa z dne 18. 10. 1994 (Obvestila št. 1/94).
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati tudi
določbe statutov članic univerze in na njihovi podlagi sprejetih
splošnih aktov, razen določb, ki urejajo vprašanja, ki jih članice
univerze v skladu s tem statutom urejajo samostojno, pa niso
v nasprotju z Zakonom o visokem šolstvu.
361. člen
Članice univerze so dolžne svoje splošne akte iz drugega
odstavka prejšnjega člena uskladiti s tem Statutom v šestih
mesecih od uveljavitve tega Statuta.
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362. člen
Volitve v organe univerze in članic univerze se opravijo
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega Statuta.
Ne glede na določila tega Statuta je pri prvih volitvah
rok za kandidiranje kandidatov v organe univerze 14 dni po
sprejemu Statuta.
Pri prvih volitvah rektorja univerze imenuje komisijo iz
291. člena tega Statuta svet univerze. Komisija pripravi poročilo in seznam predlaganih kandidatov za rektorja univerze do
10. 7. 1995.
363. člen
Organi univerze in članic univerze, voljeni oziroma imenovani po dosedaj veljavnih statutih, delujejo oziroma opravljajo
svojo funkcijo do izvolitve oziroma imenovanja novih.
364. člen
Sistem finančnega poslovanja univerze in članic skladno
z določbami tega statuta se uveljavi s 1. 1. 1996.
2. Prehodne določbe ob uveljavitvi Sprememb
in dopolnitev Statuta UM z dne 7. 4. 1999 s popravkom
18. 6. 1999
365. člen
Prodekani, ki so bili imenovani iz vrst študentov po dosedanjih določilih Statuta, opravljajo to funkcijo do konca svojega
mandata oziroma študentskega statusa.
366. člen
Za evidentiranje poteka študija ima študent indeks. Ta
določba preneha veljati, ko se dogradi informacijski sistem
univerze. Informacijski sistem univerze se vzpostavi najkasneje
s študijskim letom 1999/2000.
367. člen
Pooblasti se Statutarna komisija Univerze v Mariboru,
da na osnovi besedila Statuta Univerze v Mariboru in njegovih
sprememb in dopolnitev izdela prečiščeno besedilo statuta
Univerze v Mariboru.
V prečiščenem besedilu Statuta Univerze v Mariboru se
upoštevajo tudi spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v
Mariboru z dne 7. 4. 1999 s popravkom 18. 6. 1999.
368. člen
Spremembe glede sestave Senata z novimi člani se uveljavijo takoj za preostanek mandatne dobe.
Spremembe glede Upravnega odbora pa začnejo veljati s
potekom mandata sedanjim članom Upravnega odbora.
369. člen
Strokovni svet Univerzitetne knjižnice Maribor in njegova
delovna telesa se konstituirajo v enem mesecu po uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev statuta. Ravnateljica Univerzitetne
knjižnice opravlja svojo funkcijo do izteka svojega mandata.
3. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb
in dopolnitev Statuta UM z dne 21. 6. 2000
370. člen
Določbe tega statuta o položaju državljanov članic Evropske unije se pričnejo uporabljati z dnem, ko bo RS postala
polnopravna članica Evropske unije.
371. člen
V času do sprejema nacionalnega programa spadajo
med javna sredstva univerze tista sredstva, ki jih pridobi univerza oziroma njene članice iz proračuna RS za opravljanje
izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti univerze
in njenih članic. Za ostala sredstva, ki jih pridobivajo univerza in
njene članice, pa se šteje, da so sredstva pridobljena na trgu,
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ki spadajo med dejavnosti iz 14. člena in drugega odstavka
17. člena tega Statuta. Ta določba se uporablja do sprejetja
nacionalnega programa.
372. člen
Do sprejema akta iz šestega odstavka 143. člena je
mentor kandidatov za pridobitev doktorata znanosti lahko visokošolski učitelj, ki je znanstveno aktiven na področju z disertacijo povezane discipline in če s svojo znanstveno aktivnostjo
dosega najmanj polovico pogojev, ki se zahtevajo za izvolitev
v izrednega profesorja.
373. člen
Volitve in imenovanja v Upravni odbor univerze ter volitve
in oblikovanje poslovodnih odborov članic univerze se opravijo
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega statuta na način,
da se navedeni organi konstituirajo najkasneje do 15. 10. 2000.
374. člen
Akademski zbori članic univerze in akademski zbor univerze se oblikujejo oziroma izvolijo takoj po uveljavitvi tega statuta,
vendar najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega statuta.
Drugi organi univerze (senati članic univerze, Senat univerze, komisije, strokovni sveti drugih članic in drugi organi) se
oblikujejo skladno s tem Statutom najkasneje do 24. 12. 2000.
375. člen
Dosedanji člani Senatov (Senata univerze in Senatov
članic) so člani senatov do izteka njihovega mandata.
Skladno s tem statutom se senati oblikujejo oziroma preoblikujejo na način, da pristojni Študentski sveti dodatno izvolijo
sedmino novih članov, ki imajo status študenta, ne glede na
število članov Senata, ki jih določa ta Statut.
Izhodišča za določitev števila študentov, ki se volijo v
senat, je sedanje število članov senata.
Za naslednje volitve v senate po izteku mandatov sedanjim članom senatov se število članov Senatov uskladi s
številom, ki ga določa ta Statut.
376. člen
Organi univerze in članic univerze, ki so voljeni oziroma
imenovani po do sedaj veljavnih statutih, delujejo oziroma
opravljajo svojo funkcijo do izvolitve oziroma imenovanja ter
oblikovanja novih skladno s tem Statutom.
377. člen
Sistem finančnega poslovanja univerze in članic z vključitvijo Univerzitetne knjižnice Maribor in Študentskih domov
Maribor, kot drugih članic univerze, se skladno z določbami
tega statuta reorganizira v roku treh mesecev od njegove uveljavitve, vendar najkasneje s 1. 1. 2001.
378. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
se objavijo tudi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi soglasja Vlade RS k spremembam in dopolnitvam dejavnosti
njenih članic. Dopolnitev dejavnosti in njenih članic stopi v
veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Priloga k Statutu Univerze v Mariboru se bo objavila v
Obvestilih Univerze v Mariboru, ko bo podano soglasje ustanovitelja. Do pridobitve soglasja velja priloga, objavljena v
Obvestilih 1/2000.
4. Prehodne določbe ob uveljavitvi Sprememb
in dopolnitev Statuta UM z dne 9. 10. 2004
379. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta
Univerze v Mariboru se Senat univerze v Mariboru preoblikuje
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v roku šestih mesecev, tako da Študentski svet univerze v
Mariboru izvoli svoje predstavnike v Senat univerze v Mariboru. Volitve in imenovanje v Senat univerze dveh članov iz
vrst visokošolskih učiteljev Fakultete za logistiko se izpeljejo
v šestih mesecih po izvedbi vpisa študentov na Fakulteto za
logistiko.
Skladno s temi Spremembami in dopolnitvami Statuta
Univerze v Mariboru se spremeni sestava Habilitacijske komisije Univerze v Mariboru tako, da se po izvedbi vpisa študentov
na Fakulteto za logistiko poveča za predstavnika Fakultete za
logistiko.
Upravni odbor univerze v tej sestavi deluje do poteka
mandata. Za naslednje volitve v Upravni odbor univerze po
izteku mandatov sedanjim članom se sestava Upravnega odbora Univerze uskladi z določbami teh sprememb in dopolnitev
Statuta.
380. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta
Univerze v Mariboru morajo članice Univerze preoblikovati
organe članic univerze v roku šestih mesecev, tako da zagotovijo ustrezno zastopanost študentov v organih članic
univerze.
381. člen
Pri rektorju univerze, prorektorjih univerze, dekanih in
prodekanih članic, ki so bili izvoljeni na podlagi določb Statuta
Univerze v Mariboru Uradni list RS, št. 19/01, se za postopek
razrešitve uporabljajo pogoji, ki so v veljavi ob postopku izvolitve.
382. člen
Volitve organov Fakultete za logistiko se opravijo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev
Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov, ki so
izpolnili izjave za sodelovanje pri izvedbi univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov in izpolnjujejo vse pogoje
za izvolitev v organe Fakultete za logistiko, razen pogoja delovnega razmerja.
Organi Fakultete za logistiko iz prejšnjega odstavka se
oblikujejo za mandatno dobo enega leta oziroma do izvedbe
vpisa študentov na Fakulteto za logistiko in se preoblikujejo po
preteku mandata. Prve volitve dekana in senata članice razpiše
predsednik akademskega zbora Fakultete za logistiko.
Senat Fakultete za logistiko se za mandatno dobo enega
leta oziroma do izvedbe vpisa študentov na Fakulteto za logistiko oblikuje tako, da je sestavljen iz vrst visokošolskih učiteljev
in znanstvenih delavcev. Dekan je član Senata Fakultete za
logistiko po svojem položaju. Senat ima skupaj z dekanom
10 članov.
Za zagotovitev enakopravne in ustrezne zastopanosti
znanstvenih disciplin in strokovnih ter študijskih področij članice
se znanstvene discipline združujejo v naslednje programske
celote, ki pomenijo volilne enote, in sicer v:
– 1. volilni enoti – kvantitativne metode in informatika v
logistiko – se volita 2 člana Senata,
– 2. volilni enoti – uprava in pravo v logistiki – se volijo
3 člani Senata,
– 3. volilni enoti – organizacija in ekonomika v logistiki –
se voli 1 član Senata,
– 4. volilni enoti – tehnika in tehnologija v logistiki – se
volita 2 člana Senata,
– 5. volilni enoti – splošno področje v logistiki – se voli
1 član Senata.
V posamezni volilni enoti lahko kandidirajo samo člani
akademskega zbora članice, ki spadajo v programsko celoto
posamezne volilne enote, voli pa jih celotni Akademski zbor
Fakultete za logistiko.
Fakulteta za logistiko lahko predlaga svoje člane v organe
Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa študentov na Fakulteto za logistiko.
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383. člen
Študentski svet novoustanovljene članice univerze se
oblikuje v roku šestih mesecev po izvedbi vpisa študentov na
novoustanovljeno članico univerze. Študentski svet članice
univerze se oblikuje v prvem letu izvedbe študijskega procesa
iz predsednika prvega letnika in štirih članov prvega letnika, ki
ga ti izvolijo izmed svojih članov, v drugem letu se oblikuje iz
predsednika prvega in drugega letnika in treh članov prvega ter
treh članov drugega letnika, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov,
v tretjem letu se oblikuje iz predsednika prvega, drugega in
tretjega letnika in dveh članov prvega, dveh članov drugega ter
dveh članov tretjega letnika, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov.
Mandatna doba članov Študentskega sveta članice univerze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Študentski svet članice, traja eno leto, če ta Statut ne določa
drugače.
Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem
položaju.
384. člen
Univerza postopoma opušča dosedanje študijske programe. Zadnji vpis po teh študijskih programih bo možen v
študijskem letu 2008/09. Študenti se izobražujejo in končajo
izobraževanje pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar najdlje
do izteka študijskega leta 2015/16.
Študenti, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po študijskih programih, v katere so se vpisovali,
nadaljujejo in končajo študij po novih študijskih programih, ki
jih določa 58.a člen tega Statuta in Zakon o visokem šolstvu.
385. člen
Z dnem uveljavitve Zakona o priznavanju in vrednotenju
izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04 – ZPVI) prenehajo veljati določila 170. in 171. člena tega Statuta, ki se uporabljajo
do začetka uporabe navedenega zakona.
386. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
387. člen
Statutarna komisija Univerze izdela predlog uradnega
prečiščenega besedila Statuta Univerze v Mariboru, ki se sprejme v enakem besedilu na seji Senata Univerze v Mariboru in
Upravnega odbora Univerze v Mariboru in se objavi skladno
s predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po
objavi.
5. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb
in dopolnitev Statuta UM z dne 11. 7. 2006
388. člen
Dodatna študijska področja in primeroma našteti študiji,
navedeni v 12. členu tega Statuta, se uveljavijo na osnovi soglasja ustanovitelja.
389. člen
Upravni odbor Univerze v tej sestavi deluje do poteka
mandata. Za naslednje volitve v Upravni odbor Univerze po
izteku mandatov sedanjim članom se sestava Upravnega odbora Univerze uskladi z določbami teh sprememb in dopolnitev
Statuta. Uskladitev se lahko opravi v primeru ustanovitve nove
članice tudi z razpisom.
390. člen
Komisija za sistemizacijo in organizacijo se oblikuje na
novo najkasneje v šestih mesecih od sprejetja teh sprememb
in dopolnitev Statuta.
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391. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta
Univerze v Mariboru se Strokovni svet druge članice preoblikuje v roku najkasneje šestih mesecev tako, da delavci izvolijo
svoje predstavnike in Študentski svet stanovalcev študentskih
domov ter Študentski svet Univerze v Mariboru izvolijo svoje
predstavnike v Strokovna sveta drugih članic.
392. člen
V zadevah iz 5. člena tega Statuta univerza vstopi kot
pravna oseba v vse primere pred državnimi organi in sodišči.
393. člen
Sistemizacijo in organizacijo Fakultete za naravoslovje
in matematiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete ne
glede na druge določbe tega Statuta določi rektor s sklepom,
upoštevajoč dosedanji oddelčni princip Pedagoške fakultete,
dosedanjo veljavno sistemizacijo in organizacijo ter dosedanje
delovne obveznosti zaposlenih.
394. člen
Študenti, ki so oziroma bodo v študijskem letu 2006/2007
vpisani na študijske programe, ki jih je oziroma bo razpisala
dosedanja Pedagoška fakulteta, se po opravljenem vpisu razdelijo med Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Filozofsko
fakulteto in Pedagoško fakulteto po principu vpisa na študijske
programe, ki se skladno z elaborati za ustanovitev Fakultete
za naravoslovje in matematiko in Filozofske fakultete izvajajo
na teh članicah.
395. člen
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2006/2007 vpisani na
dvopredmetne študijske programe Pedagoške fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Filozofske fakultete, ki
jih izvajata dve ali več fakultet, imajo ob vpisu možnost izbire
matične fakultete.
Ti študenti imajo pravico voliti in sodelovati pri organih
vseh udeleženih članic pri izvedbi dvopredmetnega študijskega
programa. Posamezni študent ne more biti imenovan oziroma izvoljen kot prodekan na več članicah hkrati. Posamezni
študent ima na volitvah na nivoju univerze en glas, skladno z
načinom volitev.
396. člen
Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko
sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Člani akademskega zbora, ki so v sestavi
članice, so tisti, ki zasedajo sistemizirano delovno mesto fakultete z ustrezno pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šolstvu. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki
študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov
akademskega zbora.
Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študentskega sveta članice.
Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane naslednje discipline:
– matematika in računalništvo,
– fizika,
– kemija,
– biologija,
– tehnika.
Senat fakultete je sestavljen iz 10 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji
ter 3 članov iz vrst študentov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.
397. člen
Akademski zbor Filozofske fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

46 / 19. 6. 2012 /

Stran

4757

Člani akademskega zbora, ki so v sestavi članice, so tisti, ki
zasedajo sistemizirano delovno mesto fakultete z ustrezno
pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šolstvu. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako,
da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega
zbora.
Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študentskega sveta članice.
Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane naslednje discipline:
– zgodovina,
– geografija,
– sociologija,
– filozofija,
– slovanski jeziki in književnost,
– germanisitka,
– anglistiko in amerikanistiko,
– madžarski jezik in književnost,
– pedagogika, didaktika in psihologija.
Senat fakultete je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji
ter 3 članov iz vrst študentov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

401. člen
Določbe Statuta Univerze v Mariboru, ki določajo pristojnosti in naloge komisije za podelitev naslovov, priznanj in
nagrad UM, se uporabljajo neposredno do sprejetja sprememb
in dopolnitev Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in
nagrad Univerze v Mariboru.

398. člen
Akademski zbor Pedagoške fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
Člani akademskega zbora, ki so v sestavi članice, so tisti, ki
zasedajo sistemizirano delovno mesto fakultete z ustrezno pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šolstvu. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je
njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.
Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študentskega sveta članice.
Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane naslednje discipline:
– razredni pouk,
– predšolska vzgoja,
– izobraževanje trenerjev izbrane športne panoge,
– glasba,
– likovna umetnost.
Senat fakultete je sestavljen iz 10 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji
ter 3 članov iz vrst študentov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

6. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb
in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru
z dne 10. 3. 2007

399. člen
Organi obstoječe Pedagoške fakultete delujejo v trenutni sestavi do poteka mandata organov Pedagoške fakultete,
razen senata in akademskega zbora, ki delujeta v sedanji sestavi do oblikovanja senatov in akademskih zborov Pedagoške
fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in
matematiko.
Posameznik ne more biti imenovan oziroma izvoljen za
dekana oziroma prodekana na več članicah hkrati.
Razpise za volitve v organe članic Pedagoške fakultete,
Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko
lahko razpiše rektor, prav tako pa lahko sklicuje in vodi prve
seje organov.
400. člen
Določila Statuta Univerze v Mariboru od 96. do 109. člena
se uporabljajo in veljajo do začetka veljave Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, ter za
opravljanje izpitov študentov, ki so ob začetku veljave Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru
bili prijavljeni na izpit.

402. člen
Pri izvedbi volitev študentskih svetov članic, študentskih
svetov letnikov in študentskih svetov enot v študijskem letu
2006/2007 dobijo novo izvoljeni študentski sveti članic, študentski sveti letnikov in študentski sveti enot mandat do izteka
30. novembra 2007.
403. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
404. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru
sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

405. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta
Univerze v Mariboru se organi Fakultete za zdravstvene vede
oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta.
Senat Fakultete za zdravstvene vede se oblikuje za mandatno dobo štirih let tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma strokovna področja:
– medicina in fizioterapija,
– zdravstvena nega,
– družboslovne vede,
– bioinformatika,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, od katerih je dekan član
po funkciji, ter 3 članov iz vrst študentov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.
Ob razpisu postopka za imenovanje dekana Fakultete za
zdravstvene vede se ne glede na 331. člen upošteva, da nov
mandat poteče 13. 7. 2011.
406. člen
Člani komisij in organov univerze, ki so bili izvoljeni, imenovani ali predlagani s strani Visoke zdravstvene šole, obdržijo
mandat do poteka mandata organa oziroma komisije univerze.
407. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za zdravstvene
vede lahko razpiše rektor, prav tako pa lahko sklicuje in vodi
prve seje organov.
408. člen
V celotnem besedilu statuta se izraz »strokovna praksa«
in »delovna praksa« zamenja z izrazom »praktično usposabljanje«.
409. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
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410. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru
sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan
po objavi.
7. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru
z dne 21. 7. 2007
411. člen
Oblikovanje organov Fakultete za energetiko se opravi
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in
dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov, ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji
Fakultete za energetiko na Svetu RS za visoko šolstvo in
izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v organe Fakultete za
energetiko.
Senat Fakultete za energetiko se oblikuje za mandatno
dobo praviloma enega leta oziroma najdlje do 31. 12. 2008
tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma
strokovna področja:
– hidroenergetika,
– termoenergetika,
– jedrska energetika,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji,
ter 3 članov iz vrst študentov. Slednje imenuje Študentski svet
UM iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh s področja energetike. Skupaj šteje Senat Fakultete za energetiko
12 članov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.
Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za energetiko
imenuje rektor univerze na predlog dekana Fakultete za energetiko za mandatno dobo do 31. 12. 2008. Dekan in tajnik Fakultete za energetiko sta po svoji funkciji člana poslovodnega
odbora Fakultete za energetiko.
412. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za energetiko razpiše rektor, prav tako pa sklicuje in praviloma vodi prve seje
organov.
413. člen
Fakulteta za energetiko lahko predlaga svoje člane v organe Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa
študentov na Fakulteto za energetiko.
414. člen
Določbe Statuta, ki se nanašajo samo na študijske programe, potrjene pred 11. 6. 2004, se ne uporabljajo za študente, ki se vpišejo na študijske programe, potrjene po tem
datumu.
415. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
416. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru
sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan
po objavi.
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8. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru
z dne 19. 3. 2008
417. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
Določbe Statuta, ki se nanašajo na spremembe in
dopolnitve členov v 3. podpoglavju V. poglavja z naslovom
– Postopek habilitacij, stopijo v veljavo s 1. 10. 2008 oziroma po sprejemu pravilnika, ki bo urejal postopek izvolitev
v naziv.
418. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru
sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan
po objavi.
9. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru
z dne 18. 9. 2008
419. člen
Določbe Statuta, zapisane v 3. podpoglavju V. poglavja
z naslovom – Postopek habilitacij, stopijo v veljavo s 1. 1.
2009, do začetka veljave teh določb, se uporabljajo določbe
Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 65/07 – Statut
UM UPB4).
420. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
421. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru
sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan
po objavi.
10. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru
z dne 15. 4. 2009
422. člen
Oblikovanje organov Fakultete za turizem se opravi najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov,
ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Fakultete za
turizem na Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v organe Fakultete za turizem, razen pogoja
delovnega razmerja.
Senat Fakultete za turizem se oblikuje za mandatno
dobo praviloma enega leta oziroma najdlje do 31. 12. 2010
tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma strokovna področja:
– turistične vede,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji,
ter 3 članov iz vrst študentov. Slednje imenuje Študentski
svet UM iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh
s področja turizma. Skupaj šteje senat Fakultete za turizem
12 članov.
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Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.
Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za turizem
imenuje rektor univerze na predlog dekana Fakultete za
turizem za mandatno dobo do 31. 12. 2010. Dekan in tajnik
Fakultete za turizem sta po funkciji člana poslovodnega
odbora Fakultete za turizem.
423. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za turizem razpiše rektor, prav tako pa sklicuje in praviloma vodi prve seje
organov.
424. člen
Fakulteta za turizem lahko predlaga svoje člane v organe Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa
študentov na Fakulteto za turizem.
425. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze
v Mariboru, razen 29. člena, ki se uporablja od 1. 1. 2009
ter določil 1., 2., 3., 4., 26., 31., 32. in 33. člena, ki se uporabljajo od začetka veljave določil Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru.
426. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru
in Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno
s predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan
po objavi ob upoštevanju določil 425. člena.
11. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze
v Mariboru z dne 18. 12. 2009
427. člen
Oblikovanje organov Akademije za glasbo se opravi
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb
in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed
kandidatov, ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Akademije za glasbo na Svetu RS za visoko šolstvo in
izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v organe Akademije za
glasbo, razen pogoja delovnega razmerja.
428. člen
Senat Akademije za glasbo se oblikuje za mandatno
dobo praviloma enega leta oziroma najdlje do 31. 12. 2010
tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma strokovna področja:
– glavni inštrument/petje,
– glasbeno-teoretične vede,
– pedagoško-didaktične vede.
Senat akademije je sestavljen iz 7 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji
ter 2 članov iz vrst študentov. Študente bo imenoval Študentski svet UM iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih
smereh s področja glasbene umetnosti.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sestave sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata.
Tri člane poslovodnega odbora Akademije za glasbo
imenuje rektor univerze na predlog dekana Akademije za
glasbo za mandatno dobo do 31. 12. 2010. Dekan in tajnik
Akademije za glasbo sta po funkciji člana poslovodnega
odbora Akademije za glasbo.
429. člen
Razpise za volitve organov Akademije za glasbo razpiše rektor, prav tako sklicuje in vodi prve seje organov.
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430. člen
Akademija za glasbo lahko predlaga svoje člane v organe Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa
študentov na Akademijo za glasbo.
431. člen
Z dnem začetka veljave teh sprememb in dopolnitev se
Pravilnik o priznanju pomembnih umetniški del uporablja za
priznanje drugje in v tujini pridobljenih priznanj pomembnih
umetniških del. Merila za izvolitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
se uporabljajo na način, da se smiselno uporabljajo ob upoštevanju sprememb 184. člena.
Že vložene vloge na Univerzo v Mariboru za priznanje
pomembnih umetniških del se vodijo kot vloge za pridobitev
naziva visokošolski učitelj umetniških disciplin.
432. člen
Spremembe in dopolnitve 157. člena Statuta Univerze
v Mariboru veljajo naslednji dan po objavi, uporabljati pa se
začnejo za kandidate vpisane v študijskem letu 2010/2011.
433. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze
v Mariboru.
434. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru
sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan
po objavi.
12. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru
z dne 21. 12. 2011
435. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze
v Mariboru.
436. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru
sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan
po objavi.
13. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru
z dne 31. 5. 2012
437. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati po pridobitvi soglasja ustanovitelja. Do pridobitve soglasja ustanovitelja se uporablja dosedanji 12. člen
Statuta Univerze v Mariboru.
438. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze
v Mariboru.
Rektor
Univerze v Mariboru
prof. dr. Danijel Rebolj l.r.

Predsednik
Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
prof. dr. Mirko Pšunder l.r.
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OBČINE
DOBROVA - POLHOV GRADEC
1930.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 73. in 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in
20/11 – v nadaljevanju: ZOFVI), 25. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 176/06 – ZJZP), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 – v nadaljevanju:
ZVrt) in na podlagi 8. in 16. člena Statuta Občine Dobrova
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet
Občine Dobrova - Polhov Gradec na 13. redni seji dne 6. junija
2012 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec

– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in
varstva opravljal za ceno programa, ki jo določa koncedent,
– bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno
upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s področja predšolske vzgoje,
– predloži bančno garancijo za resnost ponudbe, do podpisa koncesijske pogodbe,
– kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije
zavarovati objekt za objektivno odgovornost.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– ocena objekta, prostora in opreme;
– nadstandardni program;
– predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni
metodologiji;
– lokacija vrtca oziroma oddelka;
– število oddelkov v posameznem vrtcu oziroma na posamezni lokaciji;
– pisne pozitivne reference.
Podrobneje se merila opredelijo in ovrednotijo v razpisni
dokumentaciji.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, kriterije, postopek podeljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno
izvajanje ter prenehanje koncesije na področju javne službe
predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Dobrova Polhov Gradec, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe
predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je lahko zasebni
vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje
javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa,
sprejetega za javne vrtce. Koncesionar izvaja javno službo za
celotno območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja
koncesionar, ki izpolnjuje pogoje po določilih ZOFVI in ZVrt ter
naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske
vzgoje),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s predpisi,
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v
skladu s predpisi,
– ima sprejet letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,

V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Koncesija za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in
varstva se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
V javnem razpisu se navedejo:
– dejavnost, ki je predmet koncesije,
– območje izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se podeljuje koncesija,
– pogoji za opravljanje dejavnosti,
– merila za izbiro,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave,
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
– rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom
pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
8. člen
Koncedent za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje
od 3 do 5-člansko komisijo, v kateri je najmanj en član delavec
občinske uprave in en strokovni delavec s področja predšolske
vzgoje (v nadaljevanju: komisija).
9. člen
Komisija vodi javno odpiranje ponudb in pregleda prispele
ponudbe.
Če komisija ugotovi, da dokumentacija ni popolna, pozove
ponudnika, da v roku, ki ni daljši od 8 dni, dopolni dokumentacijo.
V primeru, da ponudnik v določenem roku ne odpravi
pomanjkljivosti, se ponudba s sklepom zavrže.
10. člen
Komisija oceni vse popolne ponudbe ter predlaga koncedentu ponudnika, za katerega meni, da najbolj ustreza postavljenim merilom.
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Po končanem postopku na predlog komisije, občinska
uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od
vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na
občino. Pristojni organ za pritožbo na drugi stopnji je župan
občine. Zoper odločbo župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti
upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen
V primeru, da se na razpis ne prijavi noben ponudnik ali
da koncedent ne dobi nobena popolne ponudbe, ali da noben
ponudnik ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi po preteku najmanj 30 dni od zaključka neuspešnega razpisa.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE,
NJENO IZVAJANJE, NADZOR IN PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
12. člen
Najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o izbiri
koncesionarja, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.
Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan.
S koncesijsko pogodbo se uredijo medsebojne pravice
in obveznosti za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in
varstva, zlasti pa:
– vrsto, obseg in ceno storitve, ki je predmet koncesije,
– pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno
službo,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodbe,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitve, ki je
predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu
o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje
storitev, ki so predmet koncesije,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno
podaljšanje,
– rok za odpoved koncesije,
– pogoje in način finančnega, strokovnega in upravnega
nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe pomembne za določitev in izvajanje
storitve, ki je predmet koncesije.
13. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo
10 let. Če so izkazane potrebe, se koncesijska pogodba lahko
podaljša.
14. člen
Koncesionar ne sme brez pisnega dovoljenja koncedenta
prenesti koncesije ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo
osebo.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo;
– s sporazumnim prenehanjem,
– na podlagi odpovedi,
– z odvzemom koncesije.
Koncedent in koncesionar lahko kadarkoli med trajanjem
koncesijske pogodbe leto odpovesta brez navajanja razlogov.
Rok za odpoved ne sme biti krajši od enega leta.
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16. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo, če:
– koncesionar krši določila koncesijske pogodbe ali odločbe o podelitvi koncesije,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z veljavnimi predpisi,
– koncesionar ne upošteva rokov in pozivov koncedenta v
zvezi z nadzorom izvajanja določil koncesijske pogodbe,
– koncesionar v roku, določenem s to pogodbo, ne začne
opravljati dejavnosti,
– se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje
oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske
dejavnosti,
– koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe v določenem roku.
Koncedent odvzame koncesijo z odločbo. Odločbo o odvzemu koncesije izda organ, ki je koncesionarju podelil koncesijo (občinska uprava). Zoper to odločbo je možna pritožba v
roku 15 dni, o njej odloča župan.
Koncedent je dolžan koncesionarja predhodno pisno
opozoriti na pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena in
mu določiti razumen rok za odpravo le-teh. Če koncesionar
ugotovljenih pomanjkljivosti v roku ne odpravi, se mu koncesija
odvzame.
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2012-1
Dobrova, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

IVANČNA GORICA
1931.

Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje
poslovnih prostorov v lasti Občine Ivančna
Gorica v kratkotrajni najem

Na podlagi 4. in 28. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 2., 4. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 17/91 – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H,
32/00, 102/02 Odl. US: U-I-108/01-17, 87/11 – ZMVN-A) ter
46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne
6. 5. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih
prostorov v lasti Občine Ivančna Gorica
v kratkotrajni najem
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih
prostorov v lasti Občine Ivančna Gorica v kratkotrajni najem
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(v nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje, način, postopek, obveznosti, merila in cene oddajanja poslovnih prostorov v kratkotrajni najem, s čimer se zagotovi njegovo gospodarno rabo.
2. člen
Za poseben poslovni prostor se šteje en ali več prostorov
v lasti Občine Ivančna Gorica, namenjenih poslovni dejavnosti,
ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben ali skupen
vhod in se v skladu z njihovim namenom oddajajo v najem po
dnevih oziroma urah. Če nastane dvom, ali se šteje posamezen poslovni prostor za posebni poslovni prostor, odloči o tem
občinska uprava.
Najemodajalec je lastnik poslovnih prostorov – Občina
Ivančna Gorica.
Najemnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki kot prosilec
izpolnjuje pogoje, določene v tem pravilniku in s katerim je
sklenjena najemna pogodba.
2. UPRAVLJANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM
3. člen
Upravljanje z nepremičnim premoženjem v smislu dajanja
v najem je v pristojnosti občinske uprave.
Najemodajalec ravna s stvarnim premoženjem v skladu z
načeli, ki jih določa zakon, ki ureja stvarno premoženje države
in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Občinska uprava vodi evidenco sklenjenih najemnih pogodb.
Najemnine so prihodek proračuna občine.
3. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V KRATKOTRAJNI NAJEM
4. člen
Poslovni prostori iz 2. člena tega pravilnika se oddajo v
najem s sklenitvijo pisne najemne pogodbe o oddaji poslovnih
prostorov v kratkotrajni najem, ki jo podpišeta župan oziroma s
strani župana pooblaščena uradna oseba in najemnik.
Pogodbo o najemu lahko sklene oseba s pravno in poslovno sposobnostjo.
Če oseba nima popolne poslovne sposobnosti, jo zastopa
njen zakoniti zastopnik.
5. člen
Postopek oddaje poslovnega prostora se začne na podlagi vloge stranke. Obrazec je dostopen na spletni strani Občine
Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/Obcina-Ivancna-Gorica/
Vlogi je potrebno priložiti:
– fizična oseba: fotokopijo osebnega dokumenta;
– za fizično osebo z omejeno poslovno sposobnostjo:
dokaz o zakonitem zastopanju;
– pravna oseba, društva, politične stranke: dokazilo o
registraciji oziroma vpisu v ustrezen register.
6. člen
V primeru, ko je za isti termin vloženih več vlog za najem
istega posebnega prostora, imajo praviloma prednost prireditve
občinskega pomena.
Glede na specifike posameznih prireditev, srečanj, oziroma izobraževanj lahko prioritetni vrstni red najema določi
pristojna služba občinske uprave.
7. člen
Višina najemnine za posebne prostore se določi glede
na prostor, ki se najema, njegovo namenskost in čas najema.
Cenik na osnovi področnih predpisov oziroma realnega stanja
primerljivosti cen na trgu pripravi strokovna služba občinske
uprave. Cenik potrdi župan Občine Ivančna Gorica.
Poleg najemnine se s cenikom lahko določi tudi pavšalni
znesek materialnih stroškov, ki jih je dolžan kriti najemnik posebnega prostora.
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Višina najemnine določena s cenikom se uporablja za
poslovne prostore, ki ne zahtevajo dodatnih tehničnih posegov
in opreme. Kolikor najemnik glede na dejavnost potrebuje dodatna vlaganja, je dolžan po pridobitvi soglasja najemodajalca,
dodatna vlaganja izvesti sam.
8. člen
Najemnina za posebne poslovne prostore se ne zaračuna za:
– prireditve občinskega pomena tj. prireditve, katerih organizator oziroma soorganizator je občina oziroma so v občinskem interesu,
– dobrodelne in humanitarne prireditve, ki imajo prost
vstop,
– kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja oziroma izobraževanja, ki jih organizirajo in izvajajo organizacije in vplivajo na razvoj v občini ter nimajo kotizacije.
O neplačilu najemnine za namene, določene v prvi, drugi
in tretji alineji prejšnjega odstavka odloči župan s sklepom, ne
glede na prvi stavek četrtega člena tega pravilnika.
4. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA IN NAJEMODAJALCA
9. člen
Najemnik mora:
– najete prostore uporabljati kot dober gospodar, v skladu
z namenom sklenitve najemne pogodbe;
– odpraviti morebitno škodo, ki je nastala na najetih prostorih in na inventarju, ki so nastale v času najema;
– prevzeti ključ najetih prostorov, za katere prevzame tudi
odgovornost za preprečitev odtujitve, razmnoževanja, posojanja ključev in drugih namenov, ki niso v skladu s tem pravilnikom in najemno pogodbo;
– poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev;
– v času uporabe prostorov izvajati ukrepe s področja
požarne varnosti, varstva pri delu;
– upoštevati veljavno zakonodajo v zvezi z zagotavljanjem javnega reda in miru;
– po uporabi najetih prostorov vzpostaviti prejšnje stanje
oziroma prostore zapustiti v enakem stanju kot jih je prevzel in
za seboj očistiti vse najete prostore do ure, ki jo najemodajalec
določi v najemni pogodbi;
– o morebitnih napakah na objektu nemudoma obvesti
upravljavca najetih prostorov.
Najemnik ne sme oddajati poslovnih prostorov v podnajem.
Najemodajalec mora:
– najete prostore predati v najem v stanju, za katere so
usposobljeni,
– predati ključe prostorov po plačani najemnini.
10. člen
Najemodajalec lahko nemudoma odstopi od najemne
pogodbene glede na roke in čas oddajanja v najem, če je
razvidno, da se najeti prostor ne uporablja, oziroma se ne bo
uporabljal v skladu s sklenjeno najemno pogodbo, oziroma, če
najemnik krši določila najemne pogodbe.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo
tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka pogodbeno dogovorjenega roka, prav tako se vsi že začeti postopki speljejo po
predpisih, ki so bili v veljavi ob uvedbi postopka.
12. člen
Ceniki, ki jih po tem pravilniku sprejme župan, se sprejmejo v roku trideset dni po začetku veljavnosti tega pravilnika
in se letno ažurirajo.
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13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2012
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1932.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov
v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 17. redni seji dne 6. 6. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju dijakov in študentov
v Občini Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju dijakov in študentov v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/07) (dalje: pravilnik) se
spremeni druga alineja 2. člena, in sicer tako da se besedilo:
»študent: oseba na dodiplomskem izobraževanju,« nadomesti
z besedilom: »študent: oseba na dodiplomskem ali podiplomskem izobraževanju 1. in 2. stopnje,«.
2. člen
V prvem stavku 4. člena se črta besedilo: »dodiplomskega
študija«, na koncu istega stavka pa se doda nova šesta alineja,
ki se glasi:
»– vlagatelj ne prejema štipendije iz drugega naslova za
šolsko leto, za katerega je razpisana štipendija iz proračuna
Občine Ivančna Gorica.«

glasi:

3. člen
V 8. členu pravilnika se doda nova deseta alineja, ki se

»– izjava, da vlagatelj ne prejema štipendije iz drugega naslova za tekoče šolsko leto, za katerega je razpisana
štipendija iz proračuna Občine Ivančna Gorica oziroma bo
Občino Ivančna Gorica nemudoma obvestil o morebitni pozitivno rešeni vlogi za štipendijo za tekoče šolsko leto iz
drugega naslova.«
4. člen
V 13. členu pravilnika se v celoti črta točka »g) ostale
štipendije«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-0006/2007-2
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču, parc. št. 849/1 in 849/2,
k. o. Muljava

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 –
popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji
dne 6. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 849/1 in 849/2,
k. o. Muljava
I.
Na zemljiščih, parc. št. 849/1, travnik v izmeri 386 m2 in
parc. št. 849/2, pot v izmeri 222 m2, k. o. Muljava, se s tem
sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišči, 849/1 in 849/2, v k. o. Muljava, tako prenehata
biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta
last Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0064/2009
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1934.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču, parc. št. 369/19,
v k. o. Hudo

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. in 106. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11), je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne
6. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 369/19 v k. o. Hudo
I.
Na zemljišču, parc. št. 369/19, pot v izmeri 23m2, k. o.
Hudo, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča 369/19, v k. o. Hudo, tako preneha biti zemljišče
s statusom grajenega javnega dobra in postane last Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0010/2010
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Stran

4764 /
1935.

Št.

46 / 19. 6. 2012

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču, parc. št. 1498/2, 1498/3,
1498/4, k. o. Vrhe

Uradni list Republike Slovenije
1937.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih, parc. št. 450/5 in 450/6,
k. o. Radohova vas

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. in 106. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne
6. 6. 2012 sprejel

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski
svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji dne 6. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 1498/2, 1498/3, 1498/4,
k. o. Vrhe

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih, parc. št. 450/5 in 450/6,
k. o. Radohova vas

I.
Na zemljiščih, parc. št. 1498/2, neplodno v izmeri 139 m2,
parc. št. 1498/3, neplodno v izmeri 158 m2, parc. št. 1498/4,
neplodno v izmeri 34 m2, vse k.o. Vrhe, se s tem sklepom ukinja
status grajenega javnega dobra.
Zemljišča 1498/2, 1498/3, 1498/4, k. o. Vrhe, tako prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita zemljišči, parc. št. 450/5, pot v izmeri 72 m2 in parc.
št. 450/6, sadovnjak v izmeri 20 m2, vse k.o. Radohova vas.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0013/2009
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012

Št. 478-0008/2008
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1938.
1936.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču, parc. št. 596/4,
v k. o. Radohova vas

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 –
popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji
dne 6. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 596/4,
v k. o. Radohova vas

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih, parc. št. 951/2, 951/3,
951/5, 951/7, v k. o. Češnjice

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 –
popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji
dne 6. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih, parc. št. 951/2, 951/3, 951/5, 951/7,
v k. o. Češnjice,

I.
Na zemljiščih, parc. št. 596/4, pot v izmeri 458 m2, k. o.
1817 – Radohova vas, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča 596/4, k.o. 1817 – Radohova vas, tako preneha
biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane
last Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

I.
Na zemljiščih, parc. št. 951/2, travnik izmeri 384 m2, parc.
št. 951/3, sadovnjak v izmeri 40 m2, parc. št. 951/5, travnik v
izmeri 114 m2, parc. št. 951/7, travnik v izmeri 25 m2, v k. o. Češnjice, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča 951/2, 951/3, 951/5 in 951/7, v k. o. Češnjice,
tako prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega
dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 478-0013/2009
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Št. 7113-0005/2012
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1939.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih, parc. št. 48/2, 48/5, 49/4,
90/2, 51/3, k.o. Češnjice

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski
svet občine Ivančna Gorica na 17. seji dne 6. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih, parc. št. 48/2, 48/5, 49/4, 90/2, 51/3,
k.o. Češnjice
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča, parc. št. 48/2, pot v izmeri 62 m2, k.o. 1804
– Češnjice, parc. št. 48/5, pot v izmeri 143 m2, k.o. 1804 – Češnjice, parc. št. 49/4, pot v izmeri 26 m2, k.o. 1804 – Češnjice,
parc. št. 90/2, pot v izmeri 182 m2, k.o. 1804 – Češnjice, parc.
št. 51/3, pot v izmeri 220 m2, k.o. 1804 – Češnjice.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0005/2012
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1940.

Št.

1941.

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 1593/17, 1593/15, 1593/19,
k. o. Stična
I.
Na zemljiščih, parc. št. 1593/17, pot v izmeri 395 m2, parc.
št. 1593/15, pot v izmeri 89 m2, parc. št. 1593/19, pot v izmeri
41 m2, k. o. 1810 – Stična, se s tem sklepom ukinja status
grajenega javnega dobra.
Zemljišča 596/4, k.o. 1817 – Radohova vas, tako preneha
biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane
last Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0004/2012
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r
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Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih, parc. št. 366/6, 366/12,
366/11, 366/18, 366/19, 366/17, 366/16, 366/15,
k.o. Stična

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 14/05
– popr.), 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in
16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji
dne 6. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih, parc. št. 366/6, 366/12, 366/11,
366/18, 366/19, 366/17, 366/16, 366/15, k.o. Stična
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča, parc. št. 366/6, travnik v izmeri 228 m2, k.o.
1810 – Stična, parc. št. 366/12, pašnik v izmeri 18 m2, k.o. 1810
– Stična, parc. št. 366/11, travnik v izmeri 173 m2, k.o. 1810 –
Stična, parc. št. 366/18, travnik v izmeri 14 m2, k.o. 1810 – Stična, parc. št. 366/19, travnik v izmeri 6 m2, k.o. 1810 – Stična,
parc. št. 366/17, travnik v izmeri 2 m2, k.o. 1810 – Stična, parc.
št. 366/16, travnik v izmeri 67 m2, k.o. 1810 – Stična, parc.
št. 366/15, travnik v izmeri 70 m2, k.o. 1810 – Stična.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0004/2012
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču, parc. št. 1593/17, 1593/15,
1593/19, k. o. Stična

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 –
popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji
dne 6. 6. 2012 sprejel
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KOČEVJE
1942.

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Kočevje

Na podlagi 65. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/12), 27. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 –
popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in
43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne
6. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Kočevje
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno
podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Kočevje.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na
območju Občine Kočevje, ki so ali bodo priključeni na sisteme
v upravljanju izvajalca javne službe.
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3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je
za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
Cena brez DDV
EUR/m3
0,5297
0,7946

Vrsta porabe
normirana poraba
prekomerna poraba

Vodomer

Faktor omrežnine

DN 13, 15 (1/2«)
DN 20 (3/4«)
pavšal
DN 25 (1«)
DN 32 (5/4«)
DN 40 (6/4«)
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 150
KOM DN 50/20
KOM DN 80/20
KOM DN 100/20
KOM DN 100/25
KOM DN 150/20

1,00
1,67
1,67
2,50
4,00
6,67
10,00
23,33
33,33
50,00
100,00
10,00
33,33
50,00
50,00
100,00

Pretok
3
5
5
8
12
20
30
70
100
150
300
30
100
150
150
300

Občina Kočevje o morebitni subvenciji omrežnine odloči
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
5. člen
Vzdrževalnina, ki pokriva stroške vzdrževanja hišnih priključkov, znaša:
Vodomer
DN 13, 15 (1/2«)
DN 20 (3/4«)
pavšal
DN 25 (1«)
DN 32 (5/4«)
DN 40 (6/4«)
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 150
KOM DN 50/20
KOM DN 80/20
KOM DN 100/20
KOM DN 100/25
KOM DN 150/20

Cena vzdrževanja v EUR/mesec (brez
DDV), glede na datum uveljavitve
2012 1. 1. 2013 1. 1. 2014 1. 1. 2015
1,16
2,31
3,47
4,62
1,16
2,31
3,47
4,62
1,16
2,31
3,47
4,62
1,22
2,43
3,65
4,86
1,28
2,56
3,83
5,11
1,39
2,78
4,17
5,56
1,81
3,62
5,43
7,24
1,81
3,62
5,43
7,24
2,25
4,50
6,75
9,00
2,42
4,84
7,25
9,67
3,18
6,36
9,54
12,72
1,81
3,62
5,43
7,24
2,25
4,50
6,75
9,00
2,42
4,84
7,25
9,67
2,42
4,84
7,25
9,67
3,18
6,36
9,54
12,72

6. člen
Števnina, ki je namenjena pokritju stroškov redne overovitve in zamenjave vodomerov, znaša:
Vodomer
veliki – DN 25 in večji ter kombinirani
mali DN 20 in manjši

Cena brez DDV
EUR/mesec
6,0772
1,2155

4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za
vodomer DN 13 oziroma DN 15 znaša 2,3275 €/mesec. Za
vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z
določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/09). Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:

Normirana poraba Normirana poraba
v m3 na dan
v m3 na leto
0,60
1,00
0,15
1,50
2,40
4,00
6,00
14,00
20,00
30,00
60,00
6,00
20,00
30,00
30,00
60,00

219
365
55
548
876
1.460
2.190
5.110
7.300
10.950
21.900
2.190
7.300
10.950
10.950
21.900

Polna cena
omrežnine
v EUR/mesec
(brez DDV)
2,3275
3,8792
3,8792
5,8188
9,3101
15,5168
23,2752
54,3087
77,5839
116,3758
232,7516
23,2752
77,5839
116,3758
116,3758
232,7516

7. člen
Vodna povračila se kot okoljska dajatev za iz vodnega
vira odvzeto vodo plačujejo skladno z uredbo, ki ureja vodna
povračila in znašajo:
Cena brez DDV
v EUR/m3
0,0555
0,0279

vodna povračila
vodna povračila – izgube

8. člen
Višino števnine in vzdrževalnine izvajalec javne službe
enkrat letno uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki
ga objavi Statistični urad RS.
Cena vodnih povračil se vsako leto uskladi s sklepom, ki
določa cene za osnove vodnih povračil za rabo vodnih, naplavin in vodnih zemljišč.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Tarifni
pravilnik Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 36/04 in 61/05).
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Cene za vodarino in omrežnino se začnejo uporabljati,
ko bodo prenehale veljati zakonske omejitve za njihovo
uporabo.
Št. 301-1/2012-1300-1
Kočevje, dne 7. junija 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
NOVO MESTO
1943.

Odlok o organiziranju in izvajanju
socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi 43., 99. in 100.a člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr.), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11
– popr.), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in
114/06 – ZUTPG, 5/08, 73/08 in 8/09), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2,
27/08 – Odl. US in 76/08) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 31. 5. 2012 sprejel

ODLOK
o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacija, način in oblike
izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki
se nanaša na socialno oskrbo na domu, obseg in vrsto storitev,
upravičence do socialne oskrbe, določitev cene storitev in način
plačila, oprostitve in dokumentacija, ki jo mora voditi izvajalec.
2. člen
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko
socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo
po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
II. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Pomoč družini na domu se zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Pomoč družini na domu se na območju Mestne občine
Novo mesto lahko izvaja:
– s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim
socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te službe,
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal to javno
službo,
– s podelitvijo koncesije.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa pravni oziroma fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu. Pogoji in postopki za podeljevanje in prenehanje koncesije
za opravljanje službe pomoči na domu se podrobneje opredeli s
posebnim koncesijskim aktom, ki ga sprejme lokalna skupnost.
4. člen
Mestna občina Novo mesto na svojem območju zagotavlja izvajanje pomoči družini na domu v okviru javne službe.
Z izvajalcem občina sklene ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo medsebojne pravice in
obveznosti.
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno
službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi za to področje.
5. člen
Sredstva za izvajanje službe ter pokritje razlike med plačili
upravičencev in ceno storitve občina zagotavlja v okviru možnosti v vsakoletnem proračunu.
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6. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan seznaniti z
določili tega odloka vsakega upravičenca oskrbe na domu ter z
njim skleniti dogovor o izvajanju storitev.
III. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU
7. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo
stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto in jim
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno
organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno
in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno
varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe
nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva.
IV. OBSEG IN VRSTA STORITEV
9. člen
Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje
sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri
umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega
pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka
hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz
prejšnjega odstavka.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE
10. člen
Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri
kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve,
upravičenec, ključni ali odgovorni družinski član ter prostovoljni
sodelavci.
Storitev se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega
zakonitega zastopnika, ki jo poda pri izvajalcu javne službe in
vsebuje dva dela.
V prvem delu se ugotavlja upravičenost do storitve, pripravi
in sklene se pisni dogovor o medsebojnih obveznostih, obsegu,
trajanju in načinu opravljanja storitve. Organizira se ključne člane
okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvede uvodna
srečanja med izvajalcem in upravičencem ali družino.
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Drugi del storitve pa zajema neposredno izvajanje storitve
na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Storitev se izvaja po predpisih, ki določajo standarde in
normative socialnovarstvenih storitev.
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV
11. člen
Ceno storitve pomoč na domu, oblikovano v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, določi organ upravljanja izvajalca javne službe na
predpisanih obrazcih. K ceni storitve si mora izvajalec pridobiti
soglasje župana.
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na
domu. Storitev se zaračuna po dejansko opravljenih efektivnih
urah pri uporabnikih.
Efektivna ura je ura neposredno opravljenih socialnovarstvenih storitev pri uporabnikih, ki se določijo tako, da se število
ur polnega delovnega časa zmanjša za predvidene odsotnosti
zaradi letnega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja, odmora
za malico in dnevnih opravil, ki se ne opravljajo neposredno za
uporabnika.
12. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati stroške izvajanja socialne oskrbe na domu v višini veljavne cene
storitve, zmanjšane za subvencijo občine in morebitno subvencijo države, ki jih plačujejo izvajalcu storitve pomoči na domu.
Subvencija občine znaša najmanj 50 % celotnih stroškov
storitve. S sklepom lahko župan določi višji odstotek subvencije
k ceni storitve.
13. člen
Zavezanci za plačilo po tem odloku so poleg upravičenca
fizične osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost
po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga
pravna, ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel.
VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
14. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve prejemniki oziroma
upravičenci do trajne denarne socialne pomoči in prejemniki
nadomestila za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu
odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Plačila storitve je v celoti oproščen tudi vsak upravičenec
in zavezanec, ki:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne
dosega meje socialne varnosti in
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
O oprostitvi plačila odloča pristojni center za socialno delo
na podlagi meril za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, ki jih v skladu z Zakonom o socialnem varstvu
sprejme Vlada Republike Slovenije.
15. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila
storitve pomoč družini na domu, lastnik nepremičnine, se mu z
odločbo o oprostitvi plačila lahko prepove odtujiti in obremeniti
nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira
pomoč družini na domu.
Obremenitev in odtujitev nepremičnine velja le v primeru
izrecne zahteve občine in če gre za tiste nepremičnine, na katerih uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča.
16. člen
Uporabnik poravna svoje obveznosti na podlagi dogovora
o izvajanju storitve ter višini plačila.
Dogovor o izvajanju storitev ter višini plačila oziroma doplačila med upravičencem in izvajalcem storitve se sklene pred
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začetkom izvajanja storitve. Dogovor vsebuje podatke o izvajalcu in uporabniku storitev, o vrsti in obsegu storitev, o višini in
načinu plačila za opravljene storitve ter opredeljuje obveznosti
izvajalca in uporabnika.
17. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan izvajalca obvestiti
o vsaki spremembi dejstev ali okoliščin, ki so bile podlaga za
odločitev o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve pomoči na
domu v roku 15 dni od nastanka spremembe.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila na podlagi neresničnih podatkov ali ni sporočil
sprememb stanja, je dolžan sam oziroma njegov zavezanec takoj vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je upravičenec
pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
18. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve
plačila storitev socialne oskrbe na domu, če:
– gre v institucionalno varstvo,
– je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev,
da do oprostitve ali delnega doplačila ni več upravičen in
– se ugotovi, da je upravičenec pridobil pravico do delne
ali celotne oprostitve na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil
spremembe dejstev in okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravico
do oprostitve in višino oprostitve.
VIII. DOKUMENTACIJA
19. člen
Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo: osebni karton upravičenca, ki obsega evidence o osebnih
podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z določili
Zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti
in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter
podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve.
Mestna občina Novo mesto ima pravico vpogleda v vso
dokumentacijo iz prejšnjega odstavka.
O načinu in vsebini izvajanja službe socialne oskrbe na
domu in o porabljenih sredstvih je dolžan občini podati pismeno
poročilo enkrat letno, na zahtevo župana pa tudi večkrat.
Izvajalec je dolžan občini na njeno zahtevo posredovati tudi
vse podatke, potrebne za spremljanje stanja izvajanja javne službe pomoči družini na domu in za načrtovanja njenega razvoja.
20. člen
Nadzor nad delom izvajalca, ki izvaja socialnovarstvene
storitve, organizira in izvaja socialna inšpekcija v okviru organa
v sestavi ministrstva, pristojnega za socialno varstvo.
Strokovni nadzor nad izvajanjem storitev pri uporabniku
vrši izvajalec, ki obenem sprejema tudi vse pritožbe in pripombe uporabnikov.
Nadzor nad pogodbeno dogovorjeno vsebino in obsegom
izvajanja storitev pri izvajalcu vršijo pristojni občinski organi.
IX. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu
(Uradni list RS, št. 96/00).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2011
Novo mesto, dne 31. maja 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Šipčev hrib

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 15. seji dne 31. 5. 2012 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Šipčev hrib
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09, 37/10 – tehn. popr., 76/10 – tehn. popr., 26/11
– obv. razlaga, 4/12 – tehn. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN
MONM) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Šipčev hrib
(v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje:
A. Tekstualni del (odlok)
B. Grafični del:
1. Pregledna situacija s prikazom območja
urejanja v širšem prostoru
M 1:50000
2. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN MONM
M 1:5000
3. DOF s prikazom območja urejanja
M 1:2500
4. TTN s prikazom območja urejanja
M 1:2500
5. DKN s prikazom območja urejanja
M 1:1000
6. Geodetski načrt
M 1:500
7. Geodetski načrt s prikazom območja
urejanja
M 1:1000
8. Ureditvena situacija
M 1:500
9. Načrt ureditvenih enot
M 1:500
10. Načrt parcelacije
M 1:500
11. Načrt prometne infrastrukture
M 1:500
12. Načrt komunalno-energetske infrastrukture
M 1:500
13. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja
M 1:1000
14. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:1000
15. Prečni prerezi območja
M 1:500
16. Karakteristični prečni prerezi cest
M 1:50
17. Pregledni vzdolžni prerezi cest
M 1:2500/250
18. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:2500
C. Priloge:
1. Izvleček iz OPN MONM
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Odločba glede celovite presoje vplivov
na okolje
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja
prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
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7. Povzetek za javnost
8. Seznam aktov in predpisov
9. Ocena stroškov za izvedbo OPPN.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Območje urejanja: zaokroženo območje, ki zajema
območje OPPN.
(2) Ureditvena enota (UE): sklop gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi glede vrste dejavnosti ter urbanistično-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev.
(3) Gradbena parcela: zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma je
predviden objekt z urejenimi površinami, ki mu služijo.
(4) Gradbena linija: črta, na katero morajo biti z enim
robom – zunanjim delom fasade postavljene stanovanjske stavbe, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti in so orientirane proti
javnemu prostoru. Dovoljeni so le izzidki iz linije tlorisa osnovne
stavbe skladno z določili 11. člena tega odloka.
(5) Etažnost:
– pritličje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo
neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo;
– nadstropje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo
med dvema stropoma od pritličja navzgor;
– klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja
navzdol;
– mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad
zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma
dvokapno streho.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE,
KI SE NAČRTUJE Z OPPN
4. člen
(1) Območje urejanja z OPPN (v nadaljnjem besedilu:
območje urejanja) je namenjeno bivanju z možnostjo spremljajočih dejavnosti. Predvidena je gradnja enajstih novih prostostoječih stanovanjskih hiš, s katerimi bo opredeljen južni
rob stanovanjske pozidave na območju Drske. V zahodnem
delu območja urejanja se v delu obstoječe stavbe, ki je bila
nekdaj v celoti kurilnica, ohranja kurilnica (na plin, z možno
rabo drugih energentov), ki se lahko razširi, ostali del stavbe,
ki trenutno ni v uporabi, pa se nameni drugi rabi (za centralne
dejavnosti) z možnostjo podkletitve. Ohranijo se tudi obstoječa
stavba za parkiranje in transformatorska postaja ter dve obstoječi stanovanjski stavbi v osrednjem delu območja. Uredi se
pešpot proti Cesarjevi ulici in kombinirana peš-kolesarska pot
proti Šipčevemu hribu ter se vzpostavi linijski zeleni pas med
stanovanjskimi stavbami ob Cesarjevi ulici in novo pozidavo.
V vzhodnem delu območja, ki je v lasti oziroma upravljanju
Šolskega centra Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: ŠC NM)
ter na katerem sta danes njiva in travnik, se ohrani večja zelena
površina kot robni del šolskega kompleksa. Poleg novih stavb
se zgradi tudi vsa infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja.
(2) Podlaga za pripravo OPPN so izdelane Strokovne podlage za širše območje urejanja OPPN Šipčev hrib (GPI, d.o.o.,
Novo mesto, št. proj. OPPN-28/2010, februar 2010), v katerih
so bile v variantah preverjene možne zasnove pozidave ter
Geološko-geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne
konstrukcije (SGD Pajer, d.o.o., št. D-1155, november 2011).
III. OBMOČJE UREJANJA
5. člen
(obseg in meja območja urejanja)
(1) Območje urejanja leži na južnem robu stanovanjske
soseske Drska jugovzhodno od strnjene večstanovanjske po-
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zidave v Ulici Slavka Gruma in južno od Cesarjeve ulice. Na jugozahodnem robu meji na Osnovno šolo Drska, na vzhodnem
pa na Šolski center Novo mesto. Vmesno območje obsega
nepozidane zelene površine grebena Šipčevega hriba, ki se
nadaljujejo v zaledje zelenega sistema Novega mesta.
(2) Velikost obravnavanega območja je približno 1,95 ha
in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami, ki so
grafično določena na geodetskem načrtu s prikazanim stanjem
zemljiških parcel: 886/1, 951/3, 956/5, 956/6, 956/8, 956/9,
956/10, 956/12, 960/4, 960/5, 960/6, 960/7, 960/8, 960/9,
960/10, 960/11, 960/12, 960/13, 960/14, 960/15, 967/5, 967/6,
969/21, 969/22, 977/1, 977/2, 977/49, 1303/1, 1303/4 (vse k.o.
Šmihel pri Novem mestu).
(3) Severozahodno mejo območja OPPN predstavlja
Ulica Slavka Gruma. Meja se nato severno od stavbe za
parkiranje zalomi proti vzhodu in nadaljuje po južnem robu
zemljišč stanovanjskih stavb ob Cesarjevi ulici. Pri tem zajame
še zemljišče predvidene pešpoti, ki vodi do omenjene ulice.
Potek meje se nadaljuje proti vzhodu vse do Šegove ulice, kjer
zaobjame zeleno površino med stanovanjskimi stavbami in ŠC
NM ter se nato obrne proti jugozahodu, kjer se nadaljuje po
robu namenske rabe kmetijskih zemljišč vse do meje z osnovno šolo in vrtcem. Nato se zalomi nazaj proti severozahodu
do izhodiščne točke v Ulici Slavka Gruma. Potek meje preko
zemljiških parcel je razviden iz grafičnega načrta 5 (DKN s
prikazom območja urejanja).
(4) Območje urejanja je določeno na podlagi enote urejanja prostora NM/24-OPPN-d iz OPN MONM, ki narekuje izdelavo tega OPPN. V manjšem delu zajema tudi enoti urejanja
prostora NM/24-a in NM/24-OPPN-c.
6. člen
(posegi izven območja urejanja)
(1) Zaradi izvedbe navezav na obstoječo gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, gradnje kombinirane peš-kolesarske poti, preoblikovanja obstoječega dovoza
in podobno so potrebni posegi na zemljišča izven območja
urejanja (vse k.o. Šmihel pri Novem mestu), in sicer za:
– navezavo ceste C1 s hodniki za pešce v križišče z Ulico
Slavka Gruma na zemljiščih s parc. št. 886/1, 886/3 in 1303/2;
– gradnjo razsvetljave prometnih površin v križišču ceste
C1 in Ulice Slavka Gruma na zemljišču s parc. št. 886/3;
– gradnjo plinovodnega omrežja in kanalizacije padavinskih voda v križišču ceste C1 in Ulice Slavka Gruma na
zemljišču s parc. št. 1303/2;
– gradnjo drenaže v križišču ceste C1 in Ulice Slavka
Gruma na zemljiščih s parc. št. 886/3 in 1303/2;
– gradnjo vodovodnega omrežja, kanalizacije padavinskih
voda in drenaže ter navezavo pešpoti na obstoječ hodnik za
pešce ob Cesarjevi ulici na zemljišču s parc. št. 1303/2;
– kabliranje telekomunikacijskega voda (od stavbe kurilnice
s skladiščem do stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Slavka
Gruma 59) na zemljiščih s parc. št. 886/2, 947/4, 956/4 in 1303/5;
– kabliranje telekomunikacijskega voda (od stavbe kurilnice s skladiščem do stebra telekomunikacijskega omrežja) na
zemljišču s parc. št. 903/10;
– gradnjo kombinirane peš-kolesarske poti na Šipčev hrib
z drenažo na zemljiščih s parc. št. 951/2 in 1303/1;
– preoblikovanje obstoječega dovoza do gospodarskega
poslopja na zemljiščih s parc. št. 956/4 in 1303/5 tako, da se
naveže na cesto C1;
– urejanje obcestnega pasu ceste C1 (oporni zid, brežina
ipd.) na vzhodnem delu zemljišča s parc. št. 956/4.
(2) Posegi izven območja urejanja so razvidni iz grafičnega načrta 18 (Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji).
7. člen
(ureditvene enote)
Območje urejanja je razdeljeno na naslednje ureditvene
enote in podenote:
– ureditvena enota A – območje stanovanj (podenote
A1 – predvidene nove stanovanjske stavbe za bivanje in spre-
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mljajoče dejavnosti, A2 – obstoječe stanovanjske stavbe, A3
– obstoječa stavba za parkiranje in transformatorska postaja);
– ureditvena enota B – območje centralnih dejavnosti
(obstoječa stavba kurilnice s skladiščem);
– ureditvena enota C – območje prometne infrastrukture
(podenote C1 – cesta C1, C2 – cesta C2, C3 – cesta C3, C4 –
pešpot in C5 – kombinirana peš – kolesarska pot);
– ureditvena enota D – območje zelenih površin (podenoti
D1 – linijski zeleni pas in D2 – večja zelena površina).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
8. člen
(1) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja
lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene
infrastrukture ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove.
(2) V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti varen promet in nemoteno komunalno-energetsko oskrbo
objektov na območju urejanja in tudi izven njega. Dovozi in
dostopi do sosednjih zemljišč in objektov se ohranjajo. Če
bodo zaradi gradnje le-ti začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni
nadomestni začasni dovozi in dostopi, ki morajo biti umeščeni
in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi
obstoječih cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.
(3) Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so po
svoji naravi začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi
izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in
podobno, če niso v neskladju z določili OPN MONM.
(4) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega
vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj
in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.
(5) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in
izven območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno
sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.
(6) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo
preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in
podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa,
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi (npr. cementno mleko, gorivo iz gradbene mehanizacije). V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih tekočin ali
razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe
oziroma posredovanje pristojnih služb.
B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
9. člen
(vrste gradenj in objektov)
(1) V območju urejanja je v skladu z Uredbo o klasifikaciji
vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS,
št. 109/11 in nadaljnje spremembe) dovoljeno graditi naslednje
nove stavbe in gradbene inženirske objekte po CC-SI:
– Stanovanjske stavbe (le v ureditvenih podenotah A1
in A2):
11100 – Enostanovanjske stavbe
– Nestanovanjske stavbe:
12201 – Stavbe javne uprave (le v ureditveni enoti B za
dejavnost krajevne skupnosti)
12304 – Stavbe za storitvene dejavnosti (le v ureditveni
enoti B)
12420 – Garažne stavbe (le v ureditveni podenoti A3)
12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo (le v ureditveni
enoti B)
12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (le v ureditveni enoti B)
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12650 – Stavbe za šport (le v ureditveni enoti B)
– Gradbeni inženirski objekti:
21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste
222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje.
(2) Dovoljena je še:
– gradnja škarp in podpornih zidov, višjih od 1,5 m ter urejanje z brežinami, ki presegajo 4 m in zaradi katerih je potrebno
izvesti ukrepe za zagotovitev stabilnosti;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v 12. členu odloka;
– dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta,
odstranitev objekta, vzdrževanje objekta (redna vzdrževalna
dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno
korist);
– sprememba namembnosti;
– dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin;
– dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.
(3) Na zemljiščih, kjer je obstoječa grajena struktura, so
dopustne gradnje in objekti na podlagi pridobljenih gradbenih
dovoljenj ter v skladu z določili tega odloka.
10. člen
(vrste dejavnosti)
Območje urejanja je predvideno za stanovanjsko rabo s
spremljajočimi dejavnostmi (storitvenimi, poslovnimi). V skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07, 17/08 in nadaljnje spremembe) so v objektih dopustne spodaj navedene dejavnosti po posameznih ureditvenih
enotah:
Ureditvena enota A – podenoti A1 in A2
C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– 14.13 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti
– 63 Druge informacijske dejavnosti
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
– 68 Poslovanje z nepremičninami
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE
DEJAVNOSTI
– 69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
– 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje
– 71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
– 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 86.2 Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena
dejavnost
– 86.9 Druge dejavnosti za zdravje
S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
– 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna
dejavnost)
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM
HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
– 98 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih
za lastno rabo.
Predvidene in obstoječe stanovanjske stavbe so v prvi
vrsti namenjene stanovanjski rabi. Spremljajoče dejavnosti so
dovoljene le pod pogojem, da ne povzročajo prekomernih obre-
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menitev okolja in so v skladu z določili tega odloka. Za pravilno
funkcioniranje dejavnosti je potrebno na gradbeni parceli zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v skladu z OPN MONM.
Razporeditev posameznih prostorov v stanovanjski stavbi mora
biti taka, da v primeru dejavnosti omogoča njeno normalno
izvajanje, pri čemer velja, da se poslovni program lahko umesti
v katerokoli etažo, razen v mansardo, ki je namenjena izključno
stanovanjski rabi.
Ureditvena enota A – podenota A3
V obstoječi stavbi za parkiranje je prostor namenjen parkiranju stanovalcev večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Slavka Gruma 104. Parkirna mesta so urejena na spodnji ter
zgornji parkirni ploščadi, ki hkrati predstavlja streho stavbe.
Ureditvena enota B
Stavba kurilnice s skladiščem se v enem delu ohrani kot
kurilnica, v drugem delu pa se lahko izvajajo spodaj navedene
dejavnosti ob zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest v
skladu z OPN MONM:
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE
DEJAVNOSTI
– 74.200 Fotografska dejavnost
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
P) IZOBRAŽEVANJE
– 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas (razen
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov, 93.291 Dejavnost marin
in 93.292 Dejavnost smučarskih centrov).
S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
– 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– 96.021 Frizerska dejavnost
– 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
– 96.040 Dejavnosti za nego telesa
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
C. Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo
11. člen
Ureditvena enota A – podenota A1
(1) Nove stanovanjske stavbe so predvidene kot individualne enostanovanjske hiše z možnostjo opravljanja mirne,
nemoteče dejavnosti skladno z določili 10. člena. Od predlagane sheme pozidave so dopustna odstopanja po pogojih, ki
so določeni v tem odloku.
(2) ZASNOVA NOVIH STANOVANJSKIH STAVB:
– Horizontalni gabariti:
– izhodiščni tloris stanovanjske stavbe je pravokotne oblike, v razmerju stranic 2:3 ter velikosti 8,0 m x 12,0 m z odstopanjem do ± 10 % pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-1
do A1-7, A1-10 in A1-11 ter do + 25 % pri stanovanjskih stavbah
na parcelah A1-8 in A1-9;
– Vertikalni gabariti:
– etažnost P+1 pri stanovanjskih stavbah na parcelah
A1-1 do A1-9 ter P+1+M pri stanovanjskih stavbah na parcelah
A1-10 in A1-11;
– kolenčni zid višine 0,8 m do 1,20 m s kapno lego vred
pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-10 in A1-11;
– najvišja kota strehe ne sme presegati višinske kote
205 m nadmorske višine;
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– kote etaž stanovanjskih stavb so razvidne iz grafičnih
načrtov 10 (Načrt parcelacije) in 15 (Prečni prerezi območja);
– Volumen stavbe:
– volumen stavbe je enoten, pri čemer so dopustna odstopanja v obliki izzidkov iz linije tlorisa stavbe do največ ± 20 %, vendar
na razdalji, ki ni daljša od 1/3 dolžine oziroma širine fasade;
– Streha:
– pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-1 do A1-9
je streha stavbe enokapna z naklonom do 10°, z najvišjo koto
slemena strehe na strani višjeležečega terena, kot je to prikazano v grafičnem načrtu 8 (Ureditvena situacija);
– pri stanovanjskih stavbah na parcelah A1-10 in A1-11
je streha stavbe dvokapna, naklona 35–45°;
– sleme strehe stavbe je orientirano vzporedno z daljšo
stranico in skladno s prikazom na grafičnem načrtu 8 (Ureditvena situacija);
– vrsta kritine je odvisna od naklona strehe, s tem da
material ne sme biti trajno bleščeč. Barva kritine se prilagaja
splošni oziroma kakovostni podobi stanovanjske soseske. Pri
stanovanjskih stavbah z dvokapno streho je kritina lahko opečna ali iz drugih materialov (sodobnih posnetkov tovrstnih kritin);
– na strehi je možno namestiti strešna okna;
– v mansardi je dovoljena izvedba teras in balkonov ter
posledično prilagoditev strešne ploskve;
– dovoljena je izvedba frčad pri stanovanjskih stavbah
na parcelah A1-10 in A1-11, ki se oblikujejo z enokapno streho,
dvokapno streho (naklona kot streha stanovanjske stavbe) ali
ravno streho;
– frčade na eni strehi morajo biti usklajene tako, da
imajo enako obliko odprtin in enako obliko streh;
– na eni strešni ploskvi so lahko največ tri frčade;
– streha izzidka je lahko podaljšek obstoječe strehe
ali samostojna streha (ravna, enokapna ali dvokapna – obe z
naklonom kot pri strehi osnovne stavbe);
– naprave za zajem sončne svetlobe se lahko integrirajo v zasnovo stavbe tako, da ne presegajo višinske kote 205 m
n.v. (določilo velja tudi za ureditveni enoti A2 in B);
– Fasada:
– vhodna fasada in/ali fasada, ki je orientirana proti
najpomembnejšemu javnemu prostoru, se lahko bolj bogato
oblikuje;
– uporabijo se nevsiljive, tople oziroma sonaravne barve v medsebojno usklajenih barvnih kombinacijah;
– za popestritev fasade so dopustni močnejši barvni
toni, vendar le za posamezne detajle, kot npr. okenski in vratni
okvirji, leseni elementi – balkonska ograja, zatrepi ipd.;
– možna je kombinacija z lesenimi elementi oziroma
lesenimi oblogami;
– dopustna je gradnja balkonov, teras in lož;
– zunanji del fasade stavbe (razen izzidka iz linije tlorisa
osnovne stavbe) mora biti postavljen na gradbeno linijo, kot je
to razvidno iz grafičnega načrta 10 (Načrt parcelacije);
– vhod v stanovanjski del in vhod v poslovni del se
lahko oblikujeta ločeno;
– ob fasadi se lahko uredi zunanje stopnišče za dostop
na višje ali nižje ležeči teren.
Ureditvena enota A – podenota A2
(3) SPLOŠNI POGOJI ZA PRENOVO OBSTOJEČIH
OBJEKTOV
Ohranjajo se lahko naslednji objekti:
– obstoječi stanovanjski stavbi v sedanjih gabaritih in
naklonih streh, ki se urejata v skladu s pogoji za gradnje novih
stanovanjskih stavb, določenih za parceli A1-10 in A1-11 v
ureditveni podenoti A1;
– obstoječi nezahtevni in enostavni objekti, ki se urejajo v
skladu z določili 11. člena odloka;
– obstoječa vkopana zidana garaža na zemljiščih s parc.
št. 960/8 in 956/9 (k.o. Šmihel pri Novem mestu).
Ureditvena enota A – podenota A3
(4) Na zemljišču stavbe za parkiranje so dopustne gradnje
in objekti v skladu z 9. členom odloka. Obstoječa stavba se
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ohranja v gabaritu K (delno vkopana klet) + P (zgornja parkirna
ploščad). Zgornja ploščad, ki ima hkrati funkcijo strehe nad
kletjo, se ohranja. Dopusti se možnost namestitve enega ali
več nadstreškov enotnega oblikovanja tako, da en nadstrešek
pokrije najmanj eno dolžino parkirne ploščadi (kovinska konstrukcija, transparentna kritina in streha z minimalnim naklonom). Fasada se pobarva z uporabo nevsiljivih, toplih oziroma
sonaravnih barv, v medsebojno usklajenih barvnih kombinacijah. Ohranja se tudi obstoječa transformatorska postaja.
Ureditvena enota B
(5) Obstoječa stavba kurilnice se ohranja v gabaritu K
(delno vkopana klet) + P (pritličje) + višina strešne konstrukcije,
skupaj z dimnikom. Stavbo je možno dograditi v jugovzhodnem
delu, in sicer do skupne velikosti 12,5 x 22,5 m.
Del, kjer je danes skladišče, se lahko poruši in zgradi na
novo do velikosti 12,5 x 22,5 m. Nov, dograjeni del, se zgradi v
enaki etažnosti – vertikalnem gabaritu in koti kleti kot je stavba
kurilnice ter tako, da je na daljši stranici še vedno pripojen k
stavbi kurilnice. Pri tem se zahodni vogal, orientiran proti cesti
C1, oblikuje polkrožno.
Na stavbi kurilnice in na stavbi skladišča sta dovoljeni
dvokapni strehi enakega naklona in smeri slemena, kot ju imata
obstoječi stavbi. Dopustno je oblikovanje nove, skupne enokapne strehe naklona do 10°, z najvišjo koto slemena strehe
na strani višjeležečega terena (kot pri stanovanjskih stavbah
A1-1 do A1-9), pri čemer najvišja kota strehe ne sme presegati
višinske kote 205 m nadmorske višine (omejitev se ne nanaša
na višino dimnika). Fasada se pobarva z uporabo nevsiljivih,
toplih oziroma sonaravnih barv, v medsebojno usklajenih barvnih kombinacijah.
Ureditvena enota C
(6) Pogoji urejanja so podrobneje podani v 14. do
16. členu odloka.
(7) Dopustna je ureditev tlakovane pešpoti z dostopoma
na privatna zemljišča sosednjih stanovanjskih stavb v ureditveni podenoti C4 ter tlakovane in/ali z naravnimi materiali utrjene
kombinirane peš-kolesarske poti v ureditveni podenoti C5.
Za premostitev višinskih razlik je dopustna gradnja stopnišč,
klančin ter oblikovanje brežin, ki se jih lahko zasadi z različnimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami. Dopustna je namestitev ograj,
če je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti uporabnikov. V
ureditveni podenoti C5 se namesti klopi za sedenje, ambientalne (nizke) svetilke, koše za smeti.
Ureditvena enota D
(8) Urejanje v območju zelenih površin naj poteka v skladu z upoštevanjem naravnih oziroma krajinskih lastnosti tega
območja, s prilagajanjem obstoječemu terenu ter z uporabo
naravnih materialov.
(9) V ureditveni podenoti D1 se vzpostavi linijski zeleni
pas minimalne širine 5 m kot zelena bariera med predvidenimi
in obstoječimi stanovanjskimi stavbami, ki se zasadi z vegetacijo.
(10) Zaradi značilnosti zelenih površin Šipčevega hriba
ima pri urejanju okolice stanovanjskih stavb prednost urejanje
z brežinami pred gradnjo podpornih zidov.
(11) Brežine se morajo izvesti skladno z Geološko-geotehničnim poročilom v naklonu 1:2,5.
(12) V ureditveni podenoti D2 naj zasaditev na meji z
območjem stanovanj vizualno omili poglede in zmanjša hrup z
območja ŠC NM. Predvidena je namestitev varovalne ograje
na meji z območjem stanovanj in proti Šegovi ulici.
12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Na območju urejanja je dopustna gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov skladno s predpisi o vrstah objektov
glede na zahtevnost in OPN MONM. Poimenovanje nezahtevnih in enostavnih objektov, navedenih znotraj posameznih UE,
izhaja iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni
list RS, št. 37/08 in 99/08).
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(2) Ureditvena enota A – podenoti A1 in A2
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (drvarnica,
garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna
pritlična lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni
zidovi;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zbiralnik za
kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča); pomožni
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); spominska obeležja,
urbana oprema (objekt za oglaševanje).
(3) Ureditvena enota A – podenota A3
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene
dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek,
utrjena dvorišča); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni
objekti); spominska obeležja; urbana oprema (objekt za oglaševanje).
(4) Ureditvena enota B
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (garaža,
enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe
in podporni zidovi;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek,
zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča); pomožni infrastrukturni
objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); spominska obeležja, urbana oprema
(objekt za oglaševanje).
(5) Ureditvena enota C
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene
dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče);
spominska obeležja;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, utrjena dvorišča); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni
cestni objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski
objekti, pomožni komunalni objekti); vadbeni objekti, namenjeni
športu in rekreaciji na prostem (kolesarska steza, sprehajalna
pot, trimska steza); urbana oprema (transparent, obešanka
na drogu javne razsvetljave, objekt za oglaševanje, nadkrita
čakalnica na avtobusnem postajališču).
(6) Ureditvena enota D – podenota D1
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi;
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti).
(7) Ureditvena enota D – podenota D2
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi;
pomožni infrastrukturni objekti (pločnik ob vozišču ceste – Šegove ulice); spominska obeležja;
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); vadbeni objekti (sprehajalna pot – le za dostop do
morebitne skulpture, prostorske inštalacije ali drugih ureditev);
urbana oprema (skulptura in druga prostorska inštalacija).
(8) Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na območju urejanja:
– drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica,
enoetažna pritlična lopa, nadstrešek, enoetažni pritlični objekt:
– oblikovno se prilagodijo glavnemu objektu na gradbeni parceli, ki ji pripadajo, predvsem glede barve kritine in
naklona strehe;
– dopustna je tudi ravna streha;
– objekti se gradijo kot samostojni ali tako, da se stikajo
s skupnimi konstrukcijskimi elementi, možno jih je postaviti tik
ob glavni objekt;
– drvarnica, garaža in enoetažna pritlična lopa se lahko
izvedejo tudi kot delno vkopane in z nasutjem na strešni plošči
(zelena streha);
– ograja: lesena, kovinska ali v kombinaciji, lahko tudi z
betonskim parapetom (višine do 50 cm) ob pogoju, da je celotna višina nižja od 2,2 m;
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– škarpa in podporni zid: vidna površina se reliefno obdela, obloži s kamnom ali ozeleni s plezalkami;
– žive meje, ograje, škarpe in podporni zidovi (velja tudi
za škarpe in podporne zidove, ki so višji od 1,5 m) morajo biti
od meje sosednje gradbene parcele odmaknjeni najmanj 0,5 m,
objekti za lastne potrebe pa najmanj 1,5 m (razen utrjenih dovoznih poti in dvorišč, ki lahko segajo tudi do meje gradbene
parcele), s tem da se lahko (ob pisnem soglasju lastnika ali
lastnikov sosednjega zemljišča) ta odmik tudi zmanjša oziroma
se ti objekti lahko postavijo na mejo gradbene parcele.
13. člen
(glavni dostopi)
Ureditvena enota A – podenoti A1 in A2
(1) Glavni dovoz v območje stanovanj je iz Ulice Slavka
Gruma na interno cestno mrežo, s katere se dostopa na dvorišča posameznih stanovanjskih stavb. Glavni vhodi v stavbe se
organizirajo na daljši stranici stavbe, orientirani proti javnemu
prostoru v skladu s prikazom na grafičnem načrtu 8 (Ureditvena
situacija). Vhod v poslovni del stavbe se lahko oblikuje ločeno
od vhoda v zasebni – stanovanjski del.
Ureditvena enota A – podenota A3
(2) Glavni dovoz/vhod do stavbe za parkiranje je urejen z
Ulice Slavka Gruma na spodnjo parkirno ploščad in se ohranja,
medtem ko se dovoz na zgornjo parkirno ploščad prestavi tako,
da je možen s ceste C3. Poleg dostopa za motorna vozila je
možen tudi peš dostop, in sicer s hodnika za pešce ob Ulici
Slavka Gruma in cesti C1.
(3) Do lokacije obstoječe transformatorske postaje je možen dostop preko obstoječega prometnega omrežja, in sicer v
križišču Ulice Slavka Gruma s cesto C1.
Ureditvena enota B
(4) Dovoz do stavbe kurilnice s skladiščem je možen s
cest C2 in C3. Vhodi v stavbo se glede na potrebe dejavnosti
urejajo z vseh strani.
Ureditvena enota C
(5) Obstoječe križišče z Ulico Slavka Gruma pri stavbi za
parkiranje se preoblikuje tako, da se nanj naveže cesta C1, ki
vodi v notranjost območja urejanja in predstavlja glavno prometno žilo. Na cesti C1 se pred in za stavbo kurilnice s skladiščem
oblikujeta dve križišči s priključkoma cest C2 in C3. Ob gradnji
ceste C1 se hkrati preoblikuje obstoječi cestni priključek na
zemljišče s parc. št. 956/4 (k.o. Šmihel pri Novem mestu).
(6) Predvideno je tudi urejanje površin za pešce in kolesarje z navezavami na obstoječe in predvideno cestno omrežje.
Pri tem se predvidena pešpot C4 naveže na hodnik za pešce
ob Cesarjevi ulici, kombinirana peš-kolesarska pot C5 pa preko
prehoda za pešce na hodnik za pešce ob cesti C1.
Ureditvena enota D
(7) Dostop do linijskega zelenega pasu (D1) je možen
preko javnega cestnega omrežja, do območja z večjo zeleno
površino (D2) pa preko zemljišča ŠC NM.
14. člen
(usmeritve za ureditev gradbenih parcel)
Splošni pogoji
(1) V ureditvenih enotah je dovoljena vrsta gradenj in
objektov skladno z 9. in 12. členom odloka, v ureditveni enoti
C pa tudi skladno s 15. do 17. členom odloka.
Ureditvene enote A, B in C
(2) Na gradbeni parceli je možna ureditev parkirnih in
manipulativnih površin, tlakovanih ali drugače utrjenih površin
ob objektih, prav tako pa tudi zasaditev in zatravitev. Za premostitev višinskih razlik je možna gradnja škarp in podpornih
zidov, oblikovanje brežin in teras.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe se
zgradijo podrejeno v odnosu do glavne stavbe (stanovanjske
stavbe, kurilnice s skladiščem, stavbe za parkiranje).
(4) Škarpe in podporni zidovi, ki so višji od 1,5 m (velja tudi
v ureditveni podenoti D1) ter brežine, ki presegajo 4 m in zaradi
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katerih je potrebno izvesti ukrepe za zagotovitev stabilnosti, so
dopustni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja
brežin oziroma je to potrebno zaradi urejanja strmega terena ter
zagotovitve geološke stabilnosti terena. Oblikovno morajo biti
predmet strokovne prostorske preveritve, s katero se predpiše
arhitekturno oblikovanje in ozelenitev skladno z oblikovanjem
obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave.
Ureditvena enota A – podenoti A1 in A2
(5) Površine za stanovanjsko gradnjo so locirane v dveh
pasovih, ki potekajo vzdolž dveh dostopnih cest – C2 in C3.
Znotraj posameznega pasu se površina razdeli na več gradbenih parcel za gradnjo stanovanjskih stavb, kot je to prikazano
na grafičnem načrtu 8 (Ureditvena situacija). Na eni gradbeni
parceli je dopustna le gradnja ene stanovanjske stavbe in največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste.
(6) Stanovanjska stavba mora biti s svojim najbolj izpostavljenim delom od meje sosednje gradbene parcele odmaknjena
najmanj 3 m ter hkrati postavljena na gradbeno linijo.
(7) Gradbena parcela A1-6 je razdeljena na dva dela, ki
ležita na obeh straneh ceste C2. Gradnja stanovanjske stavbe
je možna na lokaciji v skladu z grafičnim načrtom 8 (Ureditvena
situacija), medtem ko je gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov dopustna tudi na manjšem zemljišču na nasprotni
strani ceste.
(8) Gradbena parcela A1-9 je z mejo zazidljivosti razdeljena na dva dela. Gradnja stanovanjske stavbe je možna na
lokaciji zahodno od te meje v skladu z grafičnim načrtom 8
(Ureditvena situacija), medtem ko je gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov dopustna tudi na zemljišču, ki se nahaja
vzhodno od meje.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove
gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna
v vseh ureditvenih enotah.
(2) Pri posegih na območju urejanja in (s tem odlokom
predvidenih) posegih izven tega območja se upošteva obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami
v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.
(3) Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne
pasove gospodarske javne infrastrukture, se v projektni dokumentaciji prikaže detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma
križanj in prestavitev ob upoštevanju minimalnih medsebojnih
odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastrukturnih vodov v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter
pridobi njihova soglasja.
(4) Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi
podatke oziroma ugotovi položaj in globino obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi uskladitve
posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih
infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v
njihovi bližini.
(5) Izvedbo različnih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi,
da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali
prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.
(6) Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno
omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen
ali pa pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture,
mora delo takoj prekiniti in obvestiti pristojnega upravljavca ter
poškodbe ustrezno sanirati.
(7) Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po
pogojih upravljavcev. Trase infrastrukturnih vodov se v čim večji
meri načrtujejo v javnih površinah.
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PROMETNA INFRASTRUKTURA
16. člen
(pogoji pri posegih v prometno omrežje)
(1) Območje urejanja se navezuje na obstoječo prometno
mrežo preko križišča z Ulico Slavka Gruma, in sicer s treh
internih dovoznih cest – C1, C2 in C3. Hkrati je predvidena še vzpostavitev pešpoti do Cesarjeve ulice, kombinirane
peš-kolesarske poti na Šipčev hrib in preoblikovanje obstoječega dovoza do gospodarskega poslopja na naslovu Ulica
Slavka Gruma 59.
(2) Za dostope na območja izvajanja del se uporablja, če
je to le mogoče, obstoječe poti in ceste.
(3) Pri gradnji novih cest, križišč ter ob vseh potrebnih
rekonstrukcijah cestnega omrežja na območju urejanja se
zagotovi ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih
odpadkov in vozila zimske službe. Predvidene ceste ter poti
za pešce in kolesarje morajo imeti ustrezne prečne in vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje. Vsi vozni pasovi so
v asfaltni izvedbi, površine za pešce in kolesarje pa lahko
tudi v drugih izvedbah, vendar dvignjene od cestišča (razen
na mestih za prehod preko ceste) in od njega fizično ločene
z betonskim robnikom.
(4) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.
(5) Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. Način zasaditve površin ob cesti je
potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in
opreme. Ob urejanju obcestnega pasu je dopustno oblikovanje
brežin ter gradnja škarp in podpornih zidov, katerih gabariti se
detajlno določijo v projektni dokumentaciji.
(6) Pri izdelavi projektne dokumentacije za novo cesto
imajo v smislu javnega interesa možnost sodelovanja tudi
lastniki parcel, na katere meji ta odlok.
(7) Postavitev objektov za reklamiranje, obveščanje in
oglaševanje stavb ter dejavnosti v njih se izvede v skladu s
predpisi.
(8) Za izvajanje del v območju lokalnih cest se pridobi
soglasje upravljavca.
17. člen
(nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križišč)
UREDITVENA ENOTA C
Cesta C1
(1) Predvidena je gradnja ceste C1 s hodniki za pešce,
in sicer na odseku med javno potjo JP 799153 Ulica Slavka
Gruma in predvidenim portalom pokritega vkopa za sekundarno mestno cesto. Za slednjo je s tem OPPN rezerviran
koridor, medtem ko detaljno projektiranje z vsemi potrebnimi
tehničnimi elementi (obojestranskimi hodniki za pešce in
kolesarskimi stezami) ni predmet tega OPPN. Zaključek
ceste C1 pred omenjenim portalom se v času do izgradnje
sekundarne mestne ceste uporablja kot obračališče za vozila
na območju urejanja.
(2) Ob gradnji ceste C1 se izvedejo naslednji posegi:
– obstoječe križišče z Ulico Slavka Gruma se rekonstruira
oziroma dogradi tako, da se ustrezno naveže na obstoječe prometno omrežje (s hodniki za pešce, zavijalnimi radiji, prometno
signalizacijo);
– oblikujeta se dve križišči, in sicer za cesti C2 in C3;
– prestavi se uvoz/izvoz na zgornjo ploščad obstoječe
stavbe za parkiranje (ureditvena podenota A3) in se na novo
uredi s ceste C3;
– preoblikuje se obstoječ dovoz do gospodarskega poslopja na naslovu Ulica Slavka Gruma 59, in sicer tako, da poteka
po zemljiščih s parc. št. 1303/4, 1303/5, 956/4 (k.o. Šmihel pri
Novem mestu) in se ustrezno naveže na cesto C1.
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(3) Karakteristični prečni prerez ceste C1:
– bankina (z 0,5 m muldo)
– hodnik za pešce
– vozna pasova

2 x 1,00 = 2,00 m
1 x 1,70 = 1,70 m
2 x 3,00 = 6,00 m

skupaj

9,70 m.

Cesta C2
(4) Potek ceste C2 je predviden od križišča s cesto C1 in v
nadaljevanju čez osrednji del območja urejanja vse do parcele
z oznako A1-9. Cesta se zaključi z obračališčem, preko katerega je urejen dovoz do obstoječe stanovanjske stavbe na zemljišču s parc. št. 956/9 (k.o. Šmihel pri Novem mestu) ter prehod
do pešpoti proti Cesarjevi ulici (ureditvena podenota C4).
Cesta C3
(5) Potek ceste C3 je predviden z rekonstrukcijo obstoječe
poti med stavbo kurilnice in stanovanjsko stavbo na zemljišču
s parc. št. 956/12 (k.o. Šmihel pri Novem mestu). Na tej cesti
se pred križiščem s cesto C1 na novo oblikuje uvoz/izvoz za
motorna vozila, ki parkirajo na strehi stavbe za parkiranje v
ureditveni podenoti A3.
(6) Karakteristični prečni prerez cest C2 in C3:
– bankina
– vozna pasova
– bankina (z 0,5 m muldo)

1 x 0,75 = 0,75 m
2 x 2,00 = 4,00 m
1 x 1,00 = 1,00 m

skupaj

5,75 m.

Pešpot C4
(7) Predvidena je gradnja pešpoti, in sicer od obračališča
na cesti C2 do navezave na hodnik za pešce ob Cesarjevi ulici.
Pešpot je na zemljišču s parc. št. 977/49, ki poteka med obstoječima stanovanjskima stavbama ob Cesarjevi ulici, namenjena
le pešcem in je široka 2–3 m, medtem ko je na zemljišču s parc.
št. 956/10 (obe k.o. Šmihel pri Novem mestu) možen tudi občasni motorni promet za dovoz/dostop na privatna zemljišča. Del
pešpoti, namenjen pešcem, se zaradi premostitve višinske razlike uredi kot stopnišče, lahko tudi v kombinaciji s klančinami in
tako, da je z nje možen dostop do obstoječih stanovanjskih stavb
na zemljiščih s parc. št. 977/4 in 977/5 (k.o. Šmihel pri Novem
mestu). Pred priključitvijo pešpoti na hodnik za pešce ob Cesarjevi ulici se postavi fizično oviro za umiritev prometa pešcev.
Kombinirana peš-kolesarska pot C5
(8) Predvidena je gradnja kombinirane peš-kolesarske
poti v širini 2–3 m, in sicer od priključka s cesto C1 (zahodno
od stavbe kurilnice s skladiščem) ter s potekom proti jugu na
Šipčev hrib. Pred priključitvijo poti na cesto C1 se postavi fizično oviro za umiritev prometa pešcev in kolesarjev.
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
18. člen
(električno omrežje)
(1) Napajanje območja urejanja z električno energijo je
predvideno preko nizkonapetostnega voda od obstoječe transformatorske postaje TP Blok Mrzla dolina v križišču z Ulico
Slavka Gruma do lokacije posameznih priključnih omaric. Te
morajo biti prostostoječe in locirane na vedno dostopnih mestih. Število in velikost omaric sta odvisna od števila odjemnih
mest in moči odjema. Možna je tudi gradnja skupinskih omaric.
(2) Nova kabelska kanalizacija se izvede z jaški standardnih dimenzij. Kablovod se položi v elektrokabelsko kanalizacijo ali prosto v zemljo (glede na potrebe), pod povoznimi površinami pa se zaščiti z obbetoniranimi PVC cevmi Ø160 mm.
(3) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se
upošteva veljavne varnostne in tehnične predpise.
19. člen
(razsvetljava prometnega omrežja)
(1) Z novimi ureditvami je ob cestah in poteh predvidena
postavitev razsvetljave prometnega omrežja. Ta je sestavljena
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iz enocevne kabelske kanalizacije po celotni dolžini trase,
napajalno-krmilnega in merilnega dela, vodnikov in drogov s
svetilkami ter kabelskih vodnikov in ozemljitve. Kabelska kanalizacija se izdela iz 1 x PEHD cevi Ø 60 mm.
(2) Medsebojna oddaljenost drogov s svetilkami ter izbor
svetilk se določi v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti
svetlobnega onesnaževanja okolja.
20. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se zgradi distribucijsko plinovodno omrežje (Ø 40 mm), ki poteka od obstoječega
plinovoda (Ø 110 mm) v Ulici Slavka Gruma do ostalih stavb
na območju urejanja.
(2) Po izgradnji omrežja je priključitev na plinovodno
omrežje obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev
oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči
preko 40 kW.
(3) Izvajalec mora pisno obvestiti upravljavca najpozneje
mesec dni pred pričetkom izvajanja del v zaščitnem pasu plinovoda ter pet dni pred posegom v ožji zaščitni pas (2 x 2 m
glede na os plinovoda).
(4) Podzemne dele plinovodnih naprav se mora odkopati
ročno pod nadzorom upravljavca. Odkopani deli morajo biti
zavarovani proti poškodbam (tudi proti zmrzovanju) in proti
premikom.
21. člen
(ogrevanje)
(1) Ogrevanje stavb je možno na lahko kurilno olje, na plin
ali druga ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkoriščanjem
drugih virov energije.
(2) Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v
skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje
sistemov v stavbi.
KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
22. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe primarno telekomunikacijsko (TK) omrežje, ki poteka
preko območja urejanja.
(2) Za zagotavljanje povezav novih stavb se zgradi kabelske objekte na novopredvideni kabelski kanalizaciji s pomožnimi kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi pokrovi, naročniški
kabli na relaciji pomožni kabelski jašek – naročnik pa se položijo v zaščitni PEHD 50 cevi na globini 0,8 m. Naročniška cev naj
se zaključi neposredno v TK kabelski omari na fasadi objekta.
(3) Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TK
kabelske kanalizacije naj bodo minimalno 0,3 m. Nad kabelsko
kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov.
Nad traso TK kabla in TK kabelske kanalizacije (30 cm) se
položi opozorilni trak z napisom POZOR TELEFON. Električno
zaščitno varovanje se izvede v kabelskih objektih. Pri potekih
trase v cestišču oziroma v drugih povoznih površinah se PEHD
cevi dodatno ščiti s PVC 125 cevmi.
(4) Zaradi vzpostavitve linijskega zelenega pasu med
obstoječimi stavbami ob Cesarjevi ulici in novimi stavbami se
obstoječe telekomunikacijsko omrežje na zemljiščih s parc.
št. 956/10, 969/22 in 977/2 (k.o. Šmihel pri Novem mestu) ukine
in prestavi v koridor ceste C2 in pešpoti.
(5) Predvideno je kabliranje telekomunikacijskega voda:
– od stavbe kurilnice s skladiščem do stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Slavka Gruma 59 (parc. št. 886/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu) s potekom po zemljišču s parc. št. 886/2,
947/4, 956/4, 956/5, 956/6, 960/6 in 1303/5 (k.o. Šmihel pri
Novem mestu) in
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– od stavbe kurilnice s skladiščem do stebra telekomunikacijskega omrežja s potekom po zemljišču s parc. št. 903/10,
956/5, 956/6, 960/6 in 1303/1 (k.o. Šmihel pri Novem mestu).
23. člen
(kabelsko komunikacijsko omrežje)
(1) Objekti se priključijo na obstoječe kabelsko komunikacijsko (KKS) omrežje, ki poteka preko območja urejanja, in
sicer s povečanjem dimenzije obstoječe ojačevalne omarice
kot osnovne točke priklopa ter z umestitvijo cevi ustreznega
premera (ø 110 mm) in vmesnih revizijskih jaškov.
(2) Priklop objektov se izvede v zvezdiščnem sistemu v
simetrično razporejenih razdaljah od posameznih odjemnih
točk (približno enake razdalje od točke delitve v zvezdišče).
Dovodne (PVC) cevi do objektov so premera ø 63 mm ter so
zaključene v podometno vgrajenih omaricah na vsakem posameznem objektu.
(3) Pri križanju KKS vodov z ostalimi komunalnimi vodi
mora biti kot križanja 90° oziroma ne manj kot 45°. Minimalni
vertikalni odmik med vodi pri križanju znaša vsaj 0,2 m. Pri
približevanju oziroma vzporednem poteku tras je najmanjša
horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni
odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom
ter z uskladitvijo tehnične rešitve.
(4) Zaradi vzpostavitve linijskega zelenega pasu med
obstoječimi stavbami ob Cesarjevi ulici in novimi stavbami se
obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje na zemljiščih s
parc. št. 956/10, 969/22 in 977/2 (k.o. Šmihel pri Novem mestu)
ukine ter prestavi v koridor ceste C2 in pešpoti.
OKOLJSKA INFRASTRUKTURA
24. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za navezavo novih objektov na obstoječe vodovodno
omrežje je predvidena gradnja novih cevovodov, ki se bodo
oskrbovali iz obstoječega VH Rok na koti 240 m n.v. Točki navezav sta predvideni severozahodno od stavbe kurilnice ter na
Cesarjevi ulici. Nove cevovode se projektira iz nodularne litine
(NL, cev razreda K9), ki bo zagotavljala kritični pretok.
(2) Sočasno z gradnjo vodovodnega omrežja je predvidena tudi izvedba nadzemnih hidrantov.
(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta mora investitor
upoštevati določbe tehničnih predpisov glede javnega vodovoda ter predpise o oskrbi s pitno vodo.
25. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju urejanja je predvidena gradnja ločenega
kanalizacijskega sistema, in sicer za odpadno komunalno vodo
in odpadno padavinsko vodo.
(2) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno, iz kvalitetnih materialov z življenjsko dobo vsaj 50 let ter skladno z
veljavnimi predpisi in standardi.
(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise o javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo
čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode (tudi z javnih cest) v vode in javno kanalizacijo.
Komunalne odpadne vode
(4) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno s priključki na obstoječo kanalizacijo odpadnih komunalnih voda na območju urejanja ter v nadaljevanju na obstoječi
(mešani) sistem ob Ulici Slavka Gruma.
Padavinske vode
(5) Padavinske vode s streh se spelje v kapnice, voda
pa se porabi kot sanitarna voda, voda za zalivanje ipd. Onesnažene padavinske vode se odvajajo preko peskolovov in
standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). Odvodnjavanje
z vozišč in hodnikov za pešce ter s peš in kolesarske poti
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se spelje v drenažni sistem s prečnimi in vzdolžnimi nakloni.
Predvidena kanalizacija odpadnih padavinskih voda in drenaža
se v nadaljevanju preko zadrževalnikov navežeta na obstoječi
(mešani) sistem ob Ulici Slavka Gruma in ob Cesarjevi ulici.
Velikost zadrževalnih bazenov se določi v projektni dokumentaciji, v kateri je obvezen hidravlični izračun. Pred izvedbo
zadrževalnih bazenov se padavinska voda ne sme odvajati v
obstoječi kanalski sistem.
(6) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja se
predvidi v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva
voda, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok s pozidanih površin ter tako, da z gradbenih
parcel posameznih objektov padavinske vode ne pritekajo na
javno površino.
26. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo in v času obratovanja načrtovanih objektov se upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih.
(2) V času gradnje se uvede sistem ločenega zbiranja
gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne
uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni
organizaciji, začasno pa se jih hrani na za ta namen urejeni
deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi ter
morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o
ravnanju z (nevarnimi) odpadki.
(3) Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala ni dovoljeno na občutljiva območja (npr. na brežine, kjer
lahko pride do zdrsa ali erozije).
(4) Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode, katerih tip, barvo,
velikost/prostornino in število določi izvajalec javne službe.
Odjemna mesta morajo povzročiteljem omogočati neovirano
odlaganje odpadkov, tudi za ločeno zbiranje (EKO-otok), hkrati
pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov
na komunalno deponijo.
(5) Stojna površina zabojnikov za odpadke se asfaltira
ali tlakuje (npr. z betonskimi ploščami), ob robu pa namesti
enostavno oblikovano ograjo v višini zabojnika. V primeru
postavitve nadstreška nad zabojniki (višina do največ 3 m, kovinska konstrukcija, enokapna streha z minimalnim naklonom)
se ograja lahko izvede do višine strešne konstrukcije.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
27. člen
Znotraj območja urejanja ni objektov ali območij varstva
kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
28. člen
(splošni pogoji)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju
objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene
mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne
predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave.
(2) Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih predpisov potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja pri
izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno
mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem
nastajajo.
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(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter
odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti
oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
29. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)
(1) V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne
smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene
za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora
v predpisih glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
(2) Na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim
stavbam, se izvajanje hrupnih operacij omeji na najmanjšo
možno mero. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se
izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.
30. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po predpisih o mejnih vrednostih kakovosti
zunanjega zraka.
(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je
izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v
okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih
usedlin v zraku. V ta namen je treba med gradnjo preprečevati:
– prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem
odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja
gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva
sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne prometne površine.
31. člen
(varstvo pred onesnaženjem voda)
(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda je na območju urejanja predvideno v
ločenem sistemu z zadrževalniki, v nadaljevanju pa po obstoječem kanalizacijskem sistemu v Centralno čistilno napravo
Novo mesto.
(2) Za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin se zgradi drenažni sistem z navezavo na predvideno in
obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(3) Onesnažene padavinske vode se očistijo preko peskolovov in lovilcev olj.
32. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave,
ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise,
ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in
življenjskem okolju.
33. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)
Oblikovanje novih stanovanjskih stavb ter notranja organizacija prostorov morata biti načrtovana tako, da v največji
možni meri zagotavljata dobro osončenost oziroma naravno
osvetlitev prostorov. Pomembna je lega bivalnih prostorov na
južni, jugozahodni ali jugovzhodni strani, medtem ko se spalni
in delovni prostori locirajo na nasprotne strani neba.
34. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Načrtovane stavbe skladno z ostalimi določili odloka
ne smejo presegati višine treh etaž ob upoštevanju največje
dovoljene kote najvišje točke strehe, in sicer 205 m nadmorske
višine, pri čemer višinsko ne bodo izstopale iz okolice.
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(2) Urejanje okolice stavb, vključno s premostitvami višinskih razlik in utrjevanjem brežin, naj bo čimbolj sonaravno.
Ureditev brežin ima prednost pred gradnjo podpornih zidov.
Podporni zidovi se gradijo le tam, kjer je to res potrebno in še
to po možnosti v čim večji meri v kombinaciji z brežinami. Pri
urejanju okolice stavb je potrebno upoštevati tudi geološke in
hidrološke značilnosti terena.
(3) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja
se upošteva krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec
senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo.
(4) Po končani gradnji se sanira morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji
ter na poteh in začasnih gradbenih površinah.
35. člen
(varstvo plodne zemlje in tal)
(1) Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in
tehničnega vidika izvajajo tako, da bodo čim manj prizadete
okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo
možno mero (npr. ob razpiranju gradbene jame). Tla pod delovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo.
(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše
površine. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj
kvalitetna.
(3) Izkopane plasti tal se deponira ločeno glede na njihovo sestavo in tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi
snovmi in manj kvalitetnim materialom. Rodovitna zemlja se
uporabi pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča
(humusiranje brežin ipd.) ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.
36. člen
(ohranjanje narave)
Na območju urejanja in ožjem vplivnem območju ni evidentiranih naravnih vrednot ali zavarovanih območij.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Izvirov ali prisotnosti talne vode na območju urejanja
ni opaziti. Temeljna tla iz glineno meljastih zemljin so slabo
prepustna do neprepustna, zato se lahko na ravnih predelih in
depresijah ob večjih nalivih zadržuje voda. Celotno območje je
stabilno, brez vidnih oziroma labilnih con.
(2) Objekte se temelji plitvo, a se zaradi nizke nosilnosti
temeljnih tal pod temelji izvede gramozna blazina.
(3) Vkopne brežine višine do 2 m se oblikuje v naklonu
1:2, višine do 4 m pa v naklonu 1:2,5. Brežine nasipa iz glinenih
zemljin se oblikuje v naklonu 1:2,5, iz kamnitih materialov pa
v naklonu 2:3. Tako oblikovane brežine se humusira in zatravi.
Če bi višina brežin presegla 4 m, se izvede stabilnostne analize in na podlagi teh predpiše dodatne ukrepe za zagotovitev
stabilnosti (berme za dodatno ublažitev naklona, oporne zidove
ali kamnite zložbe).
(4) V fazi priprave projektne dokumentacije se upošteva
in po potrebi dopolni že izdelan elaborat geoloških raziskav, to
je Geološko-geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne
konstrukcije (SGD Pajer, d.o.o., št. D-1155, november 2011) in
v primeru dodatno ugotovljenih naravnih omejitev izdela tudi
hidrološke raziskave glede morebitne erozivnosti ali plazovitosti
ter na podlagi tega predvidi ustrezne tehnične rešitve gradenj
na območju urejanja, kar se upošteva pri projektiranju.
(5) Temeljenje objektov ter izvajanje vkopov in izkopov
mora potekati pod strokovnim geomehanskim nadzorom.
(6) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi
nesrečami se upošteva določila predpisov glede varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
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38. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se upošteva določila predpisov
o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav, njihovo
rabo in vzdrževanje.
(2) Ob načrtovanih objektih na območju urejanja morajo
biti zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za
intervencijska vozila v primeru požara ter urejeno hidrantno
omrežje, ki mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo
za gašenje požara skladno s tehničnimi normativi za hidrantno
omrežje. Hidranti se namestijo na medsebojni razdalji največ
150 m oziroma tako, da je požar na objektu možno gasiti z
najmanj dveh zunanjih hidrantov.
(3) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov
mora ustrezati požarnovarstvenim predpisom, s čimer bodo
zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(4) Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo
biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi.
(5) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik, omejeno mora biti ogrožanje uporabnikov sosednjih
objektov in posameznikov.
(6) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi
o študiji požarne varnosti oziroma iz zasnove požarne varnosti.
Študija oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
39. člen
(varstvo pred potresom)
(1) Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za
VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice oziroma
za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju
za trdna tla. Pri projektiranju potresnoodpornih konstrukcij se
upošteva karto Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal in določila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1
Evrokod 8 ter Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se
upošteva tudi določila predpisov glede mehanske odpornosti in
stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva
pred potresom.
IX. NAČRT PARCELACIJE
40. člen
(1) Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo je prikazan na grafičnem načrtu 10 (Načrt parcelacije).
(2) Možna so odstopanja od predvidenih mej gradbenih
parcel do ±2 m. Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so
možna tudi odstopanja v skladu z določili 42. člena odloka.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
41. člen
(1) Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah
oziroma podenotah se lahko izvaja neodvisno od urejanja
druge ureditvene enote ali podenote. Etape oziroma faze se
lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote. Podrobnejša
opredelitev poteka gradnje se določi v projektni dokumentaciji.
(2) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje
infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto,
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju
izhodiščne enote.
(3) Obstoječi dovoz do stanovanjske stavbe na zemljišču
s parc. št. 956/9 (k.o. Šmihel pri Novem mestu) se ohranja le do
izgradnje ceste C2 v celoti in z vso pripadajočo infrastrukturo.
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(4) Organizacija gradbišča z dovozi do predvidenih gradbenih parcel je dovoljena le po cestah C1, C2 in C3, preko
zemljišča ŠC NM pa ne.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
42. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
(1) Znotraj območja urejanja so poleg odstopanj, navedenih v 11. in 40. členu, dopustna tudi naslednja odstopanja:
– odstopanja od dejavnosti, določenih v 10. členu odloka,
če za to obstajajo prostorske možnosti, ob upoštevanju določil
tega odloka predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij
v okolje;
– postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaključenih funkcionalnih celot;
– v primeru, da gre za izboljšanje funkcionalne zasnove
stavb oziroma območja ali ugotovljene naravne omejitve (ob
upoštevanju geoloških in hidroloških značilnosti):
– odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov
na gradbeno parcelo oziroma v stavbe, če gre za izboljšanje
funkcionalne zasnove območja;
– odstopanja od gradbene linije ob pogoju, da je objekt
še vedno vzporeden z njo;
– odstopanja od (obstoječih in predvidenih) kot etaž
stavb, razvidnih iz grafičnih načrtov 10 (Načrt parcelacije) in
15 (Prečni prerezi območja) do največ 0,5 m navzdol, odstopanja navzgor pa tako, da najvišja kota strehe ne presega
višinske kote 205 m nadmorske višine;
– možen zemeljski izkop oziroma taka zunanja ureditev
ob stavbi, da je pritlična etaža na gradbenih parcelah A1-8 in
A1-9 v celoti nad zemeljsko površino;
– gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno
izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede
po pogojih tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne
ruši koncepta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in
energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma
bo le-ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po
pogojih tega odloka;
– odstopanja od zakoličbenih točk ob upoštevanju določil
in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in
ureditev gradbenih parcel.
(2) Odstopanje od pogojev za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, določenih v tem odloku, je mogoče tudi v
primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali
med gradnjo za to pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske
rešitve ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.
(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi,
z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.
43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so dolžni poleg načrtovanih prostorskih
ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot oziroma etap/faz
izgradnje sočasno izvesti tudi vso pripadajočo gospodarsko
infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in skladno z 41. členom
tega odloka), ki bo omogočila funkcioniranje takega območja.
(2) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaščite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma izven območja
urejanja, če je to potrebno za izvedbo z OPPN načrtovanih
ureditev oziroma je njena posledica.
(3) Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo
potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Mestno
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občino Novo mesto ob upoštevanju določb tega člena in obveznosti investitorjev v skladu z določili tega odloka. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, se sklene
pogodba o opremljanju na podlagi 78. člena ZPNačrt, v kateri
se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih
strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in upravljavci
v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih
financiranja.
(4) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v
prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in
naravnih virov omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma
opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih
in gradbenih del.
XII. PREHODNE DOLOČBE
44. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
45. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev
po prenehanju veljavnosti OPPN)
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi funkcionalno zaključeni deli razveljavijo.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske
javne infrastrukture ter opredeliti območje varovalnega pasu
gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja
prostora v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN MONM.
XIII. KONČNE DOLOČBE
46. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka v območju urejanja prenehajo veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu za pešpoti
in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04).
47. člen
OPPN je stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Grafični del se objavi na spletni strani
Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-12/2010
Novo mesto, dne 31. maja 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

1945.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ursa ob Straški cesti

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C) ter 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne
31. 5. 2012 sprejel

Št.

46 / 19. 6. 2012 /

Stran

4779

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Ursa ob Straški cesti
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09, 37/10 – teh. pop., 76/10 – teh. pop., 26/11 – obv.
razl, 4/12 – teh. pop.; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme
Občinski podrobni prostorski načrt Ursa ob Straški cesti (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta
v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega
odloka.
(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN.
Njegova vsebina je določena v III. poglavju tega odloka.
3. člen
(priloge OPPN)
(1) Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Odločba CPVO.
(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN,
razen Strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki so
elaborirane v posebnih mapah in se hranijo na sedežu Mestne
občine Novo mesto.
II. TEKSTUALNI DEL OPPN
4. člen
(pomen izrazov)
GRADBENA PARCELA je zemljišče, sestavljeno iz ene
ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stojijo
oziroma na katerem so predvideni objekti ali površine.
GRADBENA MEJA je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v
notranjost območja označenega s to mejo.
VIŠINA OBJEKTA: Kot največja dovoljena višina objekta
se smatra višina stavbe, merjena od tal ob zunanji fasadi objekta, kjer imajo le-ta najvišjo koto glede na teren okoli stavbe do
najvišje točke strehe, v kar ne spadajo strelovodi, zračniki in
drugi posamezni manjši elementi, pritrjeni na vrhu strehe.
VELIKOST OBJEKTOV: Največji tlorisni obseg novih
stavb je določen z gradbeno mejo, ki je prikazana v grafičnem
delu OPPN.
ODMIKI OBJEKTOV: Če le-ti niso določeni s tem OPPN,
se smiselno upoštevajo določila odmikov, določenih z OPN.
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(območje urejanja)
(1) Območje urejanja obsega naslednje zemljiške parcele
oziroma dele zemljiških parcel, na katerih se izvedejo s tem
odlokom načrtovane prostorske ureditve:
– 85/12, 85/12, 85/12, 85/12, 250/1, 302/5, 83/15, 83/14,
83/13, 83/13, 83/13, 83/12, 238/16, 238/17, 238/18, 238/6,
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238/12, 238/6, 238/6, 302/4, 1031/4, 238/2, 104/8, 238/10,
81/18, 104/9, 238/11, 258/2, 260/5, 260/6, 1031/2, 240/5,
258/1, 108/4, 108/4, 81/14, 238/9, 81/5, 81/18, 81/16, 81/19,
81/3, 81/3, 81/3, 81/17, 81/15, 81/12, 81/13, 81/13, 251, 259/3,
252/1, 257/1, 259/1, 260/8, 260/7, 238/15, 298/5, 298/6, 302/3,
303/4, 303/4, 303/4, 303/5, 303/1, 303/4, 303/4, 117/4, 81/7,
81/6, 81/11, 81/9, 81/10, 112/3, 112/3, 112/3, 85/4, 85/4, 85/4,
85/4, 85/4, 85/4, 83/2, 85/3, 83/1, 113/13, 113/13, 113/13,
113/12, 90/3, 85/11, 113/13, 90/4, 85/9, 239/6, 85/10, 85/10,
85/10, 85/10, 85/8, 85/7, 83/17, 83/17, 83/17, 83/17, 83/16,
239/7, 238/7, 112/4, 111/8, 111/8, 111/8, 113/6, 113/6, 113/6,
113/6, 113/6, 113/6, 81/8, 111/6, 110/1, 1033/10, 299, 1031/3,
300/2, 110/2, 225/1, 1014/2, 1010/1, 1014/1, 223/10, 265/2,
263/2, 75/7, 75/5 in 78/5 303/5, 258/2, 1033/10, 238/9, 1014/2,
110/1, 108/9 in 117/4, 1030/1, 1030/2, 287/2, 286/2 in 266/2,
vse k.o. Bršljin.
(2) Območje urejanja je grafično določeno v grafičnem
delu tega OPPN, št. karte: 3.
6. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem OPPN se načrtuje:
– ureditev območja tovarne Ursa: dopolnitev in izboljšava
obstoječih notranjih cest in logističnih poti, razširitev površin
za skladiščenje in proizvodnjo, oblikovanje novega cestnega
priključka na Straško cesto (LC Bršljin–Prečna–Straža) z izvedbo levega zavijalnega pasu na Straški cesti iz smeri Novega
mesta proti Prečni, podaljšanje dveh obstoječih industrijskih
železniških tirov, zagotovitev novih parkirnih površin in drugih
spremljajočih ureditev, rekonstrukcija cestnega priključka iz
ulice Cegelnica na Straško cesto,
– tretji železniški tir kot nadaljevanje 2. obstoječega industrijskega železniškega tira proti dolgoročno načrtovani Gospodarski coni Zahod (v nadaljnjem besedilu: GC Zahod),
– ozelenjena cezura med območjem tovarne Ursa in stanovanjskim naseljem Cegelnica.
7. člen
(ureditvene enote)
(1) Območje urejanja je členjeno na ureditvene enote
(UE), za vsako od teh enot pa so s tem odlokom predpisani
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo.
(2) Območje urejanja se deli na naslednje UE:
– UE »tovarna«: T1, T2 in T3,
– UE »zelene površine«: Z1 in Z2,
– UE »železnica«: Ž1, Ž2 in Ž3,
– UE »javne ceste in njihovi deli« z oznako: C1, C2, C3,
C4 in C5.
(3) Prikaz ureditvenih enot je sestavni del grafičnega dela
OPPN, karta št. 4.
8. člen
(splošni opis načrtovanih ureditev)
(1) V okviru območja urejanja tega OPPN so predvidene
naslednje ureditve:
– razširitev tovarniškega območja proti jugozahodu z izvedbo novega skladiščnega platoja in nove ceste z novim cestnim priključkom na Straško cesto, izvedba levega zavijalnega
pasu na Straški cesti iz smeri Novega mesta proti Prečni in
rekonstrukcija cestnega priključka iz ulice Cegelnica na Straško
cesto. Na delu načrtovanih skladiščnih površin je možno po
potrebi izvesti pokrito regalno skladišče, ki se lahko gradi oziroma dograjuje v fazah kot nadaljevanje obstoječega pokritega
regalnega skladišča. Jugozahodno od novega priključka na
Straško cesto je vzdolž Straške ceste načrtovana nova upravna
stavba in objekt maloprodaje. To območje je v I. fazi predvideno
kot zunanje parkirišče za zaposlene, v II. fazi pa je predvidena
gradnja poslovne in prodajne stavbe;
– v okviru obstoječega kompleksa tovarne se omogoči
širitev osrednje proizvodno-skladiščne hale proti severovzho-
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du na mestu predvidenih rušitev, ki so prikazane v grafičnem
delu OPPN ter njena rekonstrukcija. Omenjeni posegi se lahko
izvajajo v fazah. V tem delu se po izvedbi razširitve na novo
organizira uvoz surovin prek novega uvoza in reorganiziranih
manipulativnih površin;
– podaljšata se obstoječa železniška tira proti jugozahodu, vzdolž novega skladiščnega platoja. Pri tem se ohrani
koridor za morebitno izvedbo tretjega tira proti dolgoročno
načrtovani GC Zahod s podvozom pod Straško cesto;
– zaradi načrtovanih razširitev stavb je v skrajnem severovzhodnem delu tovarniškega kompleksa načrtovano novo
parkirišče; preostale potrebne parkirne površine se zagotovijo
ob stari in novi poslovni stavbi tovarne. Parkirne površine se
urejajo vzporedno s fazami razvoja tovarne;
– na novo je načrtovan tudi prostor za tovornjake, ki čakajo na odvoz gotovih izdelkov. Le-ta je predviden vzdolž nove
ceste v jugozahodnem delu kompleksa;
– zaradi izgradnje nove ceste in vzdolžnih parkirnih mest
za tovornjake bo potrebna izvedba brežin, protihrupne bariere
in opornih zidov;
– območje zelene cezure se ureja sonaravno: ohranjajo
se travnate in njivske površine ter dosadi avtohtono drevje in
grmovje.
(2) Ureditve znotraj tovarniškega kompleksa se izvajajo
postopoma v skladu s potrebami podjetja URSA.
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2. 1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
9. člen
(odnos do sosednjih območij)
(1) Območje tovarne Ursa je del širšega gospodarskega
območja na zahodu Bršljina v Novem mestu. Ureditve znotraj
tovarniškega kompleksa in na stiku s sosednjimi območji zagotavljajo funkcionalno in oblikovno povezavo z drugimi obstoječimi in načrtovanimi proizvodnimi conami tega mestnega predela
(z GC Zahod, območjem tovarne Adria).
(2) OPPN ureja stik s stanovanjskim območjem Cegelnica na jugu in zahodu, tako da predpisuje izvedbo sonaravno
urejene zelene cezure.
2. 2 REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
10. člen
(vrste dopustnih dejavnosti in programov)
Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejavnosti in OPN MONM so dopustne naslednje dejavnosti po ureditvenih enotah, in sicer:
(1) UE T1, T2 in T3:
– C Predelovalne dejavnosti: 23. Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje: 52. Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– I Gostinstvo: 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti:
93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas.
(2) UE Z1 in Z2:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska
proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve in
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti:
93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas.
(3) UE Ž1, Ž2, Ž3, C1, C2, C3 in C4 ter smiselno na celotnem območju urejanja dopustne naslednje dejavnosti:
– D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN
PARO: 35.12 Prenos električne energije, 35.13 Distribucija ele-
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ktrične energije, 35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni
mreži in 35.3 Oskrba s paro in vročo vodo,
– E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN
ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA,
– H PROMET IN SKLADIŠČENJE: 49.3 Drug kopenski
potniški promet,
– J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI: 61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih in 61.2 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti.
11. člen
(vrste dopustnih del in gradenj)
Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, vzdrževalna
dela, odstranitev objektov, sprememba namembnosti dela ali
celotnega objekta znotraj dopustnih dejavnosti, določenih s tem
odlokom o OPPN, dela v zvezi z urejanjem javnih in drugih zunanjih površin in dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko
dejavnost.
12. člen
(vrste dopustnih objektov glede na namen)
(1) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v območju urejanja dopustna izvedba naslednjih
nezahtevnih objektov:
– objekti za lastne potrebe: utrjene dovozne poti, škarpe,
podporni zidovi, ograje;
– pomožni infrastrukturni objekti: pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekt vodne infrastrukture;
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi:
kiosk;
– spominska obeležja;
– objekt za telekomunikacijsko opremo.
(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je v območju urejanja dopustna izvedba naslednjih
enostavnih objektov:
– objekti za lastne potrebe: nadstrešek, utrjena dvorišča,
– pomožni energetski objekti,
– telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne
točke,
– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek, objekt
s hidroforno postajo, kanalizacijski priključek, zbiralnica ločenih
frakcij (ekološki otok), cestni priključek na javno občinsko cesto, priključek na vročevod oziroma toplovod),
– začasni objekti: odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, objekti,
namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem: igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska
steza, sprehajalna pot, trimska steza,
– urbana oprema,
– spominska obeležja.
(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov so po posameznih ureditvenih enotah dopustni še naslednji nezahtevni
objekti:
– v UE T1, T2 in T3: pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste in postajališče,
– v UE Z1 in Z2: mala komunalna čistilna naprava, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, razen gozdne ceste, gozdne
vlake in obore za rejo divjadi,
– v UE Ž1, Ž2, Ž3, C1, C2, C3 in C4: pločnik in kolesarska
steza ob vozišču ceste, postajališče,
(4) V skladu s predpisi o vrstah objektov so po posameznih ureditvenih enotah dopustni še naslednji enostavni objekti:
– UE T1, T2 in T3: pomožni cestni objekti, začasni objekti,
ki so enostavni objekti: odprti sezonski gostinski vrt in pokriti
prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
– V UE Z1 in Z2: mala komunalna čistilna naprava, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, razen gozdne učne poti,
gozdne vlake in gozdne ceste,
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– v UE Ž1, Ž2, Ž3, C1, C2, C3 in C4: pomožni cestni
objekti, pomožni železniški objekti.
(5) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov
je v UE T1, T2 in T3 dopustna izvedba naslednjih nestanovanjskih stavb:
– 122 Poslovne in upravne stavbe: 1220 Poslovne in
upravne stavbe: 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic in
12203 Druge poslovne stavbe,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti:
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti: 12301
Trgovske stavbe in 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij ter
– 125 Industrijske stavbe in skladišča.
(6) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov
je UE T1, T2 in T3 dopustna izvedba naslednjih gradbeno-inženirskih objektov:
– 21 Objekti prometne infrastrukture: 211 Ceste, 212
Železniške proge in 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi.
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 23 Industrijski gradbeni kompleksi razen: 2301 Objekti
za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin in
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 242 Drugi gradbeni
inženirski objekti: 2420 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(7) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov
je v UE Z1 in Z2 dopustna izvedba naslednjih nestanovanjskih
stavb:
– 127 Druge nestanovanjske stavbe: 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe, 1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene in 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene
drugje.
(8) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov
je v UE C1, C2, C3 in C4 ter pri vsej drugi infrastrukturi v okviru
območja urejanja dopustna izvedba naslednjih gradbeno-inženirskih objektov:
– 21 Objekti prometne infrastrukture: 211 Ceste: 2112
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 241 Objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas: 2411 Športna igrišča: 24110
Športna igrišča ter 242 Drugi gradbeni inženirski objekti: 2420
Drugi gradbeni inženirski objekti: 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(9) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je
v UE Ž1, Ž2, Ž3 ter pri vsej drugi infrastrukturi v okviru območja urejanja dopustna izvedba naslednjih gradbeno-inženirskih
objektov:
– 21 Objekti prometne infrastrukture: 211 Ceste, 212
Železniške proge in 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi.
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 23 Industrijski gradbeni kompleksi, razen: 2301 Objekti
za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin in
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 242 Drugi gradbeni
inženirski objekti: 2420 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
2. 3 POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
2. 3.1 POGOJI ZA GRADNJO IN UREJANJE V OKVIRU
UE T1, T2 IN T3
13. člen
(velikost in zmogljivost objektov)
(1) Novi in rekonstruirani objekti v sklopu kompleksa osrednjih proizvodno-skladiščnih objektov in v sklopu energetskih
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objektov ne smejo biti višji od 30 m. Izjema je obstoječi dimnik,
katerega največja dovoljena višina je 60 m. Pri morebitnih rekonstrukcijah ali gradnjah na mestu poprej odstranjenih objektov, obstoječa upravna stavba ter skladišče južno od osrednjih
proizvodno-skladiščnih objektov ne smeta presegati obstoječe
višine za več kot 3 m.
(2) Največja dovoljena višina nove upravne stavbe in
objekta maloprodaje ob Straški cesti je lahko klet (v eni do treh
etažah) + pritličje + 2 nadstropji, pri čemer ima lahko zaradi
višinske razgibanosti terena del objekta, ki leži na nižjem terenu po potrebi še eno dodatno etažo (pritličje + tri nadstropja).
Objekt maloprodaje ima lahko poleg neobvezne kleti (v eni ali
treh etažah) eno samo etažo, katere največja višina ne sme
presegati seštevka poprej naštetih etaž. Višinska kota pritličja
upravne stavbe se določi glede na višinsko koto glavnih vhodov za pešce s Straške ceste. Zaradi velike višinske razlike
na terenu ob Straški cesti je lahko pritličje v posameznih delih
objekta na različni višinskih kotah in je v območju objekta na
nižjem terenu lahko med +182,5 in +183 m, v območju objekta
na višjem terenu pa od +185 do +186 m nadmorske višine. Na
zadnji strani objekta ob parkirišču, kjer se organizirajo stranski
in servisni vhodi, je lahko fasada najvišje etaže kleti vidna.
(3) Pri morebitni rekonstrukciji obstoječih stavb in nadstrešnic oziroma pri gradnji novih stavb in nadstrešnic na mestu
obstoječih in pri katerih gradbena meja ni določena, ima lahko
nova stavba ali nadstrešnica za največ 20 % večji tlorisni obseg
od obstoječe.
(4) Nove zunanje skladiščne površine se v nadaljnjih
fazah urejanja tovarniškega kompleksa lahko delno ali v celoti
preuredijo v zaprto skladišče. Obseg zunanjih skladiščnih in
manipulativnih površin ter drugih elementov zunanje ureditve
je podrobneje prikazan v grafičnem delu tega OPPN, na kartah:
5. Prikaz ureditvene situacije – 1. faza in 6. Prikaz ureditvene
situacije – 2. faza.
(5) Velikost in zmogljivost infrastrukturnih objektov in naprav vključno s parkirišči je posebej opisana v poglavju: 3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
(6) Velikost drugih visokih elementov ureditve območja,
kot so na primer drogovi z reflektorji za osvetlitev manipulativnih površin ter različni tehnološki elementi zunanje ureditve, ne
smejo presegati 30 m. Višina ograje okrog območja tovarne se
prilagaja potrebam tovarne in ne sme biti višja od 3 m.
14. člen
(oblikovanje zunanje podobe objektov)
(1) Stavbe in objekti morajo biti zasnovani sodobno, biti
enostavnih ortogonalnih oblik ter, kolikor to dopušča delovni
proces, imeti morajo pretežno skeletno konstrukcijo s kvalitetno
zunanjo oblogo. Stavbe in objekti morajo biti med seboj oblikovno usklajeni in tvoriti ubrano celoto.
(2) Nova upravna stavba in objekt maloprodaje morata
poleg sodobne zasnove upoštevati lokacijo ob Straški cesti,
ki je javna cesta ter s svojim oblikovanjem ustvariti ustrezno
ulično fasado.
(3) Strehe stavb in objektov morajo biti ravne. Dopustne
so tudi strehe z naklonom do 15º.
15. člen
(lega objektov na zemljišču)
(1) Objekti se gradijo na gradbeni parceli, ki obsega zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih
delov, na katerem stojijo oziroma na katerem so predvideni
objekti ali površine, ki služijo načrtovanemu objektu (v nadaljevanju: gradbena parcela).
(2) Lega novih stavb je določena z gradbeno mejo. Stavbe se gradijo pravokotno oziroma vzporedno z gradbeno mrežo
ter skladno z grafičnim delom OPPN. Gradbena meja in gradbena mreža sta prikazani v grafičnem delu odloka, na kartah:
5. Prikaz ureditvene situacije – 1. faza in 6. Prikaz ureditvene
situacije – 2. faza.
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16. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Večina zunanjih površin tovarniškega kompleksa je
sestavni del delovnega procesa tovarne in se temu primerno
uredi. Nove prometne ureditve (ceste, železnica, parkiranje,
peš-promet ipd.) so posebej opisane v 3. poglavju tega odloka
(Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro). Preostali del zunanjih površin se nameni skladiščenju
gotovih izdelkov, manipulaciji, parkiriščem in izvedbi zelenic.
(2) Največji delež zunanjih površin se nameni skladiščenju proizvedenih izdelkov. Obstoječe zunanje skladiščne
površine se ohranjajo, nove pa se uredijo kot asfaltiran plato z
ustreznim odvodnjavanjem.
(3) Travnate površine, ozelenitve znotraj UE T1, T2 in
T3 se uredijo tako, da na njih prevladujejo travnate zelenice in
avtohtono drevje.
(4) Okrog tovarniškega območja in znotraj njega je možno
postavljati ograje, razen med novo upravno stavbo in objektom
maloprodaje ter Straško cesto, kjer se ustvari mestni ulični prostor.
2.3.2 POGOJI ZA GRADNJO IN UREJANJE
V OKVIRU UE Z1 IN Z2
17. člen
(1) Glede velikosti, zmogljivosti, oblikovanja in lege enostavnih in nezahtevnih objektov v tej UE se smiselno uporabljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji, glede gradnje,
postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov,
ki jih določa OPN, če ti niso v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Območje, zajeto v UE Z1 in Z2, se vzdržuje v sonaravnem stanju. Na njem je poleg zasaditve zelenja dopustna
tudi ureditev kmetijskih površin, predvsem kot vzdrževanje
obstoječih njiv in vrtov.
(3) Na zemljišču s parc. št. 302/4 in 303/5, k.o. Bršljin (v
UE Z2), v nadaljevanju predvidenega vkopa, vzdolž nove notranje ceste se v dolžini 60 m uredi nasipna brežina. Brežina se na
delu, ki meji na notranjo cesto, izvede v naklonu 50°, južni del
nasipne brežine pa se izvede v blagem sonaravnem naklonu
in ustrezno zazeleni.
2.4 PARCELACIJA IN GRADBENE PARCELE
18. člen
(1) V grafičnem delu tega prostorskega akta so določene
gradbene parcele. Zemljiške parcele se v območju, ki se ureja
s tem prostorskim aktom, lahko delijo ali združujejo le skladno
s karto št. 9. Prikaz gradbenih parcel. Delitev ali združevanje
zemljiških parcel skladno z gradbenimi parcelami, določenimi
s tem OPPN pomeni, da se lahko znotraj gradbene parcele
ustvari poljubno število zemljiških parcel, ki morajo upoštevati
obod, določen z mejo gradbene parcele. Odstopanja od pogojev
za določitev gradbenih parcel so dopustna, kadar so posledica
prilagajanja pozicijski natančnosti geodetskih postopkov, kadar
zaradi odstopanj, dopustnih s tem prostorskim aktom, pride do
spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali tehničnih rešitev in
s tem do spremenjene oblike in lege objektov ali cestnih površin.
(2) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v
javno korist so dopustne delitve in drugi geodetski postopki vseh
zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih
objektov, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(splošno)
(1) Določila veljajo za UE Ž1, Ž2, Ž3, C1, C2, C3 in C4 ter
vso drugo infrastrukturo v okviru območja urejanja.
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(2) Komunalne in energetske objekte, kot so transformatorske postaje, električne omarice, kontrolni jaški ali merilna
mesta ipd., se praviloma postavlja v sklopu drugega objekta.
Če to ni mogoče, se jih postavi na vizualno neizpostavljeno
mesto in v projektni dokumentaciji predpiše ustrezna zunanja
ureditev.
(3) Podrobnosti, ki niso zajete v tem OPPN in se dorečejo
v fazi projektiranja za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ne smejo presegati smernic in mnenj nosilcev urejanja
prostora, podanih k temu OPPN.
(4) Za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture,
za katere prostorsko izvedbeni pogoji s tem odlokom niso podrobneje določeni, se smiselno uporabljajo splošni prostorsko
izvedbeni pogoji glede gradnje in urejanja objektov gospodarske javne infrastrukture, ki jih določa OPN, če ti niso v nasprotju
z določili tega odloka.
(5) Pri izvedbi posegov v prostor zaradi izgradnje objektov in omrežij infrastrukture je potrebno zagotoviti sprotno in
končno sanacijo poškodb prostora ter izvedbo različnih vrst
infrastrukture načrtovati sočasno.
(6) Pri projektiranju objektov se smiselno upoštevajo pogoji za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, določenih v veljavnem OPN, če
niso v nasprotju z določili tega OPPN.
3.1 PROMETNA INFRASTRUKTURA
20. člen
(cestno omrežje)
(1) Koncept prometne ureditve temelji na izboljšavi obstoječih notranjih cest in logističnih poti ter ureditvi nove notranje
ceste z navezavo na Straško cesto za potrebe ureditve centralnega dostopa, kar je razvidno iz grafičnega dela OPPN na
prikazih cestnega omrežja. Cestno omrežje sestavljajo:
– rekonstrukcija Straške ceste v območju ureditve novega
priključka, z ureditvijo levega zavijalnega pasu iz smeri Novega mesta proti Prečni, v minimalni dolžini La = 20 m. Dolžina
odseka, na katerem se izvede razširitev Lz, je določena na
podlagi projektne hitrosti V=70km/h. Rekonstrukcija se izvede
na dolžini 160 m.
– Cesta »A«: na odseku od priključka na Straško cesto
do navezave na cesti »C« in »D«. Cesta predstavlja centralni
dostop za tovorni promet. Uredi se novi priključek na Straško
cesto. Cesta se izvede v asfaltu. Za potrebe peš-prometa se
ob desnem robu vozišča zgradi hodnik za pešce. Za čakajoča
tovorna vozila se ob robu ceste zgradijo vzdolžna parkirišča;
Stičišče cest »A«, »D« in »C« se dokončno opredeli v nadaljnjih
fazah projektiranja; lokacijo stičišča omenjenih cest, prikazane
v grafičnem delu tega OPPN, je možno korigirati glede na prometne in logistične potrebe naročnika.
– Cesta »B«: obstoječa cesta, ki se na severovzhodnem
delu območja priključuje na Povhovo ulico. Po izgradnji industrijskega železniškega tira 3 se cesta zaključi na koncu energetskih objektov, kjer se omogoči obračanje vozil.
– Cesta »C«: na odseku od križišča s cestama »A« in
»D« do izvoza na Povhovo ulico. Cesta je obstoječa in ohranja
svoje elemente. Uredi se samo navezava na cesti »A« in »D«.
– Cesta »D«: na odseku od križišča s cestama »A« in
»C« na zahodnem delu območja do priključka na cesto »C« na
vzhodnem delu območja. Cesta je enosmerna.
– Cesta »E«: predstavlja prečno povezavo med cestama
»C« in »D«. Cesta je enosmerna.
– Rekonstrukcija priključka iz ulice Cegelnica na Straško
cesto: izvede se razširitev vozišča na širino 5.50 m, na dolžini
min. 25 m in izvede prilagoditev na obstoječo širino vozišča, v
skupni dolžini maks. 21.00 m.
(2) Tipski prečni profil Straške ceste v območju pasu za
levo zavijanje znaša:
– vozni pas
2 x 3,00 = 6,00 m
– robni pas
2 x 0,25 = 0,50 m
– pas za levo zavijanje
1 x 3,00 = 3,00 m
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– varnostna širina ob kolesarski stezi 2 x 1,00 = 2,00 m
– kolesarska steza
2 x 1,00 = 2,00 m
– hodnik za pešce
2 x 1,50 = 3,00 m
– bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj
= 17,50 m.
(3) Tipski prečni profil ceste »A« znaša:
– vozni pas
2 x 3,00 = 6,00 m
– hodnik za pešce
1 x 1,50 = 1,50 m
– bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj
= 8,50 m.
(4) Tipski prečni profil ceste »D« znaša:
– vozni pas
1 x 4,00 = 4.00 m
– bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj
= 5,00 m.
(5) Tipski prečni profil ceste »E« znaša:
– vozni pas
1 x 4,00 = 4.00 m
– bankina
2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj
= 5,00 m.
(6) Končno debelino posameznega sloja cestišča se določi v projektni dokumentaciji glede na predvideno prometno
obremenitev, ugotovljeno nosilnost osnovne posteljice in geoloških raziskav.
(7) V območju rekonstrukcije Straške ceste se glede na
prostorske možnosti delno ohrani območje zelenega pasu (drevoreda).
(8) Rekonstrukcija priključka iz ulice Cegelnica na Straško
cesto se izvede v maks. dolžini 46,00 m.
21. člen
(mirujoči promet)
(1) Za potrebe načrtovanih prostorskih ureditev se na
zahodnem delu območja, na priključku notranje ceste »A« na
Straško cesto, v 1. fazi uredijo parkirne površine za osebna
vozila (okoli 36 PM) in parkirne površine za potrebe tovornega
prometa (okoli 8 PM).
(2) V 2. fazi, ko bo zaradi gradnje objektov na vzhodnem
delu območja zmanjšano število obstoječih parkirnih površin,
se uredi novo parkirišče na severovzhodnem delu območja
okoli 73 PM, s priključkom na Povhovo ulico. Na zahodnem
delu območja se, za potrebe nove upravne stavbe in objekta
maloprodaje uredi okoli 30 zunanjih PM; dodatna parkirišča je
možno urediti znotraj objekta – v kletni garaži.
(3) Število parkirnih mest, navedeno v prvem in drugem
odstavku tega člena ter prikazano v grafičnem delu odloka, je
okvirno; natančno število parkirnih mest se določi v fazi izdelave projektne dokumentacije, skladno z veljavno zakonodajo.
22. člen
(industrijski železniški tir)
V sklopu ureditve se podaljšata dva obstoječa industrijska
železniška tira (tir 1 in 2) z nakladalno rampo. Med Straško
cesto in industrijskim železniškim tirom se zaradi zahtevnosti
terena izvede AB podporni zid.
23. člen
(požarne poti in dostopne ceste)
Kot požarne poti so opredeljene vse servisne in dostopne
ceste. Njihova označitev na terenu se izvede skladno s predpisi
o varstvu pred požarom. Požarni in intervencijski dostopi so
prikazani v grafičnem delu tega OPPN.
24. člen
(cestna razsvetljava in razsvetljava skladiščnega platoja
– 1. faza)
Uredi se klasična cestna razsvetljava in razsvetljava novega skladiščnega platoja. Svetilke so tipizirane in skladne z
veljavno zakonodajo. Svetilke cestne razsvetljave se navežejo
na obstoječe omrežje. Kabli se vodijo ob cestišču in po skladiščnem platoju v cevni kabelski kanalizaciji. Tip kandelabrov in
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njihova višina se določi v fazi izdelave projektne dokumentacije. Priporočajo se svetilke z ravnim steklom in sijalko ustrezne
moči, ustreznim svetlobnim tokom ter barvno temperaturo.
Kandelabri morajo biti vroče cinkane izvedbe s sidrno ploščo
z ustreznim nivojem cinka ter 1. cono vetra. Kabli so tipske
zemeljske izvedbe za polaganje v stigmafleks cevi. Izvede se
postavitev električnega razdelilnika s krmiljenjem razsvetljave
skladiščnega platoja, in sicer se izvede prostostoječa omarica,
postavljena na tipski obbetonirani podstavek.
25. člen
(cestna razsvetljava in razsvetljava skladiščnega platoja
– 2. faza)
(1) Obstoječe cestne svetilke ob servisni cesti »B« se na
delu, kjer se podaljša skladiščni objekt demontirajo. V 2. fazi
se izvede razsvetljava dostopne ceste in parkirnih površin za
potrebe nove upravne stavbe in objekta maloprodaje.
(2) Na skladiščnem platoju se na delu izgradnje pokritega skladišča demontira obstoječe svetilke in kandelabre. V
krmilni omarici se odklopi tokokrog, ki napaja odstranjeno vejo
razsvetljave..
3.2 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
26. člen
(vodovod)
(1) Obstoječe javno vodovodno omrežje s predvidenimi
ureditvami ni tangirano. Na mestih križanj je potrebno varovati
obstoječi vodovodni sistem. Za potrebe oskrbe s pitno in požarno vodo se na zahodnem delu območja za potrebe novogradenj dogradi obstoječe interno vodovodno omrežje.
(2) Pri dimenzioniranju cevovoda se predvidi maksimalna
poraba z upoštevanjem požarne vode skladno s požarno študijo. Minimalna globina polaganja je 1,20 m zaradi zagotovitve
minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju z ostalimi komunalnimi napravami.
27. člen
(komunalna kanalizacija)
(1) Zaradi širitve skladiščnega platoja in novega pokritega
skladišča na zahodnem delu območja urejanja bo delno tangirana obstoječa komunalna odpadna kanalizacija, ki poteka
po poljski poti, na zemljišču s parc. št. 1031/4, k.o. Bršljin.
Kanalizacijo se prestavi v vozišče nove notranje ceste »A«.
Priključek na obstoječo komunalno odpadno kanalizacijo se
izvede v revizijski jašek na južnem delu območja, na zemljišču
s parc. št. 238/12, k.o. Bršljin.
(2) Vse komunalne odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem. Vse naprave in objekti
se morajo izvesti vodotesno. Pri dejavnostih, pri katerih se
pojavljajo obremenjene odpadne vode, se morajo predhodno
dodatno obdelati tako, da je možna kontrola pred izpustom v
javno kanalizacijo. Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se
upošteva vsa veljavna zakonodaja, ki se nanaša na odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(3) Materiali, s katerimi bo zgrajena komunalna kanalizacija, morajo ustrezati vsem zahtevanim normativom in standardom.
28. člen
(padavinska kanalizacija)
(1) S širitvijo skladiščnih dejavnosti na zahodnem delu
območja bo tangirana obstoječa padavinska kanalizacija, ki
poteka po poljski poti (vzporedno s fekalno kanalizacijo), po
zemljišču s parc. št. 1031/4, k.o. Bršljin. Kanalizacijo se prestavi v vozišče nove notranje ceste »A«. Priključek na obstoječo
padavinsko kanalizacijo se izvede v revizijski jašek na južnem
delu območja, na zemljišču s parc. št. 238/18, k.o. Bršljin.
(2) V območju nove notranje ceste »A« se uredi odpadna
padavinska kanalizacija. Na ostalih površinah se prednostno
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zagotavlja odvajanje padavinske vode s ponikanjem, pri čemer
je dopustno odvajanje v javno padavinsko kanalizacijo, če s
tem soglaša upravljavec.
(3) Z izvedbo rekonstrukcije Straške ceste bo tangirana padavinska cestna kanalizacija, zato se le-to prilagodi novi ureditvi.
(4) Odvajanje padavinskih vode z večjih ureditvenih območij je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji meri
zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne
plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki in drugi ukrepi).
(5) Onesnažene padavinske vode iz parkirišč in utrjenih
povoznih površin se pred izpustom v ponikovalnice oziroma
javno padavinsko kanalizacijo predhodno ustrezno očisti.
29. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen
s predpisi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine
Novo mesto.
(2) Prostor, namenjen posodam za zbiranje odpadkov,
se nahaja v sklopu gradbene parcele posameznega objekta.
Dovoz do njih je omogočen preko cestnega omrežja. Posode
za ločeno zbiranje odpadkov je potrebno postaviti na ekološko
tehnično ustrezen prostor.
(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta,
je potrebno deponirati skladno s predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem
odpadkov.
3.3 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
30. člen
(srednjenapetostni razvod ter obseg odjemne moči – 1. faza)
(1) Zaradi možnega povečanja kapacitete proizvodnje
je možno izvesti tudi povečanje zakupljene moči iz sedanjih
6,2MVA na vrednost 9,0MVA, zaradi česar se ustrezno preuredi napajalni del podjetja, in sicer se izvede prerazporeditev
obremenitve po obstoječih dovodnih SN 20kV vodnikih tako, da
bo osnovno napajanje potekalo po vodnikih iz celice J27 izvod
TSV1 iz RTP Bršljin. Del rezervnega napajanja bo potekalo po
vodnikih iz celice J11 izvod TSV2 iz RTP Bršljin. Dodatna rezerva
je možnost napajanja po vodnikih preko TP Slovenska vojska 1
in 20kV DV Livada. Izvede se tudi ustrezna predelava SN bloka,
da se omogoči napajanje iz obeh strani. Povečava odjemne moči
je možna samo po izgradnji nove RTP 110/20kV Ločna.
(2) Poleg 20KV kablovodov poteka na območju obdelave
(na zahodnem delu) 20KV DV, ki bo zaradi nove ureditve tangiran, zato se ga na mestu tangence prestavi v zemljo (navezava
prostozračnih vodnikov na tipizirane zemeljske vodnike preko
ustrezne 20kV varovalno-ločilne opreme). EKK se izvede med
navezovalnima obstoječima drogovoma SN omrežja preko
betonskih kabelskih jaškov ustreznih dimenzij z LTŽ pokrovi
ustrezne nosilnosti. Betonske kabelske jaške se projektira na
maksimalno razdaljo 50 m in ustrezne globine. Minimalni odmik
od sosednjih komunalnih vodov in naprav ter križanja se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in normativi.
(3) Traso prestavljenega SN voda je potrebno v fazi nadaljnjega projektiranja uskladiti z upravljalcem elektro voda.
31. člen
(srednje napetostni razvod ter obseg odjemne moči – 2. faza)
Zaradi možnega povečanja kapacitete proizvodnje v
2. fazi je možno izvesti povečanje zakupljene moči iz 1. faze
iz vrednosti 9,0MVA na vrednost 11,5MVA, zaradi česar se
ustrezno preuredi napajalni del podjetja, in sicer se izvede
prerazporeditev obremenitve po obstoječih dovodnih SN 20kV
vodnikih tako, da bo osnovno napajanje potekalo po vodnikih
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iz celice J27 izvod TSV1 iz RTP Bršljin in po vodnikih iz celice
J11 izvod TSV2 iz RTP Bršljin. Rezerva napajanja ostaja po
vodnikih preko TP Slovenska vojska 1 in 20kV DV Livada. Povečava odjemne moči je možna samo po izgradnji nove RTP
110/20kV Ločna.
32. člen
(nizkonapetostni razvod in EKK)
Za potrebe načrtovanih prostorskih ureditev se uredi novo
nizkonapetostno omrežje (interno NN omrežje podjetja URSA).
Potek NN omrežja se izvede po ceveh EKK. Cevi EKK naj
potekajo preko betonskih kabelskih jaškov ustreznih dimenzij s
pokrovi litoželezne izvedbe ustrezne nosilnosti glede na mesto
postavitve. Betonske kabelske jaške se projektira na maksimalno razdaljo 60 m ustrezne globine. Minimalni odmik od sosednjih
komunalnih vodov in naprav ter križanja se izvedejo skladno s
tehničnimi predpisi in normativi. Kabelski vodniki zemeljske izvedbe naj potekajo od obstoječe NN razdelilne omare znotraj obstoječega objekta preko EKK do predvidenih naprav (zapornica).
Zaščiti in ustrezno prestavi se tudi obstoječe tangirane NN vodnike, kar se podrobneje določi v nadaljnjih fazah projektiranja.
33. člen
(omrežje zemeljskega plina)
(1) Na jugozahodnem delu območja urejanja poteka obstoječe prenosno omrežje zemeljskega plina. Zaradi načrtovanih prostorskih ureditev se navedeno plinovodno omrežje
delno prestavi. Prestavljeni plinovod se naveže na obstoječega.
Prevezava se izvede še pred pričetkom drugih gradbenih del,
povezanih z izgradnjo primarne infrastrukture. Oskrba odjemalcev s plinom ne sme biti motena.
(2) Zaradi možnega povečanja kapacitete proizvodnje je
možno povečanje porabe zemeljskega plina do 85.000 Sm3/dan
oziroma 3.542 Sm3/h.
(3) V območju urejanja poteka tudi mestni plinovod, ki pa
s samo gradnjo ni tangiran.
(4) Za poseganje v nadzorovan pas plinovoda se upoštevajo predpisi o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje in sistemska obratovalna navodila za prenos
zemeljskega plina ter internimi tehničnimi smernicami upravljavca distribucijskega plinovoda zemeljskega plina v Mestni
občini Novo mesto.
34. člen
(prenosno omrežje zemeljskega plina
– pogoji sistemskega operaterja)
(1) V fazi izdelave projektne dokumentacije si mora investitor pridobiti pogoje in pisno soglasje upravljalca omrežja.
(2) Izdelati je potrebno PGD projektno dokumentacijo s
prikazanimi posegi v nadzorovanemu pasu obstoječega prenosnega omrežja zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer je potrebno uskladiti in obdelati vsa križanja in
druge posege v tem pasu.
(3) Pred projektiranjem je potrebno preveriti položaj in
globino plinovoda, pri čemer zakoličenje plinovoda za potrebe
projektiranja izvede pooblaščeni predstavnik upravljalca.
(4) Poseganje v nadzorovani pas plinovoda brez soglasja
upravljalca ni dopustno.
(5) Pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega
predstavnika upravljalca zakoliči plinovod s pomočjo lokatorja,
zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del.
(6) Zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varovalnem
pasu plinovoda se izvede po predloženem in s strani upravljalca potrjenem projektu.
3.4 TELEKOMUNIKACIJE
35. člen
(telekomunikacijski vodi – interno omrežje)
(1) Za načrtovane prostorske ureditve se ustrezno dopolni telekomunikacijsko kabelsko omrežje (interno TK omrežje
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podjetja URSA). Omrežje se uredi z rekonstrukcijo obstoječega
in gradnjo novega telekomunikacijskega kabelskega omrežja
(optični vodniki, bakreni vodniki, mrežni vodniki ...). Od priključnega mesta (komunikacijsko vozlišče) znotraj obstoječega
objekta se preko novih kabelskih polic znotraj obstoječega
objekta in predvidene izgradnje nove cevne TK kabelske kanalizacije (TK KK) ustreznih kapacitet izvede telekomunikacijska
kabelska povezava do predvidenih objektov (zapornica). Uporabijo se betonski kabelski jaški ustreznih dimenzij. Pokrovi
vseh jaškov so litoželezne izvedbe ustrezne nosilnosti glede
na mesto postavitve. Betonske kabelske jaške se projektira na
maksimalno razdaljo 60 m in ustrezne globine. Nad TK KK se
polaga ustrezen opozorilni trak.
(2) Kabelski objekti bodo predmet projektne dokumentacije in se izvedejo skladno s potrebami investitorja. Za potrebe predvidene upravne stavbe se izvede TK KK ustreznih
kapacitet z navezavo na obstoječi betonski kabelski jašek TK
kabelske kanalizacije ob Straški cesti ter predvideni jašek pri
upravni stavbi. Izhodiščne podatke za projektno obdelavo TK
priključka bo podal predstavnik sektorja za kabelska omrežja.
Pred pričetkom del je za vse nove gradnje TK povezav in
prestavitve kablov v okviru zaščite obstoječega TK omrežja
potrebno skleniti pogodbe o ureditvi služnosti z upravljalcem
telekomunikacijskih vodov.
Investitor si mora pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji, katere sestavni del mora biti tudi (PZI) načrt za zaščito in
prestavitev TK instalacij ter projekt za izgradnjo TK priključka.
(3) Vsa križanja in vzporedno vodenje telekomunikacijskih
vodov se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in normativi.
Zaščiti se obstoječe krajevno omrežje (K4) in optično omrežje
(K380), oziroma izvede nivojska prilagoditev in zaščita TK kabelske kanalizacije, ki se uskladi z upravljavcem.
36. člen
(telekomunikacijski vodi – krajevno kabelsko omrežje)
(1) Za načrtovane prostorske ureditve se ustrezno s potrebami investitorja in pogoji upravljavca krajevnega kabelskega
(KKS) omrežja dopolni telekomunikacijsko krajevno kabelsko
omrežje. Kabelski objekti bodo predmet projektne dokumentacije in se izvedejo skladno s potrebami investitorja. Za potrebe
predvidene upravne stavbe je možno izvesti KKS KK ustreznih
kapacitet s prehodnimi revizijskimi jaški iz betonske cevi z
ustreznim LŽ pokrovom ob trasi TK KK z navezavo na obstoječo KKS omarico KKS kabelske kanalizacije ob Straški cesti.
(2) Vsa križanja in vzporedno vodenje telekomunikacijskih
vodov se izvede skladno s tehničnimi predpisi in normativi.
Gradbeni posegi ne smejo vplivati na obstoječo KKS KK. Pri
teh posegih je investitor dolžan upoštevati navodila in standarde upravljavca krajevnega kabelskega omrežja.
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
37. člen
V območju urejanja tega OPPN ni registriranih območij ali
enot kulturne dediščine. V primeru, da se med izvedbo zemeljskih del odkrijejo arheološke plasti ali arheološke strukture, se
o tem obvesti pristojno ustanovo.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
38. člen
(splošno)
Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne
za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
Povzročitelj obremenitve mora pri svojem ravnanju upoštevati
vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje
obremenjevanja okolja. Morebitne emisije v okolje je potrebno
sanirati na samem izvoru.
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39. člen

41. člen

(varstvo pred hrupom)

(varstvo pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Za zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja sodobna gradbena mehanizacija, ki je opremljena s
certifikati o zvočni moči in ne presega s predpisi določenih
mejnih vrednosti.
(2) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za poseg
v prostor ali za spremembo namembnosti ali za pridobitev
obratovalnega dovoljenja izpolnjevati naslednja pogoja:
– raven hrupa, ki je posledica uporabe ali obratovanja
vira, ne sme presegati predpisane mejne ravni za vir hrupa,
– zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred hrupom za
preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledice uporabe ali obratovanja vira na najmanjšo možno mero.

Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali rekonstruiran objekt ali napravo, ki je vir elektromagnetnega
sevanja, mora biti izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje
kot posledica uporabe ali obratovanja vira ne sme presegati
mejnih vrednosti količin elektromagnetnega polja v posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, določenih z
veljavnimi predpisi.

40. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri napravah, ki brez čistilnih naprav odpadnih plinov
čezmerno onesnažujejo zrak, mora povzročitelj obremenitve
zagotoviti njihovo vgradnjo in obratovanje, če čezmernega onesnaževanja ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi. Pri gradnji
oziroma rekonstrukciji naprav mora investitor oziroma povzročitelj obremenitve izbrati v praksi uspešno preizkušeno in na
trgu dostopno tehnologijo, ki zagotavlja, da predpisane mejne
vrednosti niso presežene in hkrati omogoča najnižjo tehnično
dosegljivo emisijo. Posebna skrb velja tudi manipulativnim
površinam, deponijam za drobir ter prevozu in odlaganju sipkih
materialov, ki so lahko brez upoštevanja omilitvenih ukrepov
izrazit vir emisij delcev. Pri vsem naštetem mora investitor
oziroma povzročitelj obremenitve izvajati naslednje ukrepe za
zmanjševanje emisije:
– tesnjenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na
izvoru, zapiranje krožnih tokov,
– reciklažo snovi in rekuperacijo toplote, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov, kjer je to tehnično in ekonomsko upravičeno,
– popolnejšo izrabo surovin in energije in druge ukrepe za
optimiranje proizvodnih procesov,
– optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj,
– preprečevanje povečanja emisije zaradi kopičenja izpuščenih snovi v krožnem procesu, če gre za anorganske prašnate snovi I. in II. nevarnostne skupine iz predpisov o emisiji
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ali rakotvorne
snovi ali snovi, ki vsebujejo svinec,
– preprečevanje prašenja z odkritih površin: ukrep zahteva redno vlaženje odkritih površin ob suhem in vetrovnem
vremenu,
– preprečevanje nekontroliranega raznosa sipkega
materiala s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva čiščenje
vozil pri vožnji na javne prometne površine, prekrivanje in
vlaženje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih
površinah,
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih
sredstev.
(2) Pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo čistilne
naprave odpadnih plinov izklopiti ali obiti oziroma kadar gre za
zagon, spremembo moči ali obsega proizvodnje, ustavljanje,
šaržiranje in podobne prehodne pojave v tehnološkem procesu,
mora povzročitelj obremenitve zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje, tako da se ne presega najnižja dosegljiva raven
emisije v teh pogojih.
(3) Na podlagi veljavnih predpisov je povzročitelj obremenitve dolžan skladno s temi predpisi o obratovalnem monitoringu izvajati prve in občasne ali trajne meritve emisij skladno z
veljavno zakonodajo.

42. člen
(varstvo plodne zemlje)
(1) Objekti, ki bi lahko ogrožali tla, plodno zemljo in naravne dobrine, niso dopustni.
(2) Tla pod delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena
in zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi
iz strojev direktno v tla. Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi
in vnetljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila) mora biti v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se ob
morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži.
Za izvajanje omilitvenega ukrepa sta odgovorna projektant in
investitor. Nadzor se izvede v času tehničnega pregleda in
občasno v času inšpekcijskega nadzora.
(3) Investitorji morajo plodno zemljo pred izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno
od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.). Potrebno je izvajati
ukrepe, ki naj zagotavljajo varstvo tal.
43. člen
(varstvo vegetacije)
Pogoji za varstvo vegetacije so podani v poglavju 3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo, v 16. členu, kjer so
obravnavane zunanje površine, vključno z zelenicami.
44. člen
(varstvo voda)
(1) Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni
kanalizacijski sistem ter pred tem ustrezno prečiščene. Padavinske vode iz obravnavanega območja (s streh, parkirišč,
cest …) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno
kanalizacijo, prek ustreznih filtrov (lovilec olj ipd.) speljati v ponikovalnice; le-te morajo biti locirane izven vpliva povoznih in
manipulativnih površin. Na meteorno kanalizacijo je dopustno
priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih
parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili
veljavnih predpisov.
(2) Tla pod delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in
zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz
strojev direktno v tla (podtalnico). Skladiščenje in ravnanje z
nevarnimi in vnetljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve,
laki, topila) mora biti v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se
ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži. Za izvajanje omilitvenega ukrepa sta odgovorna projektant
in investitor. Nadzor se izvede v času tehničnega pregleda in
občasno v času inšpekcijskega nadzora.
(3) Pri potencialnih onesnaževalcih voda oziroma podtalnice mora biti izdelan poslovnik o ravnanju z nevarnimi
snovmi (naftni derivati, razstrelivo ipd.), ki mora vključevati tudi
načrt ravnanja in sanacijske ukrepe v primeru razlitja/razsutja
nevarnih snovi, pripravljena pa mora biti tudi ustrezna oprema
in sredstva za takojšnje ukrepanje. Za izvajanje omilitvenega
ukrepa je odgovoren investitor. Nadzor se izvede v času tehničnega pregleda.
(4) Za morebitno izkoriščanje voda iz reke Krke ali podtalnice v tehnološke namene mora biti skladno z zakonodajo
pridobljena vodna pravica.
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6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
45. člen
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(2) Realizacija posamezne faze lahko poteka postopoma
v etapah, pri čemer je potrebno posamezne etape izvedbe znotraj faze zasnovati tako, da nastanejo zaključene prostorske in
funkcionalne celote z možnostjo ustrezne infrastrukturne oskrbe.

(varstvo pred požarom)

8. DOPUSTNA ODSTOPANJA

(1) Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti
urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi. Investitor objektov, za katere je v skladu s predpisi v fazi priprave
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
potrebno izdelati študijo požarne varnosti, mora pred vložitvijo
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja imeti k projektnim
rešitvam soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje.
(2) Objekti v okviru območja urejanja tega prostorskega
akta morajo biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne protipožarne odmike oziroma predpisane protipožarne ločitve, če so
grajeni v nizu. V primeru, da se stavbe gradijo s presledkom,
morajo biti stavbe medsebojno odmaknjene toliko, da je zagotovljena požarna varnost oziroma morajo imeti protipožarno
zasnovane vmesne fasade, če so odmiki manjši.
(3) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost
varnega umika ljudi in živali.
(4) Cestni sistem omogoča dostop do objektov z vseh
strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in
za razmeščanje opreme za gasilce (glej karti 9a in 9b, ki prikazujeta dostope za intervencijska vozila), zazankano hidrantno
omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

49. člen
(1) Rešitve, ki so s tem prostorskim aktom določene okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni dokumentaciji. Pri realizaciji OPPN so dopustna manjša odstopanja od tehničnih
rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških, lastniških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so
primernejše s prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne
in energetske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov
ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva
zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične
rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. Dopustno je tudi odstopanje od trase poteka
infrastrukture za priključitev območja OPPN na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo. Če so spremembe pri urejanju
komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostora
v postopku sprejemanja OPPN, je potrebno v fazi izdelave
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev.
(3) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev,
načrtovanih s tem odlokom, je zaradi zagotavljanja funkcionalnosti gradnje in uporabe navedenih prostorskih ureditev v
času gradnje ali času fazne/etapne izvedbe investicij dopustno
z brežinami in drugimi ukrepi za prilagoditev raščenemu reliefu
in začasnimi infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na površine drugih gradbenih parcel izven območja gradbene parcele,
na kateri je prostorska ureditev načrtovana.
(4) Ob izvedbi posamezne etape ali faze, ki predvideva
izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustno izvesti tudi nujno potrebne ureditve gospodarske javne
infrastrukture, sicer načrtovane v drugih etapah ali fazah.
(5) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, prometne sheme, načrtovanih programov, ne smejo
poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju tega OPPN
oziroma na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z
javnimi koristmi. V primeru odstopanj, morajo soglasodajalci
in organizacije, v delovno področje katerih spadajo, soglašati.

46. člen
(varstvo pred naravnimi in drugim nesrečami)
(1) Pri rekonstrukciji obstoječih objektov in gradnji novih
je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in
izvedbi objektov v potresnih območjih za območje seizmične
intenzitete VIII. stopnje Evropske potresne lestvice, kakor tudi
projektni pospešek (g), ki znaša 0,175.
(2) Pred gradnjo je potrebno preveriti stabilnost tal zaradi
temeljenja.
(3) V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno pripraviti študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje za
objekte, za katere je v predpisih tako določeno. Pri gradnji je
potrebno upoštevati potrebne protipožarne odmike med objekti
in/ali izvajati druge protipožarne ukrepe.
(4) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in
državnimi predpisi oziroma programi.
47. člen
(obramba)
(1) Pri pripravi projektnih dokumentacij je glede obrambe
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in podzakonske akte.
(2) V primeru vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v
skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma
programi.
7. FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
48. člen
(1) OPPN se izvaja v fazah, katerih realizacija je odvisna
od investitorjevih potreb. Izvajanje rešitev tega OPPN se deli
na dve fazi, ki sta prikazani v grafičnem delu odloka OPPN na
kartah 5 in 6. Osrednji poseg prve faze zajema izvedbo nove
notranje tovarniške ceste (cesta A) s priključkom na Straško
cesto, izvedbo levega zavijalnega pasu iz smeri Novega mesta
proti Prečni ter ureditev novega skladiščnega platoja zahodno od obstoječih proizvodno-skladiščnih objektov in druge
spremljajoče ureditve. Druga faza predstavlja nadgradnjo ureditev iz prve faze; njeni osrednji posegi so izvedba pokritega
skladišča na mestu novega skladiščnega platoja, preureditev
vzhodnega dela tovarne ter izvedba nove upravne stavbe in
objekta maloprodaje.

9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
50. člen
Po izvedbi s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev OPPN lahko preneha veljati in se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom. Urejanje se prednostno usmeri v
vzdrževanje in obnovo.
10. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
51. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Obveznosti investitorja in izvajalcev pri posegih v prostor so:
– Investitor(ji) krije(jo) stroške gradnje predvidenih stavb,
hkrati pa tudi stroške projektne in tehnične dokumentacije ter
gradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter
vseh ostalih ureditev, ki bodo potrebne zaradi umestitve novih
stavb in objektov v prostor znotraj OPPN.
– Investitor(ji) krijejo stroške priprave PGD/PZI projektov
in izgradnje vse prometne infrastrukture, ki je potrebna za
funkcioniranje območja.
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– Investitor(ji) krijejo stroške prestavitve in zaščite vseh
drugih primarnih infrastrukturnih vodov znotraj urejanja OPPN
oziroma izven, če so le-te potrebne za izvedbo ureditev oziroma so njena posledica.
– Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo
potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Mestno
občino Novo mesto ob upoštevanju določb tega člena in obveznosti investitorjev v skladu z določili tega odloka. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, se sklene
pogodba o opremljanju na podlagi 78. člena ZPNačrt, v kateri
se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih
strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in upravljavci
v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih
financiranja.
– Pred pričetkom posegov v prostor je treba pravočasno pridobiti podatke o legi in globini infrastrukturnih objektov
in naprav ter obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih
naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe,
prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov
ter nadzora nad izvajanjem del.
– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in
horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.
– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca.
– V primeru poškodb energetske ali komunalne infrastrukture mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca omrežja.
– Zagotoviti je treba vse potrebne varnostne ukrepe in
organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaženje
okolja (hrup, zrak, prometne površine itd.).
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo, rodovitna zemlja se uporabi pri
končni ureditvi območja oziroma posamezne lokacije ali se jo
odpelje na ustrezno deponijo, prav tako se (na ustrezno deponijo) odpelje odvečni gradbeni material ter gradbene odpadke.
– Po končanih delih na sosednjih zemljiščih izven območja OPPN, ki bodo tangirana zaradi gradnje nove ali rekonstrukcije obstoječe infrastrukture, se vzpostavi prvotno stanje
terena, zelenic, prometnih površin in pešpoti oziroma hodnikov
za pešce.
– Investitor nosi stroške financiranja novega priključka
na Straško cesto vključno z levim zavijalnim pasom iz smeri
Novega mesta proti Prečni in rekonstrukcijo priključka iz ulice
Cegelnica na Straško cesto. Stroški vključujejo tudi izdelavo in
financiranje projektne dokumentacije in zagotovitev potrebnih
zemljišč ter samo izvedbo.
– Za zmanjšanje ravni hrupa pri obratovanju objektov v
območju urejanja je invesitor dolžan izvesti postavitev protihrupne bariere na južnem delu območja urejanja proti naselju
Cegelnica.
– Investitorji oziroma izvajalci del morajo pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s področja
zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov, ohranjanja
narave in varstva kulturne dediščine omogočiti spremljanje
stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v
času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.
III. GRAFIČNI DEL OPPN

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Po prenehanju veljavnosti tega OPPN se območje ureja
z OPN.
54. člen
(hramba OPPN)
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani in je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne
enote Novo mesto.
55. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Grafični del OPPN se objavi na spletni
strani Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-42/2010
Novo mesto, dne 31. maja 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

PODČETRTEK
1946.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 –
Sodna vas

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 12. redni seji dne 8. 6. 2012 sprejel

52. člen
(grafični del)
Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1. Izsek iz veljavnega OPN MONM
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
3. Prikaz območja urejanja
4. Prikaz ureditvenih enot
5. Prikaz ureditvene situacije – faza 1

6. Prikaz ureditvene situacije – faza 2
M 1:1000
7. Prikaz prereza A-A
M 1:500
8a. Prikaz območij varovanja in požarnih
poti – faza 1
M 1:2000
8b. Prikaz območij varovanja in požarnih
poti – faza 2
M 1:2000
9. Prikaz gradbenih parcel
M 1:1000
10. Prikaz cestnega omrežja – faza 1
M 1:1000
11. 1 Vzdolžni profil ceste »A«
M 1:1000/100
11. 2 Vzdolžni profil ceste »D«
M 1:1000/100
11.3 Vzdolžni profil ceste »E«
M 1:1000/100
11.4 Vzdolžni profil Straške ceste
M 1000/100
12.1 Prečni prerez ceste »A« (A4, A6)
M 1:100
12.2 Prečni prerez ceste »A« (A7, A9)
M 1:100
12.3 Prečni prerez ceste »A« (A10, A11)
M 1:100
12.4 Prečni prerez ceste »A« (A12, A13)
M 1:100
12.5 Prečni prerez P1, P2
M 1:100
13. Zbirna situacija komunalne infrastrukture – faza 1
M 1:500
14. Prikaz cestnega omrežja – faza 2
M 1:1000
15. Zbirna situacija komunalne infrastrukture – faza 2
M 1:500.

M 1:2000
M 1:1000
M 1:2000
M 1:1000

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219
– Sodna vas
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 508/3,
pot v površini 118 m2, parc. št. 508/5, pot v površini 139 m2,

Uradni list Republike Slovenije
parc. št. 508/7, pot v površini 248 m2 in parc. št. 508/9, pot v
površini 174 m2, vse k. o. 1219 – Sodna vas.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-087/2012
Podčetrtek, dne 11. junija 2012
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

1947.

Sklep o ugotovitvi javne koristi

Na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 69/93) ter
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10)
je Občinski svet Občine Podčetrtek na 12. redni seji dne 8. 6.
2012 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izgradnja vodovodnega
sistema v Občini Podčetrtek, na nepremičninah parc. št. 1539/2,
k.o. Roginska Gorca, parc. št. 1042/12, k.o. Pristava, parc.
št. 631, 1039/1, 1046/1, 970, 971, 972, 1005/2, 1007/1, 1254/2
(pred parcelacijo parc. št. 1251 in 1250), vse k.o. Virštanj, parc.
št. 506, 507, obe k.o. Verače, parc. št. 1702, 1703, 1832/5,
330/1, 306, 465/2, 1856/6 (pred parcelacijo parc. št. 1856/4),
vse k.o. Imeno, parc. št. 359/6, 375/1, 383/3, 145/19, 651,
359/3, 375/2, 130, 137, 383/3 (pred parcelacijo parc. št. 383/1),
652/1 (pred parcelacijo parc. št. 652), 648/1 (pred parcelacijo
parc. št. 648), 382/3 (pred parcelacijo parc. št. 382/1), 145/19
(pred parcelacijo parc. št. 134/1), vse k.o. Podčetrtek, parc.
št. 650, 648, 652, 638/2, 637/1, 637/2, 640, *160, 643, 279/4,
287, 289, 638/4 (pred parcelacijo parc. št. 638/1), vse k.o.
Sopote, v javno korist.
2. člen
Občinski svet Občine Podčetrtek pooblašča župana
Občine Podčetrtek, da pri pristojni upravni enoti, v skladu
s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr.), vloži zahtevo za obremenitev nepremičnin iz 1. člena tega sklepa, s služnostjo v javno korist.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-089/2012
Podčetrtek, dne 11. junija 2012
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
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SLOVENSKA BISTRICA
1948.

Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska
Bistrica

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10), 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet
Občine Slovenska Bistrica na 10. redni seji dne 5. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– status in kategorizacijo javnih občinskih cest Občine
Slovenska Bistrica,
– avtobusna postajališča,
– obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto,
– gradnjo občinskih cest,
– upravljanje občinskih cest,
– vzdrževanje občinskih cest,
– varstvo občinskih cest in prometa na njih,
– inšpekcijsko nadzorstvo občinskih cest,
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.
2. člen
(pojem in status občinskih cest in stvarne pravice
na občinski cesti)
(1) Občinske ceste so prometne površine, ki so splošnega
pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način
in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili
cestnega prometa.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem in drugih stvarnih pravic.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na zemljiščih cestnega sveta na podlagi pravnega posla mogoče
pridobiti, ustanoviti stvarno služnost oziroma ustanoviti stavbno
pravico na servisnih površinah občinskih cest v skladu z določili
zakona o cestah.
(4) Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v
prostoru se občinske ceste z odlokom kategorizirajo na:
– lokalne ceste,
– javne poti,
– občinske kolesarske poti.
(5) Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah,
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(6) Vse ceste, ki so bile z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99)
kategorizirane, so občinske ceste.
3. člen
(uporaba zakona)
Za vse zadeve, ki se nanašajo na občinske ceste in niso
neposredno urejene s tem odlokom, se uporablja zakon o cestah in na njem temelječi predpisi.
4. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Avtobusna postajališča na občinskih cestah morajo biti
locirana izven vozišča ceste.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v
primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno
postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču
občinske ceste mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije. Komisijo sestavljajo predstavniki upravljavca ceste, policije,
inšpekcije za ceste, predstavnik krajevne skupnosti ter pogodbeni vzdrževalec občinskih cest. Komisijo imenuje župan.
(4) Stroške tehničnih rešitev in gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Vzpostavljeno avtobusno postajališče izven vozišča postane del javne ceste.
5. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občina mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti krajevno skupnost in upravljavca
druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob
njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občina mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke,
potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljanje
gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem,
kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
II. GRADNJA OBČINSKIH CEST
6. člen
(plan graditve in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
graditve in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja,
sprejme občinski svet na predlog župana.
(2) Letni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka
v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema
po postopku, določenem za občinski proračun in je njegov
sestavni del.
(3) V letnem planu graditve in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je treba opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih
cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod,
zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih
ukrepov, ki jih je odredil inšpektor za ceste, niso pa sestavni
del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po
tem planu.
7. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu občine.
8. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste z odlokom določi in kategorizira
občinski svet na predlog župana. Hkrati s kategorizacijo
občinskih cest občinski svet določi, kateri vrsti prometa so
namenjene.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z upravljavcem državnih cest,
pristojnimi institucijami državne uprave, po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
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9. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga župan. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom vlade o prenosu
državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno
v sklepu vlade.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
po potrebi in se upoštevajo v letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
10. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu
ali pa se uredi skladno s svojim okoljem.
11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
pet let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v
zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 8. člena
tega odloka.
12. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov
ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
13. člen
(upravljavec občinskih cest)
Upravljavec občinskih cest Občine Slovenska Bistrica (v
nadaljevanju besedila: občinske ceste) je občinska uprava.
14. člen
(naloge in pristojnosti občinske uprave)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
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opravlja občinska uprava. V posebnih primerih reševanja strokovnih nalog lahko sodeluje tudi komisija za tehnično urejanje
prometa, ki jo sestavljajo predstavnik občinske uprave, občinska inšpekcija za ceste, predstavnik policije ter predstavnik
vzdrževalca ceste.
(2) Naloge občinske uprave so:
1. izdelava strokovnih podlag za plane vzdrževanja in
razvoja občinskih cest in izdelava osnutkov ter planov,
2. naloge rednega vzdrževanja občinskih cest,
3. naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
4. izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa,
5. izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
6. organiziranje štetja števila prometa na občinskih cestah
in obdelave zbranih podatkov,
7. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino,
8. naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih,
9. izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in
za varovanje prometa na njih,
10. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov,
11. vodenje in zbiranje evidenc o občinskih cestah in
objektih ter evidenco o javnih cestah in objektih na njih,
12. druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi
predpisi.
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18. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov, na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, ki potekajo nad
občinskimi cestami, je pristojen izvajalec obvezne gospodarske
javne službe.
19. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste
začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojna služba za ceste občinske uprave predhodno
uskladiti s pristojnimi institucijami državne uprave.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
20. člen
(omejitve uporabe občinskih cest)

IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
15. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe mora v primeru
stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v
obsegu in pod pogoji, določenimi z zakonom.
16. člen
(javna služba vzdrževanje občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja. Izvajalec obvezne gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na celotnem
območju Občine Slovenska Bistrica je javno podjetje Komunala
Slovenska Bistrica d.o.o.
(2) Občinski svet Občine Slovenska Bistrica lahko na
predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali
dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju
krajevne skupnosti. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi
odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih
cest je Občina Slovenska Bistrica subsidiarno odgovorna.
(3) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja
pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in pod
pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
17. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, je v območju cestnega sveta v pristojnosti izvajalca gospodarske javne službe.

(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko občinska uprava s sklepom začasno, najdalj za čas
enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst
vozil na tej cesti in njenem delu in zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi
za takšen ukrep.
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo
razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti
policijo in pristojnega inšpektorja medobčinske uprave najmanj
petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo
na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, pristojnega inšpektorja medobčinske uprave in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja
ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti pristojno službo za ceste občinske
uprave.
(4) Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena,
lahko župan odredi prepovedi in omejitve porabe občinske
ceste, katerih trajanje je daljše od enega leta.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in
na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku
tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
ceste pa z globo 500 eurov.
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21. člen

(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju
občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture
je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in
na način, določenim s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske
javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno
zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za
zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali
preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen
če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja občinske uprave za
njihovo gradnjo.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske
javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
200 eurov.
22. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge
gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski
javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s
soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če
je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen
promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne
infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o
tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture
mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno
stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti občinsko
upravo in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti
uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne
infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe
občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo, pristojni
inšpekcijski organ ter javnost na krajevno običajen način.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja vzdrževalna in
druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti
ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna
oseba pa z globo 200 eurov.
23. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinski cestah občinska uprava z javnim razpisom
odda najugodnejšemu ponudniku.
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(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z
opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo
med občino in ponudnikom.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi občinska uprava s soglasjem.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
24. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema
na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah
odloča občinska uprava.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga
obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo
prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča občinska uprava, ki ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev
signalizacije.
(3) Izvajalec obvezne gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih cest, lahko spreminja prometno signalizacijo in opremo le s predhodnim soglasjem občinske uprave
razen v primerih iz prvega odstavka 20. člena tega odloka.
25. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je
v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje
in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja
v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na
servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine,
ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina
obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja
vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne
signalizacije.
(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov in svetlobnih
vitrin ob občinskih cestah je prepovedano.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju
občinske ceste, izda občinska uprava na podlagi predloženega
elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje,
razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne
varnosti, katerega postavitev se odredi z delovnim nalogom
občinske uprave.
(6) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe elektronskih prikazovalnikov in svetlobnih vitrin,
ki so postavljeni ob občinskih cestah, morajo le-te odstraniti
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim in šestim odstavkom tega
člena ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s
pogoji iz soglasja.
(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
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samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
26. člen

Št.

VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
27. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

28. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ter objektov ob občinski cesti morajo
dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste.
(2) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skladu
z zakonom o cestah dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov
in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na
njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in
drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci nepremičnin
ob občinskih cestah morajo v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka zagotoviti ureditev odvodnjavanja meteornih
voda, odplak in drugih tekočin, pri katerih je ta voda speljana
iz strešnih kritin, žlebov in dvorišč na cesto, tako, da ne priteka
več na in v cestno telo občinske ceste.
(4) Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci nepremičnin
ter cestnih priključkov ob občinskih cestah morajo v območju
površin, potrebnih za preglednost občinske ceste ter priključevanja nanjo stalno zagotavljati preglednost. Zasajene zelene
meje, ne smejo presegati višine 0,75 m od vozišča občinske
ceste. Zasaditve morajo biti izvedene tako, da njihovi koreninski sistemi ne ogrožajo varnosti prometa na občinski cesti ter
površinah za pešce.
(5) Krošnje dreves, ki so posajena na parcelah ob občinskih cestah ne smejo segati v prosti profil občinske ceste. Na
cestnem svetu javne ceste je prepovedano postavljati ograje,
stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo,
drug material ali predmete razen s soglasjem občinske uprave.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne
dopusti posegov, določenih v prvem in drugem odstavku tega
člena.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim, četrtim in petim odstavkom
tega člena.
(8) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
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29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 6/99, 4/08 in 53/11).
30. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000/5-10/4
Slovenska Bistrica, dne 5. junija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in
drugih predpisov na občinskih in nekategoriziranih občinskih
cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet izvaja pristojni
medobčinski inšpektor.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja na podlagi zakona
o cestah, vodenje inšpekcijskega postopka pa po določbah
zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Stran

samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim,
četrtim in petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 1.000 eurov.

(pritožbeni organ in stroški soglasij)
(1) O soglasjih iz 21., 22., 23. in 25. člena tega odloka,
ki jih izdaja občinska uprava se odloči z odločbo, izdano v
upravnem postopku. O izdanem soglasju se obvesti krajevna
skupnost.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki jih po določbah tega
odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.

46 / 19. 6. 2012 /

ŠENTJUR
1949.

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe vzdrževanje
občinskih javnih cest in koncesiji za gradnjo
javnih cest na območju Občine Šentjur

Na podlagi 3., 6., 7., 32. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06,
38/10 in 57/11), 36. in 79. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10 in 84/10), 11., 16. in 18. člena Zakona o
cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 15. člena Statuta Občine
Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo),
26. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 58/99,
108/07), 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10, 42/11 in 62/11) in
8. člena Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 73/07) je Občinski svet Občine Šentjur
na 12. redni seji 12. junija 2012 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest
in koncesiji za gradnjo javnih cest na območju
Občine Šentjur
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in koncesiji za
gradnjo javnih cest na območju Občine Šentjur (v nadaljnjem
besedilu: odlok) določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«
tako, da ureja:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja gospodarske javne službe;
– vrsto in obseg izvajanja gospodarske javne službe;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe, ki je lastnina lokalne skupnosti ter
del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa.
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(2) Odlok ureja tudi javno-zasebno partnerstvo na področju gradnje javnih cest, ki obsega izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na določenem
obsegu javnih cest v Občini Šentjur.
(3) Javna služba po tem odloku obsega tudi odvoz in
hrambo nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v skladu z
odloki občine, ki urejajo ureditev cestnega prometa v občini.
Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih
in zapuščenih vozil se koncesionarju dodeli javno pooblastilo.
(4) Odlok predstavlja tudi koncesijski akt, s katerim se
določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljenih koncesij.
(5) V delu, v katerem je ta odlok koncesijski akt po prejšnjem odstavku tega člena, se odlok sprejema na podlagi
vloge, podane skladno s 34. členom Zakona o gospodarskih
javnih službah.
2. člen
(definicije)
(1) Poleg pomenov, določenih v zakonu, Odloku o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur ter drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba je obvezna lokalna gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih
javnih cest;
– koncesija je skupen izraz za koncesijo za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih
cest in koncesijo za gradnjo javnih cest, razen če iz besedila
tega odloka ne izhaja, da se izraz nanaša na posamezno
koncesijo;
– koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in
koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo;
– območje koncesije je območje Občine Šentjur določeno
v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Šentjur vključno s kasnejšimi spremembami le-tega oziroma
območje, kjer se izvaja tudi koncesija gradnje;
– koncedent je Občina Šentjur (v nadaljevanju: občina
ali koncedent);
– koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki na podlagi
koncesije izvaja gospodarsko javno službo iz 1. člena tega
odloka in ima podeljeno koncesijo za gradnjo javnih cest;
– občinski svet je Občinski svet Občine Šentjur;
– občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in
objektov v občini ter povezovanju naselij v občini z naselji v
sosednjih občinah.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o cestah in drugi predpisi, ki urejajo
dejavnost koncesije.
3. člen
(način izvajanja)
(1) Gospodarska javna služba in izvajanje gradnje javnih
cest po tem odloku se na območju občine izvajata s podelitvijo
koncesij z enotnim javnim razpisom pravni ali fizični osebi pod
pogoji, določenimi z zakonom in podzakonskimi akti ter v skladu z odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo področji izvajanja
javne službe in gradnje javnih cest.
(2) Koncesija za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanje občinskih javnih cest lahko preneha le
hkrati s prenehanjem koncesije gradnje javnih cest na način in
iz razlogov določenih v poglavju 9.5 tega odloka, ter obratno.
2. OBMOČJE IZVAJANJA, UPRAVLJAVEC OBČINSKIH
CEST IN JAVNO DOBRO
4. člen
(območje izvajanja)
(1) Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka
se izvaja na celotnem območju Občine Šentjur na občinskih
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cestah. V sklop izvajanja javne službe niso zajete javne poti,
katerih vzdrževanje izvajajo krajevne skupnosti.
(2) Investicijsko vzdrževanje oziroma vzdrževalna dela v
javno korist se izvajajo na občinskih cestah, katerih obseg je
določen v razpisni dokumentaciji v postopku javnega razpisa
za izbor koncesionarja.
(3) Naloge in storitve koncesije opravlja koncesionar v
svojem imenu in za svoj račun in jih financira iz virov sredstev
koncesije, določenih v 38. členu tega odloka.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko posamezne naloge oziroma storitve v zvezi z izvajanjem koncesije koncesionar odda podizvajalcu s predhodnim soglasjem
koncedenta, pri čemer ne sme prenesti nalog, ki predstavljajo
odločanje o upravljanju. Soglasje ni potrebno, če se opravljanje
dejavnosti odda povezani osebi koncesionarja, v kateri ima ta
celoten poslovni delež. Za izvršitev teh nalog oziroma storitev
odgovarja koncedentu, kot bi jih izvedel ali bil dolžan izvesti
sam. Koncesionar mora tudi v primeru izvajanja koncesije
preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in
uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem
imenu in za svoj račun.
5. člen
(upravljavec občinskih cest in drugih javnih površin)
Z občinskimi cestami in drugimi javnimi površinami na
območju občine upravlja občina.
6. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z zakonom
drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen
za gospodarske javne službe.
7. člen
(javno dobro)
(1) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s
priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic razen v primerih,
določenih z zakonom.
(2) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in
na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti,
namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje
takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) po pogojih in postopku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico uporabe.
Smiselno enako velja za druge javne površine po tem odloku.
8. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste na območju občine se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo
javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora
in graditev objektov, predpisi o varnosti cestnega prometa in
ta odlok.
9. člen
(smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso
neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni
uporabi Zakona o cestah in na njem temelječih predpisih.
3. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
10. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
Kategorizirane občinske javne ceste se morajo redno
vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega
pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti
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vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, in tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.
11. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje
kategoriziranih občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost
in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in
cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in
drugih nesrečah. Redno vzdrževanje obsega tudi vzdrževanje
drugih prometnih površin, pločnikov, avtobusnih postajališč,
kolesarskih stez, bankin, brežin in objektov odvodnjavanja. Poleg tega obsega javna služba tudi zimsko službo, vzdrževanje
vertikalne in horizontalne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov ter zagotavljanje preglednosti.
(2) Vzdrževanje občinskih javnih cest po tem odloku obsega tudi vzdrževanje pločnikov in avtobusnih postajališč ob
lokalnih in državnih cestah na območju občine.
(3) Kot izvajanje javne službe se šteje tudi izvajanje manjših vzdrževalnih ali zavarovalnih del na cesti, ki jih je možno
opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi.
(4) Javna služba iz prvega odstavka se mora izvajati tudi
ob naravnih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, žled in
podobno) in drugih izrednih oziroma nepredvidenih dogodkih
(intervencijski ukrepi). V teh primerih je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen
promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste
in večje škode. Kolikor to ni mogoče, je dolžan označiti ovire in
zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti
nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste. Vsi stroški, ki so posledica plazenja, so zajeti v
okvir stroškov rednega vzdrževanja, kar pomeni, da morejo biti
v okviru ponudbene cene zajeti vsi stroški plazenja na ceste,
kakor tudi plazenja cestišča ter tal.
(5) Za celovitost izvajanja javne službe iz 1. člena tega
odloka mora biti zagotovljeno vodenje oziroma vzdrževanje
in ažuriranje katastra ter banke cestnih podatkov. Kataster
občinskih javnih cest mora voditi koncesionar. Koncesionar
je dolžan zagotoviti elektronski dostop do katastra in njegovo
aplikativno kompatibilnost.
12. člen
(izvajalec javne službe)
Izvajalec gospodarske javne službe iz 11. člena tega
odloka je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 1. členom tega
odloka pridobi koncesijo za vzdrževanje občinskih cest.
13. člen
(stavka)
Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.
3.1. Redno vzdrževanje
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– redno vzdrževanje cestnih objektov in naprav na drugih
prometnih površinah,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij
vozil,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
(2) Dela rednega vzdrževanja se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in potrebne nivoje vzdrževanosti javnih cest.
15. člen
(dopustni akti pristojnega organa pri čiščenju javnih cest
in izvajanju drugih javnih služb, potrebni za zagotovitev
neoviranega prometa)
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v
prometnih konicah lahko pristojni organ določi:
1. območje najpomembnejših prometnih površin (cest,
ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;
2. obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih
površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih
odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;
3. območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest lahko pristojni
organ začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne
ceste.
3.2. Zimska služba
16. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so
potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa
v zimskih razmerah.
(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega,
poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno
odvijanje prometa.
17. člen
(izvajanje zimske službe)
(1) Zimska služba se opravlja kot del gospodarske javne
službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«.
(2) Zimska služba obsega predvsem naslednje ukrepe:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,
obvestil in snežnih kolov,
2. pluženje in posipanje javnih prometnih površin,
3. odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih
površin,
4. čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času
odjuge,
5. čiščenje zasneženih cestnih znakov,
6. obveščanje javnosti.
(3) Dela zimske službe se izvajajo skladno s predpisi,
ki urejajo vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in potrebne
nivoje vzdrževanosti javnih cest.

14. člen

18. člen

(dela rednega vzdrževanja)

(izvedbeni program zimske službe)

(1) Dela rednega vzdrževanja so:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest in drugih prometnih površin,

Stran

(1) Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan vsako
leto do 15. oktobra pripraviti izvedbeni program zimske službe iz svoje pristojnosti in ga predložiti pristojnemu organu v
potrditev.
(2) V izvedbenem programu zimske službe se določijo
zlasti:
1. organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev,
2. razpored pripravljalnih del,
3. načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov
in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
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4. razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
5. dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
6. načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
7. mesta izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih
razmerah na cesti,
8. način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju
in prevoznosti cest.
19. člen
(prednostni vrstni red izvajanja zimske službe)
(1) Pri izvajanju zimske službe velja za koncesionarja v
skladu z izvedbenim programom izvajanja zimske službe naslednji prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:
1. ceste, parkirni prostori in dostopne poti do zdravstvenih ustanov, vrtcev, šol, gasilskih domov, avtobusnih postaj in
postajališč ter drugih javnih ustanov in institucij,
2. ceste, po katerih se šolski prevozi opravljajo z avtobusi,
3. pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja,
4. druge javne površine za pešce,
5. ostale javne površine.
(2) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
20. člen
(izvajanje zimske službe v izrednih razmerah)
(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko
župan poleg izvajalca aktivira tudi občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito,
reševanje in pomoč v občini.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame
občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov
zimske službe.
4. KONCESIJA ZA GRADNJO CEST
21. člen
(gradnja cest)
(1) Gradnja cest po tem odloku obsega:
– rekonstrukcijska dela na javnih cestah, s katerimi se ne
spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov,
obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v
območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi izvedbo izboljšav v območju
cestnega sveta, ki so povezane z varnostjo javne ceste (investicijska vzdrževalna dela) ter
– rekonstrukcije javnih cest, s katerimi se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju
javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste;
vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne
ceste (vzdrževalna dela v javno korist). Ob delih iz prejšnjega
stavka se lahko zgradijo tudi nezahtevni pomožni infrastrukturni
in drugi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste
(oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno), ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti
zaradi rekonstrukcije javne ceste. Kot vzdrževalna dela v javno
korist se lahko izven območja ceste izvajajo ukrepi, namenjeni
varovanju ceste pred padajočim kamenjem in drevjem (lovilne
mreže, zaščitne mreže in palisadne stene), če je predhodno
pridobljena stvarna služnost.
(2) Gradnjo cest vodi koncedent, izvaja pa jo koncesionar.
(3) Kolikor so izpolnjeni pogoji za koncesijo gradnje, se
koncesija po tem odloku šteje kot koncesija gradnje, za katero se uporabljajo pravila Direktive 2004/18/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
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postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev
(UL L, št. 134, 30. 4. 2004 s spremembami) oziroma direktive,
ki bo to nadomestila in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) ali drugega zakona, ki bo urejal
koncesije gradenj.
22. člen
(obseg in gradnja)
(1) Gradbena dela na javnih cestah po tem odloku so
zahtevnejša in obsežnejša rekonstrukcijska oziroma investicijsko vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša
ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se po predvidenem
terminskem planu glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih
prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in
varnosti prometa.
(2) Obseg rekonstrukcijskih del na občinskih cestah in
javnih površinah ter izvedbeni terminski plan sta sestavni del
oziroma prilogi razpisne dokumentacije, ki jo v postopku izvedbe izbora koncesionarja pripravijo strokovne službe občine.
(3) Pregled in prevzem izvedenih rekonstrukcijskih del se
opravljata v skladu s področno zakonodajo, ki se nanaša na
predmet koncesije. Pri pregledu in prevzemu obnovitvenih del
sodeluje tudi predstavnik koncesionarja.
(4) Koncesionar mora na podlagi koncesije gradnje graditi
v skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer tako, da zagotavlja
najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja po načelu najboljše dosegljive tehnologije. Pri gradnji mora koncesionar
zagotoviti čim manjše vplive na okolje in dela izvajati tako, da
čim manj vplivajo na uporabnike cest ter na življenje in delo
ljudi v okolici.
5. ODVOZ IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH
IN ZAPUŠČENIH VOZIL
23. člen
(1) Koncesionar ima javno pooblastilo za odvoz in hrambo
nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju Občine
Šentjur.
(2) Pogoji in način hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju občine so določeni z odloki občine, ki
urejajo ureditev cestnega prometa v občini.
6. LETNI PLAN IZVAJANJA DEL KONCESIONARJA
IN POROČILO O IZVEDBI
24. člen
(letni program)
(1) Gospodarska javna služba se izvaja na podlagi letnega programa izvajanja javne službe. Koncesionar je dolžan
vsako leto pripraviti predlog letnega programa gospodarske
javne službe za prihodnje leto in ga skupaj s poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem
obdobju najkasneje do 15. 10. vsakega tekočega leta predložiti
pristojnemu organu.
(2) Letni program določa pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih
površin ter pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju,
urejanju in čiščenju cest in javnih površin.
(3) Koncesionar je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem
letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega
progama.
(4) Sestavni del letnih programov in poročil je tudi opredelitev načrtovanih oziroma izvedenih rekonstrukcijskih del po
4. poglavju tega odloka.
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7. VIRI FINANCIRANJA
25. člen
(viri financiranja)
Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe in gradnjo cest zagotavlja občina skladno s koncesijsko pogodbo.
8. KONCESIJA
8.1 Podelitev koncesije
26. člen
(podelitev)
(1) V Občini Šentjur se gospodarska javna služba ter
gradnja javnih cest iz 1. člena tega odloka izvajata s podelitvijo
koncesije.
(2) Koncesijo pridobi koncesionar s podpisom koncesijske
pogodbe in s tem nastane koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko razmerje po tem odloku je enovito vsebinsko razmerje za gospodarsko javno službo ter gradnjo javnih
cest iz 1. člena tega odloka, ki nastane in preneha hkrati ter
obsega:
– koncesijo vzdrževanja občinskih javnih cest;
– koncesijo gradnje občinskih javnih cest.
(4) Koncesijo lahko koncesionar deloma ali v celoti prenese na drugo osebo s predhodnim soglasjem koncedenta.
Osebam, s katerimi je koncesionar dal skupno ponudbo za
koncesijo, oziroma jih je v svoji ponudbi navedel kot osebe,
ki bodo sodelovale pri izvedbi koncesije, lahko koncesionar
prenese koncesijo brez predhodnega soglasja koncedenta,
če je tak prenos skladen s ponudbo in koncesijsko pogodbo.
8.2 Javni razpis
27. člen
(javni razpis)
Koncesija za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih« in koncesija za gradnjo javnih cest
po tem odloku se podelita z enotnim javnim razpisom. Sklep o
javnem razpisu sprejme župan, javni razpis pa se objavi skladno s področno zakonodajo. V skladu s sklepom župana se
informacija o javnem razpisu lahko objavi tudi v drugih medijih,
vendar ne pred njegovo uradno objavo.
28. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti podatki, na podlagi katerih lahko kandidati izdelajo popolno prijavo, in sicer:
1. naziv, sedež in druge podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi odločitve in koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. pogoje, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju, način dokazovanja izpolnjenosti
pogojev za izvajanje koncesije, obvezne sestavine prijave in
navodila za pripravo prijave (jezik, overitve …),
8. pogoje za predložitev skupne prijave,
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav
(morebitna zavarovanja …),
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
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15. navedbo, ali gre za javno-zasebno partnerstvo po
Zakonu o javno zasebnem partnerstvu,
16. odgovorne osebe za dajanje informacij med razpisom
in
17. druge podatke v skladu s predpisi, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prvega
odstavka tega člena objavi tudi druge podatke. Druge podatke
pa se mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi
izdani predpis.
(3) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na
zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
(4) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
(5) Rok za prijavo se določi z javnim razpisom skladno s
področno zakonodajo.
8.3 Pogoji za prijavo
29. člen
(pogoji za prijavo)
(1) Vsak kandidat lahko predloži le eno vlogo. Vlogo
za pridobitev koncesije lahko predloži več pravnih ali fizičnih
oseb skupaj (konzorcij), ki morajo prijavi predložiti pravni akt,
iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami
in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja
ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent
sklenil koncesijsko pogodbo. Ista pravna ali fizična oseba lahko
sodeluje kot član konzorcija le pri eni skupni vlogi za koncesijo.
Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več skupnih vlogah, se take vloge zavržejo. Če pravna ali fizična oseba že kandidira samostojno, ne more kandidirati še kot član konzorcija.
(2) Kadar predloži skupno vlogo več oseb (konzorcij),
morajo vlogi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere mora biti
razvidno najmanj:
– člani konzorcija, vstop in izstop člana iz konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da
lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent pošilja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija (pooblaščenec za vročanje);
– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani
konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;
– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti
koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.
(3) V primeru skupne prijave članov konzorcija morajo statusne pogoje izpolnjevati vsi člani, izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, organizacijskih in kadrovsko-tehničnih pogojev pa se
skladno s predmetom koncesije ugotavlja za vse člane skupaj.
(4) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja
postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma predložiti listine, s katerimi dokaže, da izpolnjuje
pogoje za udeležbo na razpisu in za izvajanje gospodarske
javne službe ter gradnjo javnih cest:
1. da je finančno ter poslovno sposoben za izvajanje gospodarske javne službe, ki je predmet razpisa, in za izvedbo
gradenj javnih cest po tem odloku;
2. da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za izvajanje gospodarske javne službe, ki je predmet razpisa, in za
izvedbo gradenj javnih cest po tem odloku;
3. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne
dobrine, ki so predmet koncesij ter kvalitetno in kontinuirano
izvajati gospodarsko javno službo ter gradnjo javnih cest, v
skladu s predpisi, normativi in standardi;
4. da je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga s
sredstvi za njegovo vodenje;
5. da na območju občine razpolaga z ustreznimi prostori
in opremo za izvajanje koncesionirane gospodarske javne služ-
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be, oziroma na drug način nesporno izkaže, da lahko opravlja
dejavnost gospodarske javne službe ter gradnjo javnih cest;
6. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje
gospodarske javne službe ter gradnjo javnih cest;
7. se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo
z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali
tretjim osebam (predloži ustrezno predpogodbo);
8. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti
vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev (iz točke 3–7);
9. da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem
razpisu (sposobnost), določene z zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil in tem odlokom.
(5) Z razpisnimi pogoji se ne sme določati novih pogojev
niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev za
koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.
(6) Med razpisom in v času trajanja koncesijskega razmerja mora koncesionar obvestiti koncedenta o vsaki statusni
spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Prav tako mora koncesionar pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe in ves čas trajanja koncesijskega razmerja v svojih
notranjih aktih in v razmerjih s koncedentom zagotoviti predkupno pravico koncedenta pri vseh spremembah lastniške
strukture v družbi. Če koncesionar koncedenta v razumnem
roku ne obvesti o vsaki statusni spremembi oziroma krši svojo
obvezo iz prejšnjega stavka, lahko koncedent razdre koncesijsko pogodbo.
8.4 Merila za izbor
30. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Merila za izbor koncesionarja med prijavljenimi kandidati morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v spodnjem vrstnem redu (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega).
(2) Merila za izbor koncesionarja so:
1. ponujena cena;
2. ustreznost sredstev in opreme ponudnika za izvajanje
gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije, in za izvajanje gradnje predvidenega obsega javnih cest;
3. kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje koncesije (npr. višnja stopnja izobrazbe,
funkcionalna znanja, usposobljenost za vodenje katastra), ki
presegajo minimalne zahteve;
4. finančna in poslovna sposobnost, ki presega minimalne
zahteve;
5. dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja
razpisane koncesije;
6. druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo ekonomsko
korist za koncedenta;
7. druge ponujene ugodnosti, ki pomenijo socialno korist
za koncedenta;
8. ustreznost in lokacija poslovnih prostorov za izvajanje
razpisane koncesije.
(3) Ponderji po posameznih merilih, ki služijo za izbor
koncesionarja, morajo biti nediskriminatorni in natančno opisani
v razpisni dokumentaciji.
8.5 Izbor koncesionarja
31. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava. Prijava je popolna, če vsebuje vse
zahtevane podatke in dokazila, določena v javnem razpisu.
(2) Javni razpis se ponovi, če koncedent ne prejme nobene prijave, če so vse prijave nepopolne, če koncesionar ni
bil izbran ali če izbrani izvajalec v predpisanem roku ne sklene
koncesijske pogodbe.
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32. člen
(strokovna komisija)
(1) Za izbor koncesionarja občinski svet na predlog župana imenuje strokovno komisijo, ki:
– opravi odpiranje prijav in sestavi zapisnik o pravočasnosti in popolnosti prijav,
– preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– opravi strokovno presojo ter ovrednotenje prijav glede
na postavljena merila,
– pripravi obrazloženo pisno mnenje o izbranem prijavitelju in ga posreduje pristojnemu organu in občinskemu svetu.
(2) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje, skladno s postavljenimi merili za izbor
koncesionarja.
(3) Strokovno komisijo iz prvega odstavka tega člena sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne
komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnih področij, ki
omogočajo strokovno presojo vlog.
(4) Nobeden od članov strokovne komisije ne sme biti s
kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako
drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski
zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski
skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
(5) Nobeden od članov strokovne komisije ne sme biti
oseba, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega
sodelovanja še ni pretekel rok treh let.
(6) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdijo vsi člani strokovne komisije s pisno izjavo.
(7) Če kateri od članov strokovne komisije izve za navedeno dejstvo naknadno, mora takoj predlagati svojo izločitev.
Nobeden od članov strokovne komisije ne sme neposredno
komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni
član strokovne komisije.
33. člen
(odločba o izboru koncesionarja)
(1) O izboru koncesionarja odloči pristojni organ občinske
uprave z upravno odločbo, s katero lahko koncedent izbere samo
enega od prijaviteljev na javnem razpisu ali skupino ponudnikov.
(2) Koncedent lahko zavrne vse prispele prijave in ne izbere nobenega od prijaviteljev, če nobena prijava vsebinsko ni
v skladu z interesi koncedenta. Postopek izbire koncesionarja
lahko koncedent kadarkoli ustavi.
9. KONCESIJSKA POGODBA
9.1 Sklenitev koncesijske pogodbe
34. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis
koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti
odločbe o izboru koncesionarja, ob izpolnjenemu pogoju iz
drugega odstavka tega člena. Izbrani koncesionar mora podpisati koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 30 dni od vročitve,
sicer odločba o izboru koncesionarja preneha veljati z iztekom
roka za podpis pogodbe, kar se v odločbi tudi izrecno navede.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan. Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora z njeno
vsebino soglašati občinski svet.
(3) Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora
biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
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35. člen
(začetek, tek in trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje nastane, ko koncesijsko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki in traja 15 let od dneva
sklenitve pogodbe (rok koncesije). Rok koncesije ne teče v
času, ko zaradi višje sile ali zaradi razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega
koncesijskega razmerja.
(2) Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje
v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Koncedent in
koncesionar lahko s koncesijsko pogodbo določita drugačen
rok pričetka izvajanja koncesije.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov, določenih z zakonom.
9.2 Vsebina koncesijske pogodbe
36. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa pomembna vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesijskega razmerja, zlasti pa:
1. vsebino, obliko in namen koncesije;
2. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe;
3. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih cest;
4. medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
5. spremembe v družbi koncesionarja, za katere mora ta
pridobiti pisno soglasje koncedenta;
6. pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
7. način medsebojnega obveščanja o vseh dejstvih in
pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje predmeta koncesije,
ter poročanja o izvajanju koncesijske dejavnosti;
8. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in
gradnje javnih cest;
9. pogodbene kazni in pogoji za povrnitev morebitne škode, povzročene v zvezi z (ne)izvajanjem gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije in gradnje javnih cest;
10. spreminjanje izvajanja koncesijske pogodbe, izvajanje
finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta, medsebojno poročanje in obveščanje javnosti;
11. odpoved, razveza in razdrtje pogodbe ter s tem povezane pravice pogodbenih strank;
12. posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti;
13. da koncedent sredstva, ki presegajo stroške neposrednega vzdrževanja, lahko po odločitvi koncedenta nakazuje na
poseben račun, katerega oblikovanje zahteva koncedent in se
črpajo ob izvedbi investicijskega vzdrževanja;
14. trajanje koncesijske pogodbe in njeno prenehanje ter
s tem povezane pravice pogodbenih strank;
15. druga vprašanja, ki urejajo medsebojna razmerja in
način izvajanja gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in gradnje javnih cest.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z
zakonom, odlokom (koncesijskim aktom) in objavljenim javnim
razpisom, sicer je neveljavna. V primeru manjših ali nebistvenih
neskladij med pogodbo in koncesijskim aktom, se neposredno
uporablja koncesijski akt, vključno s kasnejšimi spremembami
le-tega. Pravo koncesijske pogodbe je pravo, veljavno v Republiki Sloveniji.
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9.3 Pravice in obveznosti koncesionarja
37. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe:
– izključno pravico opravljati koncesionirano gospodarsko
javno službo na celotnem območju občine,
– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opreme, ki
služijo izvajanju koncesionirane gospodarske javne službe,
– izvajati gradnjo javnih cest v obsegu iz 4. člena tega
odloka.
38. člen
(dolžnosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije. Storitve koncesionarja so javne dobrine in jih mora le-ta
vsakomur zagotavljati pod enakimi pogoji.
(2) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet koncesije in gradnjo javnih cest, v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, v skladu z odlokom ter koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe,
ki je predmet koncesije in gradnje javnih cest;
3. odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo
povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi najkasneje v
roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila
uporabnikov (interventno izvajanje gospodarske javne službe);
4. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje koncesije kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati
in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki
neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku
14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
5. pripravljati (letne in dolgoročne) programe za izvajanje
koncesije in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in
najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju koncesije
in poslovanju;
6. svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
7. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe
in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi
z izvajanjem koncesije in gospodarske javne službe in skrbeti
za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem
gospodarske javne službe.
(3) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja
dejavnost vzdrževanja občinskih javnih cest tudi izven območja
koncesije po tem odloku ali tudi druge dejavnosti, pri čemer
mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti (ločeno za vsako koncesijo posebej in za druge dejavnosti) skladno
s Slovenskimi računovodskimi standardi ali drugim zakonom, ki
ureja ta vprašanja, in predpisi, izdanimi za izvrševanje takega
zakona.
39. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun.
(2) Koncesionar je v razmerju do koncedenta, uporabnikov in tretjih oseb, v celoti odgovoren za izvajanje gospodarske
javne službe tudi v primeru, če dejavnost (deloma) izvaja preko
pogodbe s podizvajalci. Koncesionar je v celoti odgovoren
tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ali
pogodbeni (pod)izvajalci.

Stran

4800 /

Št.

46 / 19. 6. 2012

(3) Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora koncesionar skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, ki bi jo povzročil
z nerednim ali nevestnim opravljanjem koncesije, kot tudi za
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije
povzročijo pri njem zaposleni ali podizvajalci. Najnižjo višino
zavarovalne vsote določi župan s sklepom.
40. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če po sklenitvi koncesijske pogodbe nastanejo okoliščine, ki otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja v
takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe
nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno
na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) O nastopu spremenjenih okoliščin mora koncesionar
pisno obvestiti koncedenta in predlagati spremembo koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe. Če se
pogodbeni stranki ne uspeta dogovoriti za spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, lahko koncesionar sodno
razdre to pogodbo.
(3) Določili iz prvega in drugega odstavka se smiselno
uporabljata tudi za pravice koncedenta v razmerju do koncesionarja v primeru nastopa spremenjenih okoliščin.
41. člen
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43. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico od koncesionarja zahtevati, da
storitve gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije,
opravlja pod pogoji, določenimi z zakonom, odlokom in z drugimi predpisi, zlasti pa:
1. da redno, kakovostno in trajno izvaja vse storitve koncesije, v skladu s predpisi;
2. da koncesijo izvaja v javnem interesu in glede kakovosti
in dostopnosti storitev enakopravno obravnava vse uporabnike;
3. da dovoljuje vpogled v evidence, kataster oziroma v
zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar;
4. da v roku 15 dni pisno odgovori uporabniku na pritožbo
v zvezi z izvajanjem koncesije.
9.5 Prenehanje koncesijskega razmerja
44. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prenehanjem koncesionarja,
– s prevzemom koncesije.
45. člen

(višja sila)

(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo
po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge
elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje gospodarske javne službe ni možno na celotnem
območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje
koncesijska pogodba.
(2) V okviru objektivnih možnosti mora koncesionar opravljati gospodarsko javno službo tudi v pogojih, nastalih zaradi
višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin, skladno z izdelanimi
načrti ukrepov delovanja v takšnih razmerah. O nastopu tovrstnih okoliščin se morata koncesionar in koncedent vzajemno
obveščati, se dogovoriti o načinu izvajanja gospodarske javne
službe ter povračilu dodatnih stroškov zaradi opravljanja gospodarske javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin
lahko župan, za izvajanje gospodarske javne službe, poleg
koncesionarja aktivira tudi občinski štab za civilno zaščito ter
enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje
in pomoč v občini. V tem primeru prevzame občinski štab za
civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem,
– s sporazumno razvezo.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo. Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita,
da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali
sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih
okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.

9.4 Pravice in obveznosti koncedenta in uporabnikov
42. člen
(pravice in dolžnosti koncedenta)
(1) Koncedent mora zagotavljati:
1. ustrezne pogoje za izvajanje koncesije, v skladu z
zakonom in drugimi predpisi, odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe in tem odlokom;
2. sankcioniranje uporabnikov, ki bi onemogočali ali ovirali
izvajanja dejavnosti koncesije;
3. sankcioniranje nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med
trajanjem koncesije izvajali storitve koncesije na področju
občine.
(2) Koncedent ima pravico zahtevati, da koncesionar
izvaja koncesijo, v skladu s predpisi, ki urejajo način izvajanja gospodarske javne službe ter v skladu s koncesijsko
pogodbo.

46. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje
tako, da koncesionar preneha opravljati koncesionirano dejavnost, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in
naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za
namen izvajanja koncesije.
(2) Odkup koncesije je možen samo, če je izrecno predviden v koncesijski pogodbi, s katero se določijo tudi način,
obseg in pogoji odkupa.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je odkup lahko tudi
prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe
predpisov, ki urejajo razlastitev.
47. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesije v s koncesijsko
pogodbo določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba;
– če krši določbe tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo način izvajanja koncesije;
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– če ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih
pooblaščene osebe izdajajo v okviru nadzora nad koncesijo;
– če ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi
v okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega nadzora pristojnega organa nad koncesijo.
(2) Postopek odvzema koncesije se določi v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno
ogrozi izvrševanje koncesije. Koncedent mora koncesionarju
o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje
preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) Koncedent sme odvzeti koncesijo v javnem interesu,
ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu le,
kadar je to nujno potrebno zaradi zadovoljitve tega javnega
interesa. Koncedent pred uvedbo postopka odvzema koncesije
v javnem interesu predlaga koncesionarju sporazumno razvezo
pogodbe.
48. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje ipd.). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka. Smiselno enako velja v postopku likvidacije ali drugem postopku s
pravno in dejansko primerljivimi pravnimi posledicami.
49. člen
(prevzem upravljanja)
(1) Stranki koncesijske pogodbe morata v postopku prenehanja pogodbe storiti vse, da opravljanje koncesirane dejavnosti ni bistveno moteno ali celo prekinjeno.
(2) Če koncesirana dejavnost iz kakršnegakoli razloga
ne obratuje več kot 2 meseca, jo lahko koncedent začasno
prevzame v upravljanje skladno s predpisi, ki urejajo prevzem
javne službe v režijo.
50. člen
(posledice prenehanja koncesije)
(1) Ne glede na razlog prenehanja koncesije mora koncesionar koncedentu najkasneje v enem mesecu po prenehanju
koncesije izročiti vse morebitne objekte in naprave, ki sestavljajo javno infrastrukturo. Način prenosa se uredi v koncesijski
pogodbi.
(2) Koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi uredita tudi druge posledice prenehanja koncesijskega razmerja.
10. NADZOR
51. člen
(nadzor nad delom koncesionarja)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane javne službe
in podeljene koncesije lahko zajema vse okoliščine v zvezi z
zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja dejavnosti, v zvezi s
poslovanjem koncesionarja, vodenjem predpisanih evidenc ter
drugih okoliščin v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ in občinski organ, pristojen za
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gospodarske javne službe. Nadzor nad izvedbo gradenj javnih
cest lahko izvaja tudi zunanji pogodbeni izvajalec.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti lahko pristojni
organi izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta
ali koncesijske pogodbe.
52. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni občinski organ ali pooblaščenec koncedenta.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent v pisni obliki navesti
razloge za nujnost nenapovedanega nadzora.
(2) Nadzor se praviloma vrši v poslovnem času koncesionarja in mora potekati tako, da ne ovira dejavnosti koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
Koncesionar mora omogočiti izvedbo nadzora in vpogled v dokumentacijo in zbirke podatkov. Koncesionar mora sodelovati
z izvajalci nadzora, dati vsa potrebna pojasnila ter omogočiti
pregled vseh objektov in naprav.
(3) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec. Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega
razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh
obveznosti ali sprejme druge ukrepe v skladu z zakonom, tem
odlokom ali koncesijsko pogodbo.
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(reševanje sporov in uporaba prava)
(1) Za reševanje sporov v zvezi s podeljeno koncesijo je
pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče, ki ga določita
koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
(2) Za presojo vseh razmerij v zvezi s podeljeno koncesijo
lahko stranke v koncesijski pogodbi dogovorijo izključno uporabo pravnega reda Republike Slovenije.
54. člen
(začetek postopka za podelitev koncesije)
(1) Postopek za podelitev koncesije po tem odloku prične župan z objavo javnega razpisa najkasneje v 60 dneh po
uveljavitvi odloka.
(2) V primeru, da izvajalec, ki na območju občine na
podlagi veljavne pogodbe opravlja gospodarsko javno službo,
ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev pri
izvajalcu na dan objave javnega razpisa zaposlenim delavcem,
namenjenih opravljanju javne službe, če za to v 14 dneh po
dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sami izrazijo interes.
O tej pravici jih mora koncedent pisno obvestiti.
(3) Do pričetka izvajanja gospodarske javne službe s strani koncesionarja po tem odloku, izvaja omenjeno gospodarsko
javno službo kot koncesionar dosedanji zakoniti izvajalec.
55. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0142-0001/2012-3(230)
Šentjur, dne 12. junija 2012
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.
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Odlok o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo na območju Industrijske cone
Šentjur – jug 2

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C),
skladno z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št.
37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Šentjur na 12. redni seji 12. junija 2012 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju Industrijske cone Šentjur – jug 2
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za
odmero komunalnega prispevka, ki so:
– obračunska območja posamezne komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka so podrobneje prikazane v Strokovnih podlagah programa opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Industrijske cone Šentjur
– jug 2 (v nadaljevanju: strokovne podlage), številka projekta
025/12, ki ga je izdelalo podjetje Aeiforia, Reška ulica 9, 1000
Ljubljana ter je na vpogled na sedežu Občine Šentjur (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti (zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni
objekti) na območju „Industrijska cona Šentjur – jug 2“, ki se
bodo prvič opremljali z omrežjem cest, kanalizacijskim in vodovodnim omrežjem oziroma povečevali neto tlorisno površino ali
spreminjali namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen

ter njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št.
29/91, 11/94, 37/97, 37/99, 38/01, 104/01, 65/02, 83/02 in
86/06). Obračunsko območje obsega parcele ali dele parcel
št. 1024, 1022/2, 1023/2, 1025/2, 1026/2, 1033/2, 1033/6,
1033/1, 1033/5, 1033/7, 1038/1, 1035/8, 998, 1018, 1378/1,
1020/2, 1027/5, 1027/13, 1027/11, 1378/2, 1030/2, 1027/10,
1027/2, 1027/9, 1027/12, 1019, 1027/1, 1030/1, 1020/4,
1022/4, 1023/5, 1375/5, 1375/6, 1036/5, 1037, 1375/8,
1027/23, 1027/21, 1027/16, 1029, 1036/4, 1027/19, 1036/2,
1035/2, 1035/4, 1035/5, 1035/7, 1034/2, 1027/3, 1034/1,
1034/3, 1023/3, 1026/4, 1027/8, 1375/7, 1034/4, 1033/3,
1033/4, 1035/3, 1027/6, 1032, 1022/3, 1020/6, 1028/2,
1028/3, 1036/3, 1025/3, 1020/5, 1025/4, 1027/4, 1027/18,
1027/22, 1035/10, 1028/1, 1026/3, 1023/4, 1035/9, 1027/24,
1035/1 k.o. Šentjur pri Celju, 88/2, 88/4, 88/9, 96/1, 96/2,
96/3, 96/4, 96/6, 96/7, 96/8, 93/2, 93/3, 93/4, 96/9, 96/10,
96/11, 96/12, 96/13, 98/1, 98/3, 98/4, 98/5, 105/8, 98/6, 98/7,
98/8, 99/1, 99/2, 99/4, 99/5, 100, 105/5, 105/6, 105/7, 105/2,
88/8, 88/7, 88/5, 88/6, 88/1 vse k.o. Rifnik in 127/17, 127/3,
129/2, 134/7, 85/1, 134/4, 70/5, 134/5, 134/10, 134/11, 127/8,
127/7, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/14, 127/15,
127/16, 127/21, 127/19, 127/22, 127/20, 127/23, 70/2, 70/3,
131/5 vse k.o. Tratna.
(2) Skupna površina obračunskega območja znaša
140.968,67 m2.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je navedena že
izgrajena infrastruktura in infrastruktura, ki je predvidena za
izgradnjo:
– cestno omrežje
– kanalizacijsko omrežje
– vodovodno omrežje.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz
prejšnjega odstavka zavezanec plača del stroškov za izgradnjo
infrastrukture.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino
objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.
6. člen

(obračunsko območje)
(1) Predmet obdelave tega programa opremljanja je
območje „Industrijska cona Šentjur – jug 2“, ki ga ureja Odlok
o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone Šentjur

Strošek

SS

(obračunski stroški)
Iz programa opremljanja izhaja prikaz obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme:

OS

Opomba

Projektna dokumentacija

39.020,00

0,00 EU in državna sredstva delno ali v celoti

Odkup zemljišč

1.330.003,00

Ceste

1.448.502,25

504.332,73 EU in državna sredstva delno ali v celoti

Kanalizacija

390.155,53

135.842,53 EU in državna sredstva delno ali v celoti

1.330.003,00

Uradni list Republike Slovenije
Strošek

Št.

SS

OS
193.484,95

Ureditev vodotoka

36.547,07

36.547,07

Izdelava prostorske
dokumentacije

9.000,00

9.000,00

SKUPAJ

3.446.712,80

2.083.092,01

7. člen
(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele [Cpij]
in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno
komunalno opremo)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem
se obračunske stroške preračuna na merske enote, t. j. na
površino stavbnega zemljišča in na neto tlorisno površino
objektov.
(2) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti
na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne
obračuna v celoti, ampak zmanjša za delež infrastrukture, ki je
na območju ni.
(3) Iz ocene obračunskih stroškov, skupne površine parcel (82.527,79 m2) in skupne neto tlorisne površine objektov
(28.613,26 m2) na obračunskem območju sledi, da je:
Cpi [€/m2]

Cti [€/m2]
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67.366,68 EU in državna sredstva delno ali v celoti

darske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka
gradnja", na naslednji način:
Cpij1 = Cpij · I
oziroma
Ctij1 = Ctij · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve
programa opremljanja.
10. člen
(izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto
komunalne opreme)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:

Ceste

17,99

51,89

KPij = (Aparcela • Cpij1• Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Ctij1• Dt)

Kanalizacija

4,85

13,98

Vodovod

2,40

6,93

25,24

72,80

Zgornje oznake pomenijo:
– KPij
komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme na obračunskem območju;
– Aparcela
površina zazidljivega dela ene ali več
zemljiških parcel na katerih stoji objekt;
– Cpij1
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno vrsto komunalne
opreme na obračunskem območju;
– Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka, določen v 5. členu tega odloka (Dp
= 0,5);
– Kdejavnost faktor dejavnosti, določen v 8. členu tega
odloka;
– Ctij1
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z
določeno vrsto komunalne opreme na
obračunskem območju;
– Atlorisna
neto tlorisna površina objekta;
– Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka, določen
v 5. členu tega odloka (Dt = 0,5).
(2) Površina parcele je zemljiška parcela ali deli večjih
zemljiških parcel, na katerih je možno graditi objekt ali je objekt
že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek.
(3) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(4) Če podatek neto tlorisne površine objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se komunalni
prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
(5) V primeru sončnih elektrarn, ki niso postavljene na
stavbnih zemljiščih, in ostalih objektov, ki nesporno koristijo
komunalno infrastrukturo za svoje delovanje, se komunalni
prispevek obračuna glede na površino panelov, in sicer 1 EUR
na m2. Pri odmeri komunalnega prispevka se znesek indeksira

Skupaj
8. člen

(faktor dejavnosti)
tov:

Stran

Opomba

Vodovod

Infrastruktura
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Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste objek-

Oznaka
CC-SI

Vrsta objekta

Faktor dejavnosti
(Kdejavnosti)

121

Gostinske stavbe

1,3

123

Trgovske in druge stavbe
za storitvene dejavnosti

1,3

124

Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje elektronskih
komunikacij

1,3

Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10,
109/11).
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju [Cpij] in
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem
območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo
z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospo-

Stran

4804 /

Št.
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z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka
gradnja".
11. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v
30 dneh po dokončnosti odločbe.
(2) Če je bila izdana odločba na zahtevo zavezanca in komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha
veljati, kar se v odločbi izrecno navede, in se na ponovno vlogo
zavezanca odmeri na novo.
16. člen

KP = Σ KPij
Zgornja oznaka pomeni:
– Kpij
delež komunalnega prispevka po posamezni
vrsti infrastrukture,
– KP
celotni izračunani komunalni prispevek.
12. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako,
da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi
neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina
komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine
oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim
prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če
je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
KP = KP pred spremembo – KP po spremembi (če je KP > 0!)
(2) Pri gradnji prizidka k obstoječemu objektu, se pri odmeri komunalnega prispevka ne upošteva zemljiška parcela,
ampak samo neto tlorisna površina objekta, če je za predmetno
zemljiško parcelo že bil plačan komunalni prispevek.
(3) Zavezanec je dolžan v primeru gradnje iz prvega odstavka tega člena za izračun komunalnega prispevka predložiti
dokazilo o plačilu komunalnega prispevka za obstoječi objekt.
V primeru, da investitor ne predloži zahtevanega dokazila in
tega podatka tudi ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, se
komunalni prispevek izračuna kot za novogradnjo.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek obračuna enako kot za novogradnjo.
V. ODMERA IN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

(pogodba o opremljanju)
(1) Občina in zavezanec se lahko dogovorita, da bo zavezanec sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
za kar se sklene posebna pogodba o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) Sklenitev pogodbe o opremljanju ne posega v dolžnost
odmere komunalnega prispevka po 14. členu tega odloka upoštevaje vse okoliščine primera.
17. člen
(priključitev na komunalno opremo)
(1) S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka občina zagotavlja zavezancu priključitev na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne
javne infrastrukture.
(2) Če se investitor priključuje na cestno, vodovodno
in kanalizacijsko omrežje, mora poleg plačila komunalnega
prispevka, poravnati še neposredne stroške priključevanja na
posamezna omrežja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega
prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do sedaj veljavnih
predpisih.
19. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
20. člen

13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-0011/2012-21(232)
Šentjur, dne 12. junija 2012

14. člen

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– zavezancu za objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali
spreminja njegovo namembnost,
– po uradni dolžnosti, ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske uprave izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– po uradni dolžnosti v drugih primerih, ko ugotovi, da je
potrebno odmeriti komunalni prispevek, pa ta ni bil odmerjen.

TOLMIN
1951.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tolmin za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je
Občinski svet Občine Tolmin na 17. seji dne 13. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11, 76/11, 26/12) se četrti odstavek 3. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

441.919,61

431 Investicijski tansferi prav.
in fizič. osebam, ki niso pror. upor.

150.500,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

291.419,61

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

III./1 PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)

–2.914.138,50
–2.927.865,50

III./2 TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)

2.829.428,55

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

9.129,68

75

9.129,68

13.961.928,13

TEKOČI PRIHODKI

10.704.506,25

DAVČNI PRIHODKI

8.950.677,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

700 Davki na dohodek in dobiček

8.143.852,00

750 Prejeta vračila danih posojil

1.999,68

703 Davki na premoženje

531.325,00

704 Domači davki na blago in storitve

275.500,00

752 Sredstva kupnin iz naslova
privatizacije

7.130,00

NEDAVČNI PRIHODKI

1.753.829,25

V.

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.139,00

1.612.797,63

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.139,00

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

2.139,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

6.990,68

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

877.500,00

50

ZADOLŽEVANJE

877.500,00

500 Domače zadolževanje

877.500,00

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmet. dolgor. sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

2.000,00
10.250,00
5.700,00
123.081,62
1.041.875,05
615.103,00
426.772,05
2.215.546,83
1.721.182,83
494.364,00

II.

SKUPAJ ODHODKI

16.876.066,63

40

TEKOČI ODHODKI

3.132.952,63

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
42

INVESTICIJSKI TRANSFERI

SKUPAJ PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

41

4805

Proračun 2012

712 Denarne kazni

74

III.

Stran

Skupina/Podskupina kontov

711 Takse in pristojbine

72

v EUR

43
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568.671,63
92.761,00
2.259.337,20
4.100,00
208.082,80
4.742.125,07
107.096,00
2.004.103,76
312.103,23

413 Drugi tekoči domači transferi

2.318.822,08

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.559.069,32

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.559.069,32

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0,00

55

ODPLAČILA DOLGA

0,00

550 Odplačila dolga

0,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI.

NETO FINANCIRANJE

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2011

–2.029.647,82
877.500,00
2.914.138,50
2.029.647,82
«

2. člen
V drugem odstavku 18. člena se številka »435.000,00«
nadomesti s številko »877.500,00«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni
center

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški
razvojni center (Uradno glasilo, št. 1/99, Primorske novice,
Uradne objave, št. 30/2002, Primorske novice, Uradne objave,
št. 9/2007) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 17. seji
14. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni
center
1. člen
(1) V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradno glasilo, št. 1/99, Primorske novice, Uradne objave, št. 30/2002, Primorske novice, Uradne objave,
št. 9/2007) se v prvem odstavku 2. člena pri navedbi sedeža
Občine Tolmin številka »1/b« nadomesti s številko »2«.
(2) Prvi stavek drugega odstavka 2. člena se spremeni
tako, da se glasi: »Ime javnega zavoda se glasi: Posoški razvojni center.«
(3) V drugem odstavku 2. člena se doda nov stavek z
besedilom »Skrajšano ime javnega zavoda se glasi PRC.«
(4) Drugi in tretji stavek tretjega odstavka 2. člena se
črtata.
(5) Četrti odstavek 2. člena se črta.
2. člen
Črta se 4. člen.
3. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega zavoda so:
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
58.110
Izdajanje knjig;
58.140
Izdajanje revij in druge periodike;
58.190
Drugo založništvo;
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij;
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
63.120
Obratovanje spletnih portalov;
64.990
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev,
razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov;
66.190
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade;
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin;
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje;
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
71.111
Arhitekturno projektiranje;
71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje;
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje;
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij;
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74.300
Prevajanje in tolmačenje;
78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve;
78.200
Posredovanje začasne delovne sile;
78.300
Druga oskrba s človeškimi viri;
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82.110
82.190
82.300
82.990
85.590
85.600
90.030
90.040
91.030
93.190
93.299

Nudenje celovitih pisarniških storitev;
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti;
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje;
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje;
Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
Umetniško ustvarjanje;
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
Varstvo kulturne dediščine;
Druge športne dejavnosti;
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«

4. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta tretja alinea.
5. člen
V 11. členu se črtajo tretja, osma in enajsta alinea.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »višješolsko
izobrazbo in vsaj pet let managerskih izkušenj« nadomesti z
besedilom »univerzitetno izobrazbo oziroma magisterij stroke
in najmanj pet let izkušenj na primerljivih delovnih mestih.«
7. člen
Črta se 15. člen.
8. člen
Črta se drugi odstavek 16. člena. Dosedanji tretji odstavek
postane drugi odstavek.
9. člen
24. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V javni zavod lahko vstopijo novi partnerji, kolikor s tem
soglašajo vse tri ustanoviteljice zavoda.«
10. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svojih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 014-0001/2012-6
Tolmin, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

MINISTRSTVA
1953.

Pravilnik o valorizacijskih količnikih
za preračun plač in zavarovalnih osnov
iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin
iz leta 2011

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG,
10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 –
ZSVarPre, 79/10 ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 84/11 odl. US, 94/11
odl. – US, 105/11 in 110/11-ZDIU12) izdaja minister za delo,
družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PRAVILNIK
o valorizacijskih količnikih za preračun plač
in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven
plač in pokojnin iz leta 2011
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 –
ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN,
61/10 – ZSVarPre, 79/10 ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 84/11 – odl.
US, 94/11 – odl. US, 105/11 in 110/11-ZDIU12, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero
pokojnine, uveljavljene v letu 2012, plače oziroma zavarovalne
osnove iz prejšnjih let predhodno preračunajo z valorizacijskimi
količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo
v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek
vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999 in po 150.a in 150.b členu ZPIZ-1, opravljenih od
1. januarja 1991 do konca leta 2011, deli z zneskom povprečne
plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih
se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne
osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem
koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto
plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna
s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.

4807
2,922
2,458
2,133
1,909
1,742
1,589
1,437
1,283
1,170
1,088
1,029
0,982
0,934
0,866
0,803
0,777
0,748
0,732

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2012
Ljubljana, dne 8. maja 2012
EVA 2012-2611-0035
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

Valorizacijski količniki
2780247,120
2102055,772
1903399,952
1737305,874
1508792,645
1258789,212
1054226,388
895138,995
772911,181
615308,688
491932,393
425785,142
357575,135
293426,047
234288,375
197569,745
151884,773
120577,373
94862,476
62390,820
31511,524
14144,161
6390,005
2407,211
146,725
30,619
16,703
5,622
3,749

Stran

Valorizacijski količniki

Leto
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri
izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
Leto
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
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1954.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 40/12 – ZUJF)
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni
list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10) se v 2. členu za prvim
odstavkom dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za zasebnike iz prejšnjega odstavka se štejejo fizične
osebe, ki niso samostojni podjetniki, so lastniki nastanitvenih
zmogljivosti in za subvencionirano bivanje ponujajo do 6 ležišč.
Javni razpis za zasebnike objavijo študentski domovi.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Na razpis za izbiro študentskih domov se lahko prijavijo
študentski domovi, ki za subvencionirano bivanje ponujajo 7
ali več ležišč.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Stran
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3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študentski domovi morajo študentu zagotavljati:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
– možnost internetne povezave,
– hladno in toplo vodo,
– možnost kuhanja,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi,
– ustrezne prostore v primeru subvencioniranega bivanja
študenta z otrokom.«.
4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v prvem stavku beseda
»tele« nadomesti z besedo »naslednje«.
V 2. in 3. točki se za besedo »samozaposleni« črta vejica in
doda besedilo »oziroma samostojni podjetniki,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta, in sicer dokler otrok obiskuje osnovno šolo.«.
5. člen
V 13. členu se na koncu prvega odstavka doda novi stavek,
ki se glasi: »Študentom, ki so opravili splošno maturo, ne da bi
končali 3. in 4. letnik srednješolskega izobraževanja, se za uspeh
3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk,
navedenih pri posameznem študijskem programu za uspeh 3. in
4. letnika pri omejitvi vpisa.«.
V preglednici iz tretjega odstavka se v prvi vrstici v drugem
stolpcu besedilo »18–20« nadomesti z besedilom »18–23«.
6. člen
V 14. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje 50 točk, če
študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo,
– tem, da je zlati maturant,
– mednarodni nagradi za umetniške dosežke,
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitvi
do osmega mesta na evropskem, svetovnem prvenstvu, univerzijadi ali olimpijskih igrah,
– pohvali ali medalji na mednarodni olimpijadi znanja,
– statusu umetnika, ki je izdelal umetniško delo, ki je dobilo
vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih
medijih, dostopnih na področju Republike Slovenije oziroma je
sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
– udeležbi in najvišjem mestu na mednarodnem tekmovanju
na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
– nagrajenem znanstvenoraziskovalnem, razvojnem ali
umetniškem delu na državni ali mednarodni ravni ali
– priznanju za najboljšo raziskovalno nalogo.
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje 30 točk, če
študent priloži dokazilo o:
– državni nagradi za umetniške dosežke,
– statusu umetnika z umetniškimi dosežki na področju Republike Slovenije,
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitvi
do tretjega mesta na državnem prvenstvu,
– zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja ali
– objavi znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega
prispevka v strokovni reviji ali zborniku.«.
7. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če študent predloži ustrezna dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska
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komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem
položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna
neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni
ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma
skrbnikov), se mu po individualni obravnavi k skupnemu številu
točk prišteje 50 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se k skupnemu številu točk prišteje 100 točk.«.
8. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam
naravnih nesreč, se k skupnemu številu točk prišteje 50 točk.«.
9. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pisarna za študentske domove z odločbo določi število točk
za posameznega študenta. Število točk mora biti navedeno tudi v
obvestilu o napotitvi v posamezni študentski dom.
Pisarna za študentske domove v 30 dneh po preteku roka
za vložitev prošenj za sprejem na spletnem portalu eVŠ objavi
informativno prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz
12. člena tega pravilnika in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika, razen statusa študenta. Študente, za katere v navedenem
roku ni mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena tega
pravilnika, pisarna za študentske domove uvršča na prednostno
listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka mature
do 31. oktobra.«.
10. člen
V 23. členu se na koncu drugega odstavka doda novi stavek, ki se glasi: »Če študent zamenja študijski program, se glede
trajanja študijskega programa upošteva tistega, v katerega je študent vpisan v posamičnem študijskem letu, za katerega uveljavlja
subvencionirano bivanje.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo iz prvega odstavka se lahko subvencija izjemoma dodeli za študenta, ki mu je bil podaljšan status
študenta in predloži dokazila iz 17. člena tega pravilnika, in sicer
največ za eno leto.«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Izjema velja le v primeru, določenem v tretjem odstavku
tega člena.«.
11. člen
V 24. členu se v prvem odstavku tretji stavek spremeni tako,
da se glasi: »Prijava za sprejem in podaljšanje subvencioniranega
bivanja poteka prek elektronske vloge v eVŠ.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Skupni razpis objavi ministrstvo najpozneje do 1. junija na
spletnem portalu eVŠ.«.
12. člen
V 25. členu se v drugi alinei beseda »sklepu« nadomesti z
besedo »obvestilu«.
13. člen
V 26. členu se v tretji alinei besedi »izdan sklep« nadomestita z besedama »izdano obvestilo«, besedilo »sklep o izpolnjevanju pogojev« pa se nadomesti z besedilom »odločba o
izpolnjevanju pogojev«.
V četrti alinei se beseda »sklepe« nadomesti z besedo
»obvestila«.
V peti alinei se beseda »sklepe« nadomesti z besedo »odločbe«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Izpolnjevanje pogojev in meril za subvencionirano bivanje
študentov pri zasebnikih in v študentskih domovih, izbranih na
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javnem razpisu, ugotavlja tista pisarna za študentske domove iz
37. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni
list RS, št. 22/01), ki jo ministrstvo določi ob upoštevanju statistične regije, v kateri je študentski dom oziroma zasebnik.
15. člen
Določbi o skupnem razpisu na spletnem portalu eVŠ in elektronski vlogi v eVŠ iz 24. člena pravilnika se začneta uporabljati
za študijsko leto 2012/2013.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2012/13
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-3330-0038
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1955.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kolektivni blagovni znamki
KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih
podeljevanja pravice do uporabe kolektivne
blagovne znamke »KRAJINSKI PARK
GORIČKO«

Na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o industrijski
lastnini (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih
podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
»KRAJINSKI PARK GORIČKO« (Uradni list RS, št. 1/11) je Javni zavod Krajinski park Goričko na 4. izredni dopisni seji Sveta
Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 14. 6. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK
GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice
do uporabe kolektivne blagovne znamke
»KRAJINSKI PARK GORIČKO«
1. člen
V Pravilniku o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI
PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe
kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO«
se v 5. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma svet zavoda lahko podeli pravico do uporabe
kolektivne blagovne znamke tudi tistemu nosilcu dejavnosti, ki to
dejavnost opravlja znotraj ožjega vplivnega območja parka (kar
vključuje vasi Dobrovnik, Strehovci, Filovci, Bogojina, Moravske
Toplice - Zgornji Moravci, Sebeborci, Puconci, Gorica, Brezovci,
Lemerje, Zenkovci, Beznovci in Topolovci) ter po mnenju strokovne komisije izpolnjuje vse zahtevane kriterije iz tega pravilnika.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 14. junija 2012.
Predsednica sveta zavoda
Alma Vičar l.r.
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POPRAVKI
1956.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za podeželje Občine Škofja Loka

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na
15. seji dne 7. junija 2012 sprejel

POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za podeželje Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 70/05, popr. 103/05, 121/05
in 17/06, 109/07, popr. 102/10)
V 36. členu se drugi odstavek ureditvene enote dvorane in
delavnice (večji objekti, proizvodne dvorane, skladišča) – »d«
spremeni tako, da se pravilno glasi:
(2) Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dopustne
na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje
zaključene stavbne mase,
– poslovne stavbe (pisarne) naj se postavijo bližje ulici ali
odprtim javnim površinam.
Št. 3505-1/2012
Škofja Loka, dne 11. junija 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

1957.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Škofja Loka

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na
15. seji dne 7. junija 2012 sprejel

POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za mesto Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 70/05, popr. 103/05, 109/07,
popr. 102/10 in 49/11)
V 35. členu se drugi odstavek ureditvene enote dvorane in
delavnice (večji objekti, proizvodne dvorane, skladišča) – »d«
spremeni tako, da se pravilno glasi:
(2) Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dopustne
na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje
zaključene stavbne mase,
– poslovne stavbe (pisarne) naj se postavijo bližje ulici ali
odprtim javnim površinam.
Št. 3505-1/2012
Škofja Loka, dne 11. junija 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
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VSEBINA
1953.
1954.
1928.

1955.

1929.

MINISTRSTVA

1939.

Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun
plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven
plač in pokojnin iz leta 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvrševanju dela v splošno korist

4806
4807

4809
4717

1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Kočevje

1943.

Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ursa ob Straški cesti

1944.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva v Občini Dobrova Polhov Gradec

1946.
4760

IVANČNA GORICA

Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih prostorov v lasti Občine Ivančna Gorica v
kratkotrajni najem
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna
Gorica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 849/1 in 849/2, k. o. Muljava
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 369/19, v k. o. Hudo
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 1498/2, 1498/3, 1498/4, k.
o. Vrhe
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 596/4, v k. o. Radohova vas
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih, parc. št. 450/5 in 450/6,
k. o. Radohova vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih, parc. št. 951/2, 951/3, 951/5, 951/7,
v k. o. Češnjice

1947.

4763

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih
cest in koncesiji za gradnjo javnih cest na območju
Občine Šentjur
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju Industrijske cone Šentjur – jug 2

4763
1951.
4764

1952.

4764
4764
4764

1956.
1957.

4765

4767
4769
4779

4788
4789

SLOVENSKA BISTRICA

1949.

1950.

4765

PODČETRTEK

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna
vas
Sklep o ugotovitvi javne koristi
Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica

4763

4765

NOVO MESTO

1948.
4761

4765

KOČEVJE

1942.

1945.

OBČINE
1930.

1941.

4717

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe
kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK
GORIČKO«
Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno
besedilo) (Statut UM-UPB10)

1940.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih, parc. št. 48/2, 48/5, 49/4, 90/2, 51/3,
k.o. Češnjice
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču, parc. št. 1593/17, 1593/15, 1593/19,
k. o. Stična
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 366/6, 366/12, 366/11,
366/18, 366/19, 366/17, 366/16, 366/15, k.o. Stična

4789

ŠENTJUR

4793
4802

TOLMIN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni
center

4804
4806

POPRAVKI

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za podeželje Občine Škofja Loka
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za mesto Škofja Loka

4809
4809
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