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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 52. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03. in 58/03), Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02 in 56/03), Pravilnika o 
podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MoV, št. 4/99, 6/01 in 14/03), 
na 3. korespondenčni seji, dne 13. 07. 2004 in 14. 07. 2004 sprejel naslednji 

SKLEP
 o potrditvi predloga Programa priprave 
regionalne zasnove prostorskega razvoja 

Savinjske statistične regije

1.
Svet Mestne občine Velenje potrjuje predlog Programa priprave 
regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične 
regije.

2.
Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja 
Savinjske statistične regije je priloga in dodatek tega sklepa.

3.
Sklep velja z dnem objave v Uradnem Vestniku MO Velenje.

Številka: 350-01-0006/2004-101
Datum: 14. 07. 2004

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

 Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
 Telefon: (01) 478 74 00, Telefaks: (01) 478 74 22

Na podlagi  drugega odstavka 27. in 52. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 
58/03-ZZK-1) je na predlog programskega sveta minister za 
okolje, prostor in energijo sprejel naslednji 

PROGRAM PRIPRAVE
regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske 

statistične regije (SKTE 3)

1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA 
PRIPRAVO REGIONALNE ZASNOVE  

PROSTORSKEGA RAZVOJA

Glede na Oceno stanja in teženj v prostoru Slovenije, Politiko 
urejanja prostora Republike Slovenije (oba dokumenta je 
leta 2001 sprejela Vlada Republike Slovenije) je priprava 
regionalne zasnove prostorskega razvoja (v nadaljnjem 
besedilu: regionalna zasnova) za območje Savinjske statistične 
regije (SKTE 3) utemeljena predvsem zaradi naslednjih 
vsebinskih razlogov: pospešitve razvoja regije v odnosu do 
razvitejših regij v Republiki Sloveniji, policentričnega razvoja 
omrežja mest in drugih naselij v regiji, učinkovitejšega 
načrtovanja prometne in druge infrastrukture v regiji, na novo 
vzpostavljenih mednarodnih odnosov, pospešenega razvoja 
tržnega gospodarstva, spremenjenih družbeno-ekonomskih, 
socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih prostorskih 
opredelitev razvoja regije, drobljenja lokalne samouprave ob 
hkratni centralizaciji oblasti brez logične protiuteži v regionalni 
organizaciji Republike Slovenije. Regionalna zasnova Savinjske 
statistične regije (SKTE 3) bo ob upoštevanju usmeritev iz 
Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije podala 
usmeritve za urejanje prostora v regiji.

Pravno podlago za pripravo regionalnih zasnov prostorskega 
razvoja podajata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: 
ZUreP-1), Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu 
priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah 
njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04, v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik) in Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02-ZDU-1 
in 56/03; v nadaljnem besedilu: ZSRR). 

Na podlagi izdelanega Regionalnega razvojnega programa 
in v skladu z 12. členom Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02-ZDU-
1 in 56/03; v nadaljnjem besedilu: ZSRR) je Regionalna 
razvojna agencija Celje že dne 6.12.1999 podala Ministrstvu 
za okolje, prostor in energijo pobudo za pripravo ustreznega 
prostorskega akta za območje Savinjske statistične regije 
(SKTE 3). Na podlagi tega je bila v letu 2000 že izdelana 
pripravljalna faza regionalne zasnove prostorskega razvoja 
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Savinjske statistične regije (SKTE 3), ki je podala ogrodje in 
izhodišča za nadaljnje aktivnosti. Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo in Ministrstvo za gospodarstvo sta na podlagi svojih 
javnih razpisov sklenili z Regionalno razvojno agencijo Celje 
pogodbo o subvencioniranju priprave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 
3). Tudi 31 občin te statistične regije je s pismi o nameri in 
s podpisom dogovora o skupnem načrtovanju prostorskih 
ureditev regionalnega pomena zagotovilo svoje sodelovanje 
pri izvedbi tega projekta in njegovo sofinanciranje.
Opravljena je bila analiza stanja, pripravljen predlog vizije 
in zasnova prostorskega razvoja regije v variantah, predlog 
regionalne zasnove z usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje. 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je avgusta 2003 v 
skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicalo prostorsko konferenco z 
namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in 
legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih 
združenj ter organizirane javnosti glede priprave regionalne 
zasnove Savinjske statistične regije (SKTE 3). 
Namen regionalne zasnove prostorskega razvoja je opredeliti 
usmeritve za dolgoročni prostorski razvoj celotne Savinjske 
statistične regije. Z njo bodo določene prostorske ureditve 
regionalnega pomena, to so prostorske ureditve državnega 
pomena, prostorske ureditve, ki so skupnega pomena za 
državo in občine ter tiste prostorske ureditve lokalnega 
pomena, ki presegajo pomen ene same občine.
 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja bo oblikovana kot 
partnerski akt med državo in občinami Savinjske statistične 
regije (to so občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje 
pri Planini, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, 
Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, polzela, Prebold, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje 
pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, 
Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec). Ključni cilji, ki jih je 
potrebno doseči so:

- oblikovanje vizije prostorskega razvoja regije in zasnove 
prostorskega razvoja  regije,
- določiti okvirno zasnovo rabe prostora z zasnovo 
razmestitve dejavnosti v prostoru,
- določiti usmeritve za podrobnejše načrtovanje prostorskih 
ureditev regionalnega pomena.

2. OCENA STANJA

Glede na Oceno stanja in teženj v prostoru Slovenije in Politiko 
urejanja prostora Republike Slovenije (oba dokumenta je leta 
2001 sprejela Vlada Republike Slovenije) je priprava regionalne 
zasnove prostorskega razvoja za območje Savinjske statistične 
regije potrebna predvsem zaradi naslednjih vsebinskih 
razlogov: pospeševati razvoj regije v odnosu do razvitejših 
regij v Sloveniji, policentrični razvoj omrežja mest in drugih 
naselij v regiji, učinkovitejšega načrtovanja prometne in druge 
infrastrukture v regiji, sprememb v kmetijski politiki, predlogov 
za vzpostavljanje novih zavarovanih območij, pospešenega 
razvoja tržnega gospodarstva, spremenjenih družbeno-
ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih 
prostorskih opredelitev razvoja regije, drobljenja lokalne 
samouprave ob hkratni centralizaciji oblasti brez logične 

protiuteži v regionalni organizaciji Slovenije.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Republike Slovenije 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 
41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 
in 4/03) in prostorske sestavine družbenega plana Republike 
Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 
41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) 
- v nadaljnjem besedilu: prostorski plan Republike Slovenije), 
ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v 
okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega 
družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki 
Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, 
ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. 
Veljavni prostorski plan Republike Slovenije bo nadomeščen 
z v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), v nadaljnjem besedilu: ZUreP-
1, določeno prostorsko strategijo, ki bo opredelila prostorski 
razvoj Slovenije in usmeritve za urejanje prostora v Sloveniji v 
novih družbeno gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji 
in vstopanju Republike Slovenije v evropske integracije. 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske statistične 
regije bo, izhajajoč iz veljavnega prostorskega plana Republike 
Slovenije in ob upoštevanju strokovnih podlag za izdelavo 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije, podala usmeritve za 
urejanje prostora v regiji.

Pri izdelavi Regionalnega razvojnega programa za Savinjsko 
statistično regijo za obdobje 2002-2006, ki je bil izdelan 
na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02-ZDV-1 in 56/03); v 
nadaljnjem besedilu ZSRR, in v letu 2001 tudi formalno sprejet 
je bilo ugotovljeno, da je za prostorsko umestitev projektov iz 
izvedbenega dela regionalnega razvojnega programa nujna 
izdelava regionalne zasnove prostorskega razvoja, ker je 
prostor bistveni omejitveni in razvojni dejavnik gospodarske in 
družbene aktivnosti regije.

3. RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA

V preteklem obdobju se je prostorsko planiranje v Republiki 
Sloveniji odvijalo na državni in lokalni ravni. Dejstvo pa je, 
da je prostorsko planiranje lahko najbolj učinkovito prav na 
regionalni ravni, kjer se neposredno soočajo razvojni interesi 
posameznih dejavnosti oziroma sektorjev ter njihove pobude 
za posege v prostor. Na tej ravni se lahko oblikujejo usklajeni 
skupni interesi lokalnih skupnosti in se soočajo z državnimi 
interesi. Poleg tega je velik del nalog države na področju 
urejanja prostora izrazito teritorialno pogojen, saj se nanašajo 
na posamezna problemska območja, pri katerih je potrebno 
upoštevati njihove regionalne posebnosti in značilnosti.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
– popr. in 58/03-ZZK-1, v nadaljnem besedilu: ZUreP-1)uvaja 
regionalno raven prostorskega načrtovanja, ki se uresničuje s 
pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja - partnerskim 
prostorskim aktom med državo in občinami. Ti dokumenti se 
pripravljajo za načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega 
pomena na problemskih območjih s skupnimi prostorskimi 
značilnostmi, lahko pa tudi za posamezna funkcionalno 
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zaokrožena območja. Kot določa ZUreP-1 je z regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja bo s tem aktom potrebno podati 
usmeritve za pripravo prostorskih aktov države in občin. Hkrati 
je s tem vzpostavljena povezava z izvedbo regionalnega 
razvojnega programa. 

Pravno podlago za pripravo regionalnih zasnov prostorskega 
razvoja predstavlja ZUreP – 1. Na podlagi drugega odstavka 
52. člena ZUreP-1 sprejme program priprave regionalne 
zasnove prostorskega razvoja minister za prostor na predlog 
programskega sveta. V skladu z 49. členom ZUreP-1 lahko 
regionalna zasnova prostorskega razvoja nadomesti strategijo 
prostorskega razvoja občine v posameznih delih, vendar mora 
biti regionalna zasnova prostorskega razvoja v tem primeru 
pripravljena z vsebino in podrobnostjo kot jo ZUreP-1 določa 
za strategijo prostorskega razvoja občine. 

Na podlagi izdelanega regionalnega razvojnega programa in 
v skladu z 12. členom ZSRR je Regionalna razvojna agencija 
Celje že dne 6.12.1999 podala Ministrstvu za okolje in prostor 
pobudo za pripravo ustreznega prostorskega akta za območje 
Savinjske regije. Na podlagi tega je bila v letu 2000 že izdelana 
pripravljalna faza regionalne zasnove prostorskega razvoja 
Savinjske regije, ki je podala ogrodje in izhodišča za nadaljnje 
aktivnosti.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Ministrstvo 
za gospodarstvo sta na podlagi svojih javnih razpisov 
sklenili z Regionalno razvojno agencijo Celje pogodbo o 
subvencioniranju priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja Savinjske statistične regije. Tudi 31 občin te statistične 
regije je s pismi o nameri in s podpisom dogovora o skupnem 
načrtovanju prostorskih ureditev regionalnega pomena, 
zagotovilo svoje sodelovanje pri izvedbi tega projekta in 
njegovo sofinanciranje.

4. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA

2. Predmet in programska izhodišča regionalne zasnove 
prostorskega razvoja

Predmet regionalne zasnove je:
1.Določitev usmeritev za celovit in usklajen prostorski   
razvoj regije. 
2.Načrtovanje zasnov prostorskih ureditev regionalnega 
pomena in drugih prostorskih ureditev, ki imajo podlago v 
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Regionalnem 
razvojnem programu Savinjske statistične regije (SKTE 3) 
za obdobje 2002-2006.

Programska izhodišča regionalne zasnove so določena v 
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, zlasti v poglavjih o 
razvoju poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine.
Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske statistične 
regije se pripravi v skladu z določbami ZUreP-1, ta program 
priprave pa podrobneje opredeljuje njeno vsebino, obliko in 
način izdelave. 
 
Pri pripravi regionalnih zasnov prostorskega razvoja je potrebno 
upoštevati vse tri ravni prostorskega načrtovanja (državno, 
regionalno in občinsko) in njihova izhodišča. Državna izhodišča 

so podana v ustreznih državnih dokumentih, regionalna v 
sprejetem regionalnem razvojnem programu, občinska pa 
v občinskih dokumentih. Regionalna zasnova prostorskega 
razvoja se pripravi kot celovit, strateški prostorski dokument 
regije. Pri njeni pripravi se morajo prostorsko preveriti, 
medsebojno uskladiti ter v podrobnosti, ki jo bodo omogočale 
sektorske in druge strokovne podlage, ustrezno umestiti v 
prostor vse ključne vsebine, katerih nabor se bo med izdelavo 
regionalnih zasnov prostorskega razvoja še dopolnjeval in 
ustrezno formuliral in sicer odvisno od poteka interakcije med 
njimi ter glede na rezultate posameznih faz izdelave.
 
 
4.1 Državna izhodišča
 
Velik del nalog države na področju urejanja prostora izrazito 
teritorialno pogojen, saj se naloge nanašajo na posamezna 
problemska območja, pri katerih je potrebno upoštevati 
značilnosti in posebnosti regije. To dejstvo je treba upoštevati 
pri usklajevanju državnih interesov na območju regije. Z 
regionalno zasnovo prostorskega razvoja bo potrebno 
prostorsko uskladiti in umestiti predvsem tiste ključne 
prostorske projekte, ki so vitalnega pomena za nadaljnji razvoj 
regije, in sicer po področjih predvsem naslednje

- Poselitev :
uravnotežen policentričen razvoj središč in njihovih zaledij 
na osi Celje - Velenje ter izoblikovanje Savinjske urbane 
regije; umestitev Celja kot središča nacionalnega pomena, 
Velenja kot središča regionalnega pomena, somestij 
Slovenske Konjice - Zreče, Šmarje pri Jelšah - Rogaška 
Slatina, Mozirje - Nazarje, Laškega in Šentjurja kot 
medobčinskih lokalnih središč in drugih pomembnih središč 
za oskrbo posameznih območij znotraj regije, vključno z 
opredelitvijo njihovih funkcij in posledičnih prostorskih 
ureditev; območja za vzpostavitev novih izobraževalnih 
ustanov državnega in regionalnega pomena; usklajevanje 
s hrvaškimi in avstrijskimi obmejnimi območji, izgradnja 
petih osrednjih industrijskih con v Celju (industrijska cona 
Celje - Vzhod), v Velenju, Šoštanju, Šentjurju in v Žalcu na 
območju Arnovskega gozda, ostale manjše gospodarske 
oziroma poslovne cone se locirajo v večjih središčih in 
ob pomembnejših prometnicah; v vsakem občinskem 
središču se v skladu s pogoji in povpraševanjem razvijajo 
obrtne cone; opredelitev območij za potrebe obrambe, 
npr. obrambno območje Menina;

- Infrastruktura: 
-Prometna infrastruktura - izgradnja hitre ceste v smeri 
Celje - Velenje - Slovenj Gradec ter posodobitev obstoječe 
glavne ceste prvega reda v smeri Celje - Laško – Krško; 
izgradnja hitre ceste od priključka avtoceste v Dramljah 
mimo Šentjurja v smeri sever – jug in  posodobitev ceste 
Šentjur – Sevnica – Krško in Šentjur – Gorica pri Slivnici; 
izboljšava regionalnih cestnih povezav še posebej v smeri 
proti Zgornji Savinjski dolini (od priključka na avtocesto pri 
Šempetru do Logarske doline) ter v smeri proti Kozjanskemu 
in Obsotelju; izgradnja nove glavne železniške proge 
drugega reda v smeri Šoštanj - Slovenj Gradec - Dravograd 
ter posodobitev obstoječe regionalne železniške proge 
Šoštanj - Celje in njena prekategorizacija v glavno 
železniško progo drugega reda; posodobitev obstoječe 
železniške proge v smereh Celje - Rogatec - Krapina in 
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Celje - Imeno – Kumrovec; ureditev prometnega terminala 
za kombiniran tovorni promet nacionalnega pomena 
v Celju ter regionalnega pomena v Velenju; izgradnja 
terminala za javni potniški promet nacionalnega pomena v 
Celju ter regionalnega pomena v Velenju; razvoj letališča v 
Celju kot javnega letališča nacionalnega ter v Šoštanju kot 
javnega letališča regionalnega pomena ter posodabljanje 
letaliških naprav za vodenje zračnega prometa na obeh 
letališčih; izgradnja daljinskega državnega in regijskega 
kolesarskega omrežja;
-Telekomunikacijska infrastruktura - pokrivanje območij, 
ki sedaj niso pokrita s signalom mobilne telefonije;
-Komunalna infrastruktura - vzpostavitev regijskega 
centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku; izgradnja 
čistilne naprave za pitno vodo v Vitanjah; izgradnja 
magistralnega vodovoda Poljčane - Rogaška Slatina – 
Rogatec; izgradnja kanalizacij in čistilnih naprav skladno z 
državnimi operativnimi plani;
-Energetska infrastruktura - izgradnja plinovoda M 1/1 
Ceršak – Rogatec in plinovoda Polzela – Šoštanj; izgradnja 
termoenergetskega objekta termoelektrarne Šoštanj VI; 
izgradnja RP Celje;

-Krajina:
- urejanjenje zavarovanih in predlaganih širših območja 
narave (regijski in krajinski parki), ožja zavarovana in 
predlagana območja narave (naravne vrednote, naravni 
rezervati) ter ekološko pomembna območja,urejanje 
območij večjih naravnih vrednot (Kozjanski park) in 
kulturne dediščine z vidika ohranjanja narave, varstva 
kulturne krajine, gozdarstva ter razvoja turizma (širše 
območje Zgornje Savinjske doline in Kamniško-savinjskih 
Alp - del predlaganega Karavanško – Kamniško – 
Savinjskega regijskega parka ter znotraj tega obstoječa 
()krajinska parka Logarska dolina in Robanov kot, več 
ekološko pomembnih območij državnega pomena, 
predlog posebnega območja varstva na podlagi direktive 
o pticah (Kozjanski park) za Naturo 2000,; pomembnejše 
območje kulturne dediščine Zgornja Savinjska dolina in 
Zadrečka dolina, predlagana krajinska parka Menina (z 
ekološko pomembnim območjem državnega pomena) 
in Dobrovlje (uradno te dva parka nista predlagana, glej 
spletno stran ministrstva za okolje, prostor in energijo: 
krajinski park Golte z ekološko pomembnim območjem 
državnega pomena; območje Kozjanskega regijskega 
parka (Kozjanski park) s predlogom širitve, vključno z 
območji izjemnih krajin, ostenjem Posavskega hribovja, 
ekološko pomembnimi območji državnega pomena in 
pomembnejšimi območji kulturne dediščine (Olimje-
Podčetrtek, Babna gora, Planina pri Sevnici-Pilštajn 
in Podsreda-Svete gore ter gozdom s posebnim 
namenom Palčnik pri Podčetrtku, arheološko najdišče in 
območje Rifnika, staro mestno jedro Šentjurja; območje 
predlaganega krajinskega parka Čemšenik (Kozjanski 
park) in že obstoječega krajinskega parka (ustanovljen 
leta 1996 z občinskim odlokom Občine Trbovlje) Mrzlica 
s Posavskim hribovjem (predlog posebnega območja 
varstva  za Naturo 2000); velenjska in šoštanjska jezera 
z velikim potencialom – vodni športi in turizem, Slivniško 
jezero kot naravni rezervat z 250 vrstami ptic; območja 
pomembnejše kulturne dediščine Vojnik-Dobrna-Vitanje, 
Slovenske Konjice in Žička kartuzija; gozdovi s posebnim 
namenom v okolici mest (vključevanje urbanih gozdov v 

Mestno občino Celje in gozdov v okolici mest s poudarjeno 
rekreacijsko in estetsko funkcijo ter klimatsko funkcijo 
in funkcijo varovanja naravne dediščine); usmeritve 
za območja večjih naravnih vrednot (Kozjanski park) in 
kulturne dediščine (Kozjanski park), ki  mejijo na druge 
regije: območje predlaganih krajinskih parkov Huda 
Luknja - Paški Kozjak (tudi ta dva krajinska parka uradno 
nista predlaga oziroma nista zabeležena: tudi predlog za 
Naturo 2000) ter Boč-Plešivec-Donačka gora z območjem 
pomembnejše kulturne dediščine Rogatec in Donačka 
gora; območje predlaganega regijskega parka Pohorje; za 
širša zavarovana območja, to je regijske parke, ki segajo 
na območja več regij, je potrebno opredeliti izdelavo 
skupnega razvojnega programa in v tem prostorsko in 
varstveno-razvojnem dokumentu opredeliti in uskladiti 
državne, regionalne in lokalne interese (Kozjanski park); 
območja urejanja poplavne problematike porečja Savinje s 
pritoki, Dravinje in Sotle (z upoštevanjem naravovarstvenih, 
kulturno-krajinskih, kmetijskih in poselitvenih vidikov); 
zaključena območja večjih agrarnih operacij (namakanje) 
v Savinjski dolini (občine: Braslovče, Polzela, Prebold in 
Žalec); območja kmetijstva, pomembna za ohranjanje 
kulturne krajine; območja kmetijstva, pomembna za 
vidika varovanja okolja in naravnih virov; skrb za tehnično 
dediščino;

-Okolje:
-izboljševanje zraka v kotlinskih legah, še posebej 
na urbaniziranih območjih kjer je skoncentrirana tudi 
večina industrije (največji onesnaževalci); izboljševanje 
kakovosti voda v površinskih vodotokih; zmanjševanje 
onesnaženja podtalnice, ki je v regiji močno ogrožena; 
oblikovanje smernic za postopno saniranje tal, ki so 
onesnažena zaradi emisij iz industrije in prometa ter 
zaradi intenzivnega kmetovanja; zmanjševanje pritiskov 
na gozd, ki jih predstavljajo neposredni posegi v gozdni 
prostor – gradnja cest, industrijskih con in širitev poselitve; 
izboljševanje kakovosti bivanja v urbanih okoljih z 
zmanjševanjem pritiskov, ki jih predstavljajo promet, hrup 
in onesnažen zrak; vzpostavitev ustrezne institucionalne 
organiziranosti za varstvo okolja in trajnostni razvoj na 
regionalni ravni; podpiranje obstoječih ustanov in podjetij, 
ki se ukvarjajo z vprašanji okolja, ter spodbujati nastanek 
novih; spodbujanje izdelave programa varstva okolja na 
regionalni ravni, regionalne Agende 21 ali udejanjanja 
kakšnega drugega instrumenta trajnostnega razvoja, npr. 
ekološko stopinjo ali okoljski proračun (EcoBudget).

4.2 Regionalna izhodišča
 
Na podlagi sprejetega regionalnega razvojnega programa se 
je že izoblikoval nabor tistih prostorskih vsebin regionalnega 
pomena, ki so prioritetne v regiji in morajo zato tvoriti jedro 
vsebine regionalne zasnove prostorskega razvoja. Ker je ta 
nivo zaenkrat še nedorečen in do sprejetja zakona o pokrajinah 
nima nobenih zakonskih pristojnosti so kot regionalne vsebine 
definirani tisti prostorski projekti, ki presegajo potrebe zgolj ene 
občine. Med ključne vsebine spadajo predvsem naslednje:

- poselitev: koncentracija poselitve okrog središč in v 
somestjih Celje-Žalec ter Velenje-Šoštanj, revitalizacija 
degradiranih površin velikih industrijskih kompleksov kot 
potencial za urejanje industrijsko proizvodnih in poslovnih 
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con regijskega značaja, celovito urejanje turistično-
rekreativnih območij;
- infrastruktura: razvoj integriranega prometno-poselitve-
nega sistema, v katerem regionalno in subregionalna 
središča opravljajo ustrezno prometno funkcijo, s hitro 
prometno povezavo sever-jug oblikovati Celje kot 
pomembno regionalno prometno vozlišče, povečati 
dostopnost znotraj regije predvsem na območju Zgornje 
Savinjske doline in Kozjanskega; izgradnja kozjanskega 
cestnega križa; cestna povezava z Zagrebom kot najbližje 
ležečim milijonskim mestom; ohranitev železniške povezave 
z Zagrebom;
- krajina: ohranjanje visoke estetske vrednosti odprtega 
prostora, vključevanje in prepletanje visoke kvalitete 
naravnih vrednot z razvojem turizma, izdelati aktivni scenarij 
za reko Savinjo, vključevanje vodnega in obvodnega 
prostora Savinje, Dravinje in Sotle s pritoki kot povezovalni 
element občin ob njih, sanacija velikih kamnolomov 
(Pirešica, Liboje, Frankolovo, Pečovnik, Gorenje) in 
rudniških površin na območju Velenja in Laškega.
- okolje: ohranjanje sorazmerno visoke kvalitete delov 
okolja regije; saniranje okoljsko degradiranih območij; 
oblikovanje usmeritev regije v trajnostni razvoj.

 
4.3 Občinska izhodišča
 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja bo podala tudi 
izhodišča za prostorske planske akte občin. Občinska 
izhodišča so navedena v veljavnih prostorskih planih. V 
občinah, v katerih so veljavni prostorski plani že zastareli in 
so delovne verzije sprememb in dopolnitev planskih aktov že 
v fazi sprejemanja, se te uporabijo kot podlaga za opredelitev 
občinskih izhodišč. Zaradi nehomogenosti regije v prostorskem 
in razvojnem pogledu, zaradi razdrobljenosti občin, njihovega 
velikega števila in lažje organizacije jih je treba pri načrtovanju 
regionalnega prostorskega razvoja povezati v subregije 
oziroma partnerstva, ki so že izoblikovana tako v podjetniškem 
smislu kot po skupnih prostorskih značilnostih, prednostih in 
problemih.
 
4.3.1 Subregija Celje z okolico obsega občine Celje, Dobrna, 
Laško, Štore, Vojnik. Ključne prostorske vsebine, ki jih je 
potrebno obravnavati in uskladiti so zlasti naslednje:

- poselitev: uskladitev prostorskega razvoja in prepre-
čevanje trenda razpršenosti, oblikovanje obrtnih con 
Laško-Rečica, Sevce, Zidani most, Vojnik, Štore, ureditev 
zdravilišča Rimske Toplice in Laško;
- infrastruktura: prometno povezati Celje na državno 
omrežje, dograditev vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja, sanacija in širitev komunalnih deponij, sanacija 
divjih odlagališč;
- krajina: oblikovanje razlivnih območij za visoke vode 
– izdelati aktivni scenarij za reko Savinjo, urejanje gozdov 
s posebnim namenom v okolici mest-urbanih gozdov v 
Mestni občini Celje in gozdov v okolici mest;
- okolje: opredelitev smernic za: izboljšanje kakovosti zraka, 
postopno sanacijo močne kontaminiranosti tal s težkimi 
kovinami ter za zmanjšanje onesnaženosti podtalnice s 
pesticidi.

4.3.2 Subregija Dravinjska dolina obsega občine Slovenske 
Konjice, Vitanje, Zreče. Ključne prostorske vsebine, ki jih je 
potrebno obravnavati in uskladiti so zlasti naslednje:

- poselitev: umestitev obrtnih con v Slovenskih Konjicah, 
Vitanju in Zrečah;
- infrastruktura: izboljšanje dostopnosti znotraj subregije, 
oblikovanje skupnega parkirišča za tovorna vozila, umestitev 
manjših skupnih čistilnih naprav;
- krajina: ohranjanje gozdnih rezervatov  in ekološko 
pomembnih območij (EPO); urejanje območja predlaganih 
krajinskih parkov Huda Luknja-Paški Kozjak ter 
pomembnejših območij kulturne dediščine; 
- okolje: smernice za zmanjševanje obremenjenosti zraka, 
vode in tal predvsem v Slovenskih Konjicah.

4.3.3 Subregija Obsotelje s Kozjanskim obsega občine 
Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Šentjur pri Celju, 
Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec. Obravnavati je 
potrebno naslednje vsebine:

- poselitev: zgoščevanje ter sanacija obstoječe razpršene 
poselitve; umestitev proizvodno-servisne cone na območju 
nekdanjih skladišč Steklarne Hum na Sotli, ureditev 
poslovno-obrtne ceno v občini Dobje razširitev vseh 
obstoječih naselji v občini Dobje in nova stanovanjska 
soseska, nakup zemljišč v občini Dobje, njihova komunalna 
ureditev in prodaja na trgu;
- infrastruktura:  umestitev centralne čistilne naprave 
v Šentjurju, plinifikacija urbanih središč, razvoj mobilne 
telefonije v Šmarju pri Jelšah, izgradnja hitre ceste od 
avtocestnega priključka Dramlje mimo Šentjurja; izgradnja 
obvoznice za Šentjur proti Planini pri Sevnici; nadvoz preko 
železnic; posodobitev ceste Šentjur – Planina – Sevnica 
in Šentjur – Gorica pri Slivnici; potrebno asfaltirati cestišča 
na odsekih Planina – Sevnica na odseku občine Šentjur; 
Dežno – Jurklošter; Planina – Ledinšca – Lesično .
- krajina: ohranjanje in izraba gozdov s posebnim namenom 
(gozdni rezervati, zdraviliški gozdovi – Olimje, Rogaška 
Slatina), usmeritve za usklajeno urejanje zavarovanih 
območij, ki mejijo na druge regije (Kozjanski regijski park, 
Krajinski park Boč-Plešivec-Donačka gora);
- okolje: ekološka sanacija Slivniškega jezera, raziskave 
novih virov pitne vode na območju celotne občine Dobje.

4.3.4 Subregija Spodnja Savinjska dolina obsega občine 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec. Ključne 
prostorske vsebine, ki jih je potrebno obravnavati in uskladiti 
so zlasti naslednje:

- poselitev: vzpostavitev športno-rekreacijskih območij 
v Šempetru in Podgradu, oblikovanje obrtno-poslovnih 
con na območju Arnovskega gozdu, Šempetra, Podloga, 
Čepelj, Vranskega – Brode;
- infrastruktura: oblikovanje skupnega parkirišča za 
tovorna vozila; park tehnične kulture »Johann Puch« Čeplje, 
zagotavljanje novih virov pitne vode, umestitev manjših 
skupnih čistilnih naprav; obnova jezov na reki Bolski in 
Podgrajščici in hkratna izgradnja manjših hidroelektrarn – s 
tem se izboljšajo hidrološke razmere in poplavna varnost,
- krajina: urejanje porečja Savinje, urejanje območij 
namakanja in večjih agrarnih operacij, urejanje zavarovanih 
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območij (obstoječa krajinska parka Mrzlica in Ponikovski 
kras ter predlagana parka Dobrovlje in  Čemšenik, obnova 
kulturne dediščine, vključitev v zaključeno območje večjih 
agrarnih operacij (namakanje) v Savinjski dolini;
- okolje: smernice za zmanjšanje vrednosti koncentracij 
nitratov in pesticidov v podtalnici; oblikovanje razlivnih 
območij za visoke vode.

4.3.5 Subregija Zgornja Savinjska in Šaleška dolina  
obsega občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, 
Solčava, Šoštanj, Šmartno, Velenje. Obravnavajo se naslednje 
prostorske vsebine:

- poselitev: določitev območij za stanovanja, oblikovanje 
obrtno poslovno proizvodnih območij Gornjega Grada, 
Ljubnega, Luč, Nazarij, Šoštanja in Velenja, vzpostavitev 
športno-rekreacijskih območij Luče, Ljubno, Nazarje, 
okolica Gornjega Grada, Golte, Šoštanj, Velenje; sanacija 
in revitalizacija območja premogovnika,
- infrastruktura: izboljšanje in rekonstrukcija infrastrukture 
znotraj subregije v povezavi z ostalimi, oblikovanje manjših 
skupnih parkirišč za tovorna vozila, določitev novih območij 
virov pitne vode, določitev območij zadrževalnikov na 
pritokih Savinje z vzpostavitvijo sistema MHE in sistema 
namakanja, umestitev manjših skupnih čistilnih naprav, 
umestitev podregijskega centra za ravnanje s komunalnimi 
odpadki,;
- krajina: sanacija in revitalizacija rudniškega jezera, 
ekološka sanacija Pake in krajinska sanacija vodnega 
in obvodnega sveta Savinje in Drete ter njunih pritokov, 
sanacija kamnolomov in sanacija plazov; urejanje 
zavarovanih območij krajinskih parkov, npr. krajinskega 
parka Golte in predlaganega Karavanško-kamniško-
savinjskega regijskega parka (Kozjanski park);
- okolje: usmeritve za sanacijo in revitalizacijo rudniških 
jezer, ekološko sanacijo Pake in varstvo zraka .

 
3. Okvirno ureditveno območje

5. OBSEG OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja se pripravi za 
območje občin SavinjskeSavinjske statistične regije (SKTE 3) 
statistične regije: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Mestna občina 
Celje, Dobje pri Planini, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, 
Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, 
Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, 
Tabor, Mestna občina Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče 
in Žalec.

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja  
in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
regionalne zasnove  

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave 
regionalne zasnove podati smernice in strokovne podlage za 
njeno pripravo, k dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove 
pa mnenje so:  

1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo:
- področje poselitve,
- področje varstva okolja, 
- področje ohranjanja narave,
- področje upravljanja z vodami,
- področje energetike, 
- področje mineralnih surovin; 

2. Ministrstvo za promet:
- Direktorat za letalstvo,
- Direktorat za civilno letalstvo,
- Direktorat za železnice,
- Javna agencija RS za železniški promet
- Direktorat za ceste, 
- Direkcija Republike Slovenije za ceste;

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
- Področje kmetijstva,
- Področje gozdarstva;

4. Ministrstvo za obrambo: 
- Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno  

obrambo,
- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred  

naravnimi in drugimi nesrečami;
5. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za  

varstvo kulturne dediščine;
6. Ministrstvo za informacijsko družbo;
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat  

Republike Slovenije;
8. Ministrstvo za notranje zadeve;
9. Ministrstvo za gospodarstvo;
10. Javna agencija Republike Slovenije za regionalni  

 razvoj;
11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
12. Zavod Republike Slovenije za gozdove;
13. Eles, d.o.o.;
14. Elektro Ljubljana, d.d.;
15. Elektro Celje, d.d.;
16. Elektro Maribor, d.d.;
17. Geoplin Ljubljana;
18. Telekom Slovenije, d.d.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo za promet, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo 
za gospodarstvo, Javna agencija Republike Slovenije za 
regionalni razvoj pristopijo tudi k podpisu dogovora o skupnem 
načrtovanju prostorskih ureditev.

5. Naloge pripravljavca, programskega sveta in drugih 
udeležencev v postopku priprave, sprejemanja in izvajanja 
regionalne zasnove

Postopek priprave regionalne zasnove Savinjske statistične 
regije (SKTE 3) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Urad 
za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: MOPE). Pripravljavec regionalne zasnove je 
odgovoren za zakonitost in koordinacijo priprave regionalne 
zasnove, pri čemer zlasti: 

- pripravi predlog programa priprave,
- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora  

določenih s programom priprave,
- skrbi za usklajen potek izdelave regionalne zasnove  

in koordinacijo med občinami, ministrstvi, programskim  
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svetom in izdelovalcem regionalne zasnove,
- organizira seje programskega sveta,
- organizira in vodi prostorske konference, javne  

razgrnitve in javne obravnave,
- vodi spis postopka priprave in sprejemanja regionalne  

zasnove.

Regionalna razvojna agencija Savinjske statistične regije 
(SKTE 3) vodi administrativne posle, koordinacijo izdelave, 
finančni inženiring in organizacijske posle. Njene naloge so 
zlasti:

- koordinacija dela in postopkov pri pripravi in sprejemanju 
regionalne zasnove; skrbeti mora za koordinacijo med 
občinami, Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, 
Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za promet, 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Javno agencijo Republike Slovenije za regionalni 
razvoj, programskim svetom in projektno skupino ter 
izdelovalcem, 
- v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbere izdelovalca; 
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti  z izvajalcem, 
- v skladu z navodili pripravljavca, organizira seje 
programskega sveta oziroma projektne skupine, 
prostorske konference in organizira javne obravnave,
- v skladu s podrobnejšo opredelitvijo delovnih korakov v 
posameznih fazah organizira usklajevalne delavnice. 

 
Naloge izdelovalca regionalne zasnove so zlasti naslednje:

- priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, 
ki se obravnavajo v okviru projektne skupine in 
programskega sveta,
- priprava predloga regionalne zasnove Savinjske 
statistične regije (SKTE 3), 
- aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih 
konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja 
dokumenta,
- priprava predloga stališč do pripomb, podanih v času 
javne razprave in v postopku sprejemanja, 
- organizacija javnih delavnic, v okviru katerih se obravnava 
pripravljeno gradivo, s pomočjo projektne skupine in v 
skladu s pripravljavcem. 

Minister za prostor imenuje programski svet.

Programski svet usmerja pripravo regionalne zasnove in 
opravlja zlasti naslednje naloge:

- obravnava in predlaga program priprave v potrditev 
občinam udeleženkam in ministru pristojnemu za prostor 
v sprejem;
- obravnava strokovne podlage izdelovalca; 
- obravnava variantne rešitve regionalnih zasnov in izbere 
rešitev;
- obravnava in potrdi predlog regionalne zasnove za javno 
razgrnitev;
- obravnava pripombe in zavzame stališča do pripomb iz 
javne razgrnitve in javnih obravnav ter obravnava in poda 
predhodno mnenje k dopolnjenemu predlogu regionalne 
zasnove.

Zaradi lažjega in bolj strokovnega načina dela ter za zagotovitev 
učinkovite izmenjave podatkov in mnenj nosilcev urejanja 
prostora minister za prostor imenuje projektno skupino. 
Projektna skupina se sestaja po potrebi. 

Naloga predstavnikov občin udeleženk je, da zastopajo 
interese svoje občine in sproti seznanjajo javnost na svojem 
območju z odločitvami, sprejetimi v okviru programskega sveta 
in projektne skupine.  

Občinske uprave imajo zlasti naslednje naloge: 
- imenujejo svoje predstavnike, odgovorne za urejanje 
prostora v občini in zagotovijo njihovo udeležbo v delu 
projektne skupine,
- posredujejo občinske plane, opredelijo vizijo prostorskega 
razvoja občine in zagotovijo podatke o nosilcih urejanja 
prostora na območju svoje občine,
- posredujejo druge podatke, pomembne za načrtovanje 
regionalnega prostorskega razvoja, ki že obstajajo na 
občinah,
- se opredeljujejo do posameznih faz regionalne zasnove 
in načrtovanih rešitev,
- aktivno sodelujejo pri organizaciji javnih obravnav in 
pripravi ustreznih gradiv za občinske svete, 
- zagotovijo obravnavo usklajenega predloga regionalne 
zasnove na občinskih svetih.  

Občinski sveti imajo zlasti naslednje naloge:
- potrjujejo predlog programa priprave regionalne 
zasnove,
- v času javne razgrnitve obravnavajo predlog regionalne 
zasnove in se do njega opredelijo, 
- sprejmejo potrjeni predlog regionalne zasnove. 

6. Seznam potrebnih strokovnih podlag ter način 
pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag 

Pred pričetkom izdelave regionalne zasnove je bila opravljena 
analiza obstoječega stanja kot strokovna podlaga za izdelavo 
dokumenta, nato je bila izdelana vizija nadaljnjega prostorskega 
razvoja regije v variantah, na podlagi izbrane variante je bil 
izdelan osnutek predloga regionalne zasnove prostorskega 
razvoja z usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje. 

6.1. Pri izdelavi strokovnih podlag in regionalne zasnove 
prostorskega razvoja je treba upoštevati naslednja že izdelana 
gradiva:

a) Strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe izdelave 
regionalnega razvojnega programa Savinjske statistične 
regije (SKTE 3) regije za obdobje 2002 – 2006;

b) Andrejčič, P. (2000) Strategija razvoja državnega 
kolesarskega omrežja, DRSC, Ljubljana;

c) Čok, G. (2003) Gospodarske cone: vsebinska in 
terminološka opredelitev, Urbani izziv, letnik 14, št. 1/03, 
Urbanistični inštitut RS, Ljubljana;

d) Dimitrovska Andrews, K., Golobič, M., Gulič, A., Mušič, 
V.B., Ogrin, D., Pichler Milanovič, N., Plevnik, A., Praper, 
S., Ravbar, M. (2002) Koncept prostorskega razvoja 
Slovenije, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor – Urad 
RS za prostorsko planiranje, Urbanistični inštitut RS, 
Ljubljana;
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e) Domitrovič Uranjek, D. (2001) Regionalna zasnova 
prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3) 
regije – pripravljalna faza, naročnik Regionalna razvojna 
agencija Celje, izdelal Razvojni center planiranje Celje, 
Celje;

f) EGS (2000), Prostor Slovenije 2020, Ljubljana;
g) Fister, P. et al. (1993) Arhitekturne krajine in regije 

Slovenije, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor - Urad 
RS za prostorsko planiranje, Fakulteta za arhitekturo, PRE 
Inštitut za arhitekturo in prostor, Ljubljana;

h) Gabrijelčič, P. et al. (1996), Urejanje prostora z vidika 
razpršene gradnje, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor 
- Urad RS za prostorsko planiranje, Fakulteta za arhitekturo, 
PRE Inštitut za arhitekturo in prostor, Ljubljana.

i) Gozdarski inštitut Slovenije (1998), Analiza potenciala lesne 
biomase v Sloveniji, Ljubljana;

j) Geotermalna energija (1999), MZT, Ljubljana;
k) Gulič, A., Plevnik, P. (2000) Promet in prostorski razvoj 

Slovenije - zasnova, naročnik Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo - Urad RS za prostorsko planiranje, Urbanistični 
inštitut RS, Ljubljana;

l) Gulič, A., Plevnik, P. (2002) Regionalna raven razvojnih 
možnosti prometne infrastrukture v prostoru za 
plansko obdobje 2000 - 2020, naročnik Ministrstvo za 
promet,Urbanistični inštitut RS, Ljubljana;

m) Hidrosvet d.o.o (2002) Strokovne podlage za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti in koriščenje vodnih virov v Savinjski 
regiji, strokovne podlage, Celje;

n) Hudoklin, J. (1997) Obravnava degradiranih območij v 
prostorskem planu Slovenije, Acer Novo mesto d.o.o., 
Novo mesto;

o) Hudoklin, J. (2002), Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije 
- zasnova, Acer Novo mesto, d.o.o., MOP - Urad RS za 
prostorsko planiranje, Novo mesto;

p) Hudoklin, J. (2002) Ohranjanje narave in varstvo kulturnih 
vrednot ter prostorski razvoj Slovenije, Acer Novo mesto, 
d.o.o., MOP - Urad RS za prostorsko planiranje, Novo 
mesto;

q) Hudoklin, J. (1999) Zasnova prostorskega razvoja sistema 
krajine, Acer Novo mesto, d.o.o., MOP - Urad RS za 
prostorsko planiranje, Novo mesto;

r) IBE Inženirski biro Elektroprojekt (1987) Kataster MHE na 
območju Slovenije, Ljubljana.

s) IBE Inženirski biro Elektroprojekt (1987), Kataster vodnih 
moči Slovenije, Ljubljana;

t) Kocuvan Polutnik, A., Globevnik, L. (2002) Voda in prostorski 
razvoj Slovenije, Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje, 
MOP - Urad RS za prostorsko planiranje, Celje;

u) Kovač, M. (2003) Zdravstveno stanje gozdov v Savinjski 
statistični regiji in subregijah, Gozdarski inštitut Slovenije, 
Ljubljana;

v) Limburg Development Agency (2003) Drawing and 
Implementation of model for foreign investment promotion 
at regional level, cooperation project cofinanced by Flemish 
government, Belgium;

w) Marušič, J. et al. (1997) Urejanje obcestne krajine, Priročnik 
nastal s sodelovanjem Ministrstva za promet in zveze, 
DARS-a in Urada RS za prostorsko planiranje, Ljubljana;

x) Mestna občina Celje (1998 ), Plan javnih gospodarskih 
služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih 
vod za obdobje od leta 1998 do leta 2007, Celje;

y) Simoneti, M., Jankovič, K., Matjašec, D. (2002) Prostočasne 

dejavnosti in prostorski razvoj Slovenije, Ljubljanjski 
urbanistični zavod, MOP - Urad RS za prostorsko 
planiranje, Ljubljana;

z) Vodnik, M., Šuklje - Erjavec, I. (2001) Mineralne surovine in 
prostorski razvoj Slovenije - zasnova, Urbanistični inštitut 
RS, MOP - Urad RS za prostorsko planiranje, Ljubljana

ter vse drugo že izdelano relevantno gradivo, ki ga izdelovalec 
regionalne zasnove prostorskega razvoja pridobi na 
posameznih občinah.

Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se izdelovalcu 
posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki, če v tej obliki že 
obstajajo. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s 
katerimi razpolagajo, so zlasti:

a) Podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja 
dejavnosti;

b) Predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev 
s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora;

c) Drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru;
d) V postopku priprave regionalne zasnove Zavod RS za 

varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih 
smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, 
in jih posreduje MOPE;

e) V postopku priprave regionalne zasnove Zavod za varstvo 
kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s 
področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja  
varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOPE.

6.2. Izdelovalec regionalne zasnove mora izdelati strokovne 
podlage v skladu z 23. členom Pravilnika.

6.3. Geodetske podlage (v M 1 : 250.000, 1: 100.000, 1: 
50.000, 1: 25.000 ter 1: 5.000) za potrebe izdelave regionalne 
zasnove zagotovi izdelovalec.  

7. Roki priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja
Pridobitev smernic za načrtovanje: 

- Po objavi tega programa priprave v Uradnem listu RS, 
MOPE zaprosi vse nosilce urejanja prostora, določene 
v 4. točki tega programa priprave, da posredujejo svoje 
smernice ali da potrdijo oziroma dopolnijo predhodno 
podane smernice, najkasneje v 30 dneh po prejemu 
vloge.
- Izdelovalec regionalne zasnove izdela analizo smernic ter 
ob upoštevanju vseh predhodnih analiz izdela usmeritve 
za načrtovanje prostorskih  ureditev po prejemu vseh 
smernic.

Izdelava strokovnih podlag in predloga regionalne 
zasnove 

- Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, 
določenih v 6.2. točki tega programa priprave. 
- Programski svet obravnava strokovne podlage, obravnava 
variantne rešitve regionalnih zasnov in izbere rešitev.
- Izdelovalec izdela predlog regionalne zasnove. 
- MOPE organizira prostorsko konferenco z namenom, da 
se na predvidene rešitve v predlogu regionalne zasnove 
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni 
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interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in 
interesnih združenj ter organizirane javnosti,
- Programski svet obravnava in potrdi predlog regionalne 
zasnove.

Javna razgrnitev in javne obravnave
- Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi 
javno razgrnitev predloga regionalne zasnove na Ministrstvu 
za okolje, prostor in energijo ter na sedežih občin udeleženk. 
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.  
- MOPE obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in 
javne obravnave z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno 
običajen način najmanj en teden pred začetkom javne 
razgrnitve. 
- MOPE v času javne razgrnitve v vsaki subregiji organizira 
po eno javno obravnavo.
- MOPE v sodelovanju z izdelovalcem regionalne zasnove, 
v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse 
pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in 
posameznikov.
- MOPE v sodelovanju z izdelovalcem prouči pripombe in 
predloge.
- Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega 
upoštevanja. 
- Programski svet zavzame stališča glede upoštevanja 
predlogov in pripomb, pridobljenih v času javne razgrnitve. 

Izdelava dopolnjenega predloga regionalne zasnove 
- Izdelovalec izdela dopolnjen predlog regionalne zasnove 
v skladu s sprejetimi stališči do predlogov in pripomb.
- MOPE pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega 
programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu 
predlogu regionalne zasnove, najkasneje v 30 dneh po 
prejemu vloge.
- Programski svet obravnava in poda predhodno mnenje k 
dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove.

Sprejem regionalne zasnove 
- Vlada, na predlog ministra MOPE, s sklepom potrdi 
dopolnjeni predlog regionalne zasnove in ga pošlje 
občinam-udeleženkam v sprejem. 
- Občine – udeleženke sprejmejo regionalno zasnovo z 
odlokom in o tem obvestijo programski svet.
- Programski svet sprejme ugotovitev, da so regionalno 
zasnovo sprejele vse občine udeleženke.
- Vlada na predlog ministra MOPE in Programskega sveta 
sprejme sklep o sprejetju regionalne zasnove.

Objava regionalne zasnove 
- Vlada objavi odlok o regionalni zasnovi in ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem regionalne zasnove 
prostorskega razvoja

Skupni stroški izdelave regionalne prostorske zasnove 
Savinjske statistične regije (SKTE 3) so na podlagi predvidenih 
del ocenjeni na 80 milijonov SIT. Vrednost koordinacije 
in vodenja Regionalne razvojne agencije Celje je okvirno 
ocenjena na 10%.
Ker je regionalna zasnova prostorskega razvoja partnerski akt 
med državo in občinami se zagotovi sredstva iz obeh strani. 

Tako je pokrivanje stroškov predvideno iz treh virov. Iz strani 
države Ministrstvo za okolje, prostor in energijo zagotovi 14 
milijonov SIT in Ministrstvo za gospodarstvo 45 milijonov 
SIT. Občine Savinjske statistične regije (SKTE 3) zagotovijo 
sredstva proporcionalno glede na število prebivalcev, skupaj 
21 milijonov SIT.

9. Objava programa priprave

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

 6. POTEK IN VSEBINA DELA
 
Izdelava regionalne zasnove prostorskega razvoja poteka v 
štirih fazah. V začetku se opravi analiza obstoječega stanja 
kot strokovna podlaga za izdelavo dokumenta, nato poda vizijo 
nadaljnjega prostorskega razvoja regije v variantah, v tretji fazi 
se izdela predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja na 
podlagi izbrane variante, v četrti fazi se izdela predlog regionalne 
zasnove prostorskega razvoja z usmeritvami in ukrepi za 
izvajanje v takšni obliki, da je pripravljena za sprejemanje na 
občinskih svetih in za potrditev na Vladi Republike Slovenije.  
 
6.1 Analiza stanja
V tej fazi je potrebno pregledati že izdelane dokumente, ki so 
relevantni za prostorski razvoj regije. Analiza stanja se opravi 
usmerjeno, v smeri preveritve podanih izhodišč na državni, 
regionalni in občinski ravni, ki so predstavljena v prejšnjem 
poglavju. Dodatne prostorske preveritve in analize se izdelajo 
zgolj za tiste vsebine, ki predstavljajo še neopredeljen 
prostorski potencial regije. V tej fazi se prikaže razvojne 
probleme in prostorske konflikte med posameznimi vsebinami. 
Zaradi skladnosti oziroma potrebe podajanja izhodišč, tako 
za občinske kot državne prostorske dokumente, je potrebno 
analizirati zlasti naslednje vsebine: položaj regije, ocena 
stanja in predvidena gibanja v regiji; analiza in vrednotenje 
dosedanjega razvoja, stanja in trendov; prikazane morajo biti 
sektorske razvojne strategije in programi; prikazana strategija 
in cilji državnega in regionalnega razvoja ter izdelana analiza 
in vrednotenje prostorskih planov občin.
 
6.2 Predlog vizije in zasnova prostorskega razvoja regije 
v variantah
Na podlagi ugotovitev analize, izdelane v prvi fazi, se opredelijo 
najpomembnejše prostorske ureditve, kotpredmet obravnave 
regionalne zasnove prostorskega razvoja in oblikuje izhodišča 
za urejanje prostora v obliki usmeritev trajnostnega razvoja 
in po posameznih tematskih sklopih: poselitev, infrastruktura, 
krajina in okolje. Upoštevaje rezultate opravljene analize in 
oblikovanih izhodišč se izdelajo  variantni prikazi zasnove 
prostorskega razvoja regije na ravni scenarijev in sicer za 
vsebine, kjer so te različice potrebne, možne oz. smiselne. 
V tej fazi se variante (scenariji) ovrednotijo na podlagi 
kriterijev, ki izhajajo iz strateških ciljev regije, glede njihovih 
posledic v prostorskem razvoju regije in subregij po vseh  
štirih področjih (poselitev, infrastruktura, krajina in okolje). Na 
delavnici se skupaj z deležniki iz regije pripravi tudi predlog 
izbora najustreznejše variante scenarija prostorskega razvoja 
regije. Grafične priloge se pripravijo v obliki shem, ki prikažejo 
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temeljne značilnosti posamezne variante. Vizija se oblikuje na 
osnovi izbranega razvojnega scenarija ter na osnovi usmeritev, 
ki jih na delavnici predlagajo deležniki iz regije .

6.3 Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja z 
usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje 
Na podlagi izbrane in potrjene variantne rešitve se izdela 
predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja v takšni 
obliki, da jo bo možno javno razgrniti in obravnavati. Za njeno 
učinkovitost pa bo potrebno izdelati tudi usmeritve za izvajanje 
s kazalci za spremljanje izvajanja.

Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja ima 
naslednjo strukturo:
 
1. Namen regionalne zasnove prostorskega razvoja
2. Ureditveno območje regionalne zasnove prostorskega  
razvoja
3.  Usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju

3.1 Izhodišča in cilji za urejanje prostora v regiji
3.2 Vizija oziroma koncept prostorskega razvoja regije

4. Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru z zasnovo rabe 
prostora

4.1 Zasnove prostorskih sistemov z razmestitvijo 
posameznih dejavnosti
4.1.1. Zasnova poselitve
4.1.2. Zasnova infrastrukture
4.1.3. Zasnova dejavnosti v krajini
4.2. Usmeritve za rabo prostora po razvojnih območjih 

5.  Zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega 
načrtovanja na njihovem  ureditvenem območju
6. Usmeritve za pripravo državnih lokacijskih načrtov in 
občinskih prostorskih aktov
7. Program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove 
prostorskega razvoja

K regionalni zasnovi prostorskega razvoja se pripravi priloge v 
skladu z določbami ZUreP-1. Po sprejemu regionalne zasnove 
prostorskega razvoja se izdela tudi Strateška presoja vplivov 
na okolje, ki ni predmet tega programa priprave.

6.4 Dopolnjeni predlog akta v obliki in vsebini, primerni 
za obravnavo, potrditev in sprejem na Vladi Republike 
Slovenije in občinskih svetih

Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske statistične 
regije mora biti izdelana kot prostorski akt v takšni vsebini in 
obliki, kot jo določa ZUreP-1. Predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja mora biti pripravljen za obravnavo na 
programskem svetu, potrditev na Vladi Republike Slovenije 
in za sprejem na občinskih svetih občin Savinjske statistične 
regije. Navedena vsebina se predstavi tudi na kartografskih 
prikazih, praviloma v merilih 1:250.000, 1:100.000, 1:50 000 in 
po potrebi tudi podrobneje.
 
 

7. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI 
UDELEŽENCI TER NJIHOVE NALOGE

 
K izdelavi regionalne zasnove prostorskega razvoja je treba 
vključiti čim širši krog strokovnjakov, ki poznajo prostor in 

prostorske probleme regije in strokovnjakov, kiimajo ustrezna 
znanja in izkušnje s področja regionalnega prostorskega 
načrtovanja. Zaradi velikega števila vključenih občin in nosilcev 
urejanja prostora in zaradi kompleksnosti nalog je treba 
vzpostaviti učinkovit sistem pridobivanja relevantnih podatkov 
in zagotoviti ustrezno koordinacijo z gospodarstvom. 

7.1 Pripravljavec regionalne zasnove prostorskega 
razvoja 
Za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja, njenih 
sprememb in dopolnitev je odgovorno Ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo. Pripravljavec je odgovoren za izvedbo 
postopka priprave, sprejemanja in izvajanja regionalne zasnove 
prostorskega razvoja in njenih sprememb in dopolnitev. 

Naloge pripravljavca so zlasti naslednje:

-analizira pobudo za pripravo in predlaga korake za nadaljnje 
delo na pripravi regionalne zasnove  prostorskega razvoja,
-izdela program priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, 
-skrbi za kakovosten in usklajen potek izdelave regionalne 
zasnove prostorskega razvoja,   koordinacijo med občinami 
Savinjske statistične regije, ministrstvi v katerih delovno 
področje posega regionalna zasnova prostorskega razvoja, 
programskim svetom, projektno skupino in izdelovalcem,
-odgovoren je za organizacijo sej programskega sveta 
oziroma projektne skupine, na katerih se bodo potrjevale 
posamezne faze in sprejemale usmeritve za izdelavo 
dokumenta,
-organizira prostorske konference, javne razgrnitve in javne 
obravnave, 
-vodi spis postopka o pripravi, sprejemanju in izvajanju 
regionalne zasnove prostorskega razvoja,
-zagotovi tolmačenje zakonskih določil,
-posreduje strokovne podlage,  pripravljene za potrebe 
državnega plana in regionalnega      razvoja v Republiki 
Sloveniji,
-zagotovi svojega predstavnika, ki se udeležuje dela v 
posameznih fazah (delavnice, usklajevalni  sestanki),
-prek svojega predstavnika sodeluje pri pripravi regionalne 
zasnove prostorskega razvoja s svetovanjem glede vodenja 
postopka priprave in sprejemanja dokumenta, 
-posreduje  pobude sosednjim regijam za uskladitev 
regionalne zasnove prostorskega razvoja,
-s svojim predstavnikom usmerja pripravo predloga 
regionalne zasnove prostorskega razvoja v obliki in vsebini, 
primerni za obravnavo in sprejem na občinskih svetih in 
Vladi Republike Slovenije.  

7.2 Regionalna razvojna agencija Celje
Glede na svojo vlogo regionalne razvojne agencije za Savinjsko 
statistično regijo vodi administrativne posle,  koordinacijo 
izdelave, finančni inženiring in organizacijske posle Regionalna 
razvojna agencija Celje, ki ima tako pooblastilo občin kot 
tudi države za vodenje projektov na regionalnem nivoju, 
in tudi že sklenjene dogovore z občinami, Ministrstvom za 
okolje, prostor in energijo ter Ministrstvom za gospodarstvo. 
S tem je zadoščeno tako transparentnosti kot zagotavljanju 
demokratičnega načina vodenja izdelave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja. 
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Naloge Regionalne razvojne agencije Celje so zlasti 
naslednje:

- zagotoviti razmere za uspešno izdelavo regionalne 
zasnove prostorskega razvoja,
- koordinacija dela in postopkov pri njeni pripravi in 
sprejemanju; skrbeti mora za kakovosten in usklajen potek 
izdelave regionalne zasnove prostorskega razvoja in 
koordinacijo med občinami, Ministrstvom za okolje, prostor 
in energijo, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom 
za promet, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Javno agencijo Republike Slovenije za regionalni 
razvoj, Gospodarsko zbornico Slovenije (območno 
zbornico), programskim svetom in projektno skupino ter 
izdelovalcem, 
- izpolnjevanje pogodbenih obveznosti  z izvajalcem, 
- v skladu z navodili pripravljavca, ki je odgovoren za 
organizacijo sej programskega sveta, organizira seje 
programskega sveta oziroma projektne skupine, na katerih 
se bodo potrjevale posamezne faze in sprejemale usmeritve 
za izdelavo dokumenta, 
- v skladu s podrobnejšo opredelitvijo delovnih korakov bo v 
posameznih fazah organiziral usklajevalne delavnice, ki se 
jih bodo udeleževali izvajalec in člani projektne skupine.

 
V sam proces izdelave mora Regionalna razvojna agencija 
Celje vključevati tako širšo strokovno javnost, posamezne 
ključne interesne skupine kot preostalo javnost. Zato mora 
v času javne razgrnitve dokumenta, v skladu z navodili 
pripravljavca, organizirati po eno javno obravnavo v vsaki 
subregiji ter eno prostorsko konferenco za strokovno javnost 
za celotno regijo še pred javno razgrnitvijo predloga regionalne 
zasnove prostorskega razvoja. 
 

7.3 Izdelovalec 
Naloge izdelovalca regionalne zasnove prostorskega razvoja 
so zlasti naslednje:

- priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, 
ki se bodo nato obravnavali v okviru projektne skupine za 
posamezne subregije,
- pripraviti mora regionalno zasnovo prostorskega razvoja 
Savinjske statistične regije, ki mora biti izdelana kot 
predlog akta v obliki in vsebini, primerni za potrditev na 
Vladi Republike Slovenije ter za obravnavo in sprejem na 
občinskih svetih občin Savinjske statistične regije, ki so 
vključene v njeno pripravo, 
- aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih 
konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja 
dokumenta,
- pripravlja predloge stališč do pripomb, podanih v času 
javne razprave in postopku sprejemanja, 
- s pomočjo projektne skupine in v skladu s pripravljavcem 
mora organizirati javne delavnice, v okviru katerih se bo 
obravnavalo pripravljeno gradivo. 

 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja mora izražati 
dejanske potrebe prostora, zato mora pri pripravi dokumenta 
sodelovati javnost v čim večjem številu. Vsebina in obseg dela, 
ki ga mora opraviti izdelovalec, je določena v 6. točki tega 
programa priprave.
7.4 Programski svet in  projektna skupina

Koordinacijo priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja vodita Programski svet ter Projektna skupina, ki sta 
odgovorna za  vsebinsko usmerjanje izdelave regionalne 
zasnove prostorskega razvoja. 

Programski svet imenuje minister za prostor na predlog 
pobudnika za izdelavo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja. Predsednik programskega sveta je predstavnik 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Programski svet 
je sestavljen iz predstavnikov ministrstev, v katerih delovno 
področje posega regionalna zasnova prostorskega razvoja, 
predstavnikov občin udeleženk, predstavnikov gospodarstva 
(Gospodarske obrtne zbornice: Savinjsko-šaleška območna 
zbornica Velenje) in negospodarstva, predstavnik Regionalne 
razvojne agencije Celje in nevladnih organizacij.

Programski svet opravlja zlasti naslednje naloge:
- obravnava in potrjuje predlog programa priprave, 
- obravnava variantnih rešitev regionalne zasnove 
prostorskega razvoja in izbor rešitve,
- obravnava in potrditev predloga regionalne zasnove 
prostorskega razvoja,
- obravnava in potrditev stališč do pripomb iz javne razgrnitve 
in javnih obravnav,
- obravnava in potrditev dopolnjenega predloga regionalne 
zasnove prostorskega razvoja,
- spremlja in usmerja uresničevanje izvajanja regionalne 
zasnove prostorskega razvoja.

Programski svet zaradi lažjega in bolj strokovnega načina dela 
ter za zagotovitev učinkovite izmenjave podatkov in mnenj 
nosilcev urejanja prostora imenuje projektno skupino. Vodi 
jo predstavnik Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Člani 
projektne skupine so poleg predstavnika izdelovalca še: po en 
predstavnik vseh občinskih uprav ter predstavniki Ministrstva 
za promet, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije in 
predstavnik Regionalne razvojne agencije Celje.

Projektna skupina opravlja zlasti naslednje naloge:
- spremljanje in nadziranje izvajanja programa priprave 
regionalne zasnove prostorskega razvoja,
- obravnava in potrditev posameznih sklopov strokovnih 
podlag,
- usklajevanje sektorskih strategij in politik v vsebinah, ki se 
nanašajo na regionalne zasnove prostorskega razvoja,
- obravnava variantnih rešitev prostorskih zasnov in predlog 
izbora rešitve,
- obravnava in oblikovanje predloga stališč do pripomb iz 
javne razgrnitve in javnih obravnav.

Zunanji strokovni sodelavci se lahko vključujejo v projekt z 
nalogo presoje posameznih predlogov, strokovnih rešitev, 
variant oziroma faznih poročil, kot jih poda izvajalec projekta.

7.5 Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in 
mnenja
Kot nosilci urejanja prostora podajo smernice in strokovne 
podlage ter mnenja k predlogu regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, naslednja pristojna ministrstva oziroma institucije:  
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1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo:

- Agencija Republike Slovenije za okolje, Sektor za 
varstvo narave, 

- Agencija Republike Slovenije za okolje, Sektor za 
varstvo okolja, 

- Agencija Republike Slovenije za okolje, Sektor za vodno 
gospodarstvo, 

- Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje,

- Urad Republike Slovenije za energetiko,

- Uprava Republike Slovenije za rudarstvo; 

2. Ministrstvo za promet:

- Uprava za civilno letalstvo,

- Urad za železnice,

- Urad za ceste, 

- Direkcija Republike Slovenije za ceste;

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

- Sektor za kmetijstvo,

- Sektor za gozdarstvo;

4. Ministrstvo za obrambo: 

- Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,

- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami;

5. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za  
  varstvo kulturne dediščine;

6. Ministrstvo za informacijsko družbo;

7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike  
 Slovenije;

8. Ministrstvo za notranje zadeve;

9. Ministrstvo za gospodarstvo:

10. Javna agencija Rep. Slovenije za regionalni razvoj;

11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;

12. Zavod Republike Slovenije za gozdove;

13. Eles, d.o.o.;

14. Elektro Ljubljana, d.d.;

15. Elektro Celje, d.d.;

16. Geoplin Ljubljana;

17. Telekom Slovenije, d.d..

18. Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko - Šaleška    
    območna zbornica

Vsi navedeni nosilci urejanja prostora imajo v začetni fazi 
priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja nalogo, da: 

- v 30 dneh po pridobitvi vloge posredujejo svoje sektorske 
strokovne podlage in smernice, relevantne za regionalno 
prostorsko zasnovo in

- v 30 dneh po pridobitvi vloge posredujejo mnenje na 
predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja, kjer 
se glede na svoje pristojnosti opredelijo do ustreznosti 
načrtovanih posegov v prostor.  

7.6 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo 
za promet, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ministrstvo za gospodarstvo, Javna agencija 
Republike Slovenije za regionalni razvoj:  

- pristopijo k podpisu dogovora o skupnem načrtovanju 
prostorskih ureditev,
- imenujejo svojega predstavnika, odgovornega za 
načrtovanje državnega oziroma regionalnega prostorskega 
razvoja na področju dela posameznega ministrstva in 
zagotovi njegovo udeležbo na sejah programskega sveta 
in v delu projektne skupine,
- posredujejo svoje sektorske strokovne podlage in 
smernice, relevantne za regionalno zasnovo prostorskega 
razvoja, 
- posredujejo mnenje na predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja, kjer se glede na svoje pristojnosti 
opredelijo do ustreznosti načrtovanih posegov v prostor. 

7.7 Občine Savinjske statistične regije
Naloga predstavnikov občin Savinjske statistične regije je, da 
zastopajo interese svoje občine, zbirajo potrebne podatke ter 
jih posredujejo izdelovalcu naloge in sproti seznanjajo javnost 
na svojem območju o odločitvah, sprejetih v okviru projektne 
skupine.  

Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se določijo tudi tisti 
deli občinskih prostorskih aktov, ki niso skladni z regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja in zato prenehajo veljati. Z 
regionalno zasnovo prostorskega razvoja se prav tako določijo 
tudi regionalna izhodišča, ki jih morajo v svojih prostorskih 
aktih upoštevati občine, ki so vključene v Savinjsko statistično 
regijo.

Občinske uprave imajo zlasti naslednje naloge: 
- imenujejo svoje predstavnike, odgovorne za urejanje 
prostora v občini in zagotovijo njihovo udeležbo na sejah 
programskega sveta in v delu projektne skupine,
- posredujejo občinske plane, opredelijo vizijo prostorskega 
razvoja občine in  zagotovijo podatke o nosilcih urejanja 
prostora na območju svoje občine,
- posredujejo druge podatke, pomembne za načrtovanje 
regionalnega prostorskega razvoja, ki že obstajajo na 
občinah,
- se opredeljujejo do posameznih faz regionalne zasnove 
prostorskega razvoja in načrtovanih rešitev,
- aktivno sodelujejo pri organizaciji javnih obravnav in 
pripravi ustreznih gradiv za občinske svete, 
- zagotovijo obravnavo usklajenega predloga regionalne 
zasnove prostorskega razvoja na občinskih svetih.  

Občinski sveti imajo zlasti naslednje naloge:

- potrjujejo program priprave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja,
- v času javne razgrnitve obravnavajo predlog regionalne 
zasnove prostorskega razvoja in se do njega opredelijo, 
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- po dopolnitvi regionalne zasnove prostorskega razvoja, 
dokument sprejmejo. 

8. STROKOVNE PODLAGE IN GEODETSKE PODLOGE 

Ob pripravi regionalne zasnove prostorskega razvoja se kot 
strokovne podlage upoštevajo: 

- regionalni razvojni program, 
- strokovne podlage sektorjev (strategije za Savinjsko 
statistično regijo in sektorske zasnove  posameznih 
prostorskih ureditev), 
- analitične ugotovitve v teku izdelave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja,
- druga gradiva, ki so izdelana za posamezna področja ali 
posege v prostor regionalnega pomena. 

Strokovne podlage sektorjev se izdelovalcu posredujejo 
natisnjeno in v digitalni obliki, če v tej obliki že obstajajo. 

Geodetske podlage (v M 1 : 250.000, 100.000, 50.000, 25.000 
ter 5.000) za potrebe izdelave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja zagotovi naročnik in jih posreduje izdelovalcu po 
podpisu pogodbe.  

9. POSTOPEK IN ROKI PRIPRAVE TER SPREJEMANJA

Postopek priprave in sprejemanja regionalne zasnove 
prostorskega razvoja bo potekal v naslednjih fazah:

a) Imenovanje programskega sveta
Minister za prostor imenuje programski svetna predlog 
pobudnika za izdelavo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, ki koordinira pripravo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja. Njegova sestava je določena v 7.4.  točki tega 
programa priprave.

b) Imenovanje projektne skupine
Minister za prostor imenuje projektno skupino, ki bo operativno 
spremljala in usklajevala potek izdelave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja. Njena sestava je določena v 7.4. točki 
tega programa priprave.

c) Izdelava analize stanja 
Pred začetkom del Regionalna razvojna agencija Celje 
organizira prve usklajevalne sestanke, na katerih se 
predstavita potek dela ter način koordinacije in usklajevanja 
med naročnikom, izdelovalci, občinami, Ministrstvom za 
okolje, prostor in energijo in sektorji. Izdelovalec mora nato 
povzeti in ovrednotiti tiste strokovne osnove državnih organov 
in njihovih strokovnih služb s posameznih delovnih področij, 
ki jih je potrebno upoštevati ob izdelavi regionalne zasnove 
prostorskega razvoja ter pripraviti analizo prostorskega plana 
države. Pri tem morajo nosilci urejanja prostora - državni organi 
in njihove strokovne službe aktivno sodelovati ter zagotoviti 
dostopnost svojih projektov in strokovnih podlag ter izstaviti 
svoje smernice. Izdelovalec mora pripraviti analizo ter oceno 
prostorskih planov občin, vključenih v pripravo regionalne 
zasnove prostorskega razvoja in pripraviti analizo stanja in 
trendov v prostoru ter opredeliti položaj regije oziroma subregij 

v širšem prostoru ter izdelati predlog podrobnejše vsebine 
regionalne zasnove prostorskega razvoja (vsebine in območja, 
ki so relevantne za regijsko raven). 

d) Izdelava predloga vizije in zasnova regionalnega 
prostorskega razvoja v variantah
Na podlagi ugotovitev analize, izdelane v prvi fazi, izdelovalec 
opredeli najpomembnejše prostorske ureditve, ki bodo predmet 
obravnave regionalne zasnove prostorskega razvoja in za 
njih oblikuje izhodišča za urejanje prostora v obliki usmeritev 
trajnostnega razvoja in po posameznih tematskih sklopih: 
poselitev, infrastruktura, krajina in okolje. Upoštevaje rezultate 
opravljene analize in oblikovana izhodišča izdelovalec pripravi 
zasnove regionalnega prostorskega razvoja v variantah oz. 
scenarijih in sicer za vsebine, kjer so te različice potrebne, 
možne oz. smiselne. Izdelovalec skupaj z deležniki iz regije 
na delavnici ovrednoti zasnove regionalnega prostorskega 
razvoja v variantah oz. scenarijih upoštevaje kriterije, ki izhajajo 
iz strateških ciljev regije, glede njihovih posledic v prostorskem 
razvoju regije in subregij po vseh štirih področjih (poselitev, 
infrastruktura, krajina in okolje). Na delavnici izdelovalec, skupaj 
z deležniki iz regije, pripravi predlog izbora najustreznejšega 
scenarija prostorskega razvoja regije. Vizija se oblikuje na 
osnovi izbranega razvojnega scenarija ter na osnovi usmeritev, 
ki jih predlagajo deležniki iz regije. Programski svet se opredeli 
do variantnih rešitev zasnov in vizije, ki je podlaga za izdelavo 
predloga RZPR.

e) Izdelava predloga regionalne zasnove prostorskega 
razvoja
Izdelovalec do septembra 2003 pripravi predlog regionalne 
zasnove prostorskega razvoja, ki mora kot prostorski akt 
vključevati temeljne cilje in usmeritve urejanja prostora, zasnovo 
prostorskih sistemov - poselitve, infrastrukturnih sistemov in 
zasnovo dejavnosti v krajini ter smernice in ukrepe za njeno 
izvajanje. Predlog dokumenta mora biti pripravljen za območje 
celotne regije in za posamezne subregije. Programski svet 
oktobra 2003 obravnava in potrdi predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja in ga nato posreduje v javno razgrnitev, 
ki bo trajala najmanj 30 dni. 

f) Prostorska konferenca
Na zboru prve prostorske konference, se obravnava predlog 
programa priprave v avgustu 2003. Predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja se obravnava na zboru druge prostorske 
konference predvidoma v oktobru 2003, na katerem se zberejo 
vsi nosilci urejanja prostora. Predlog dokumenta se tudi javno 
predstavi.

g) Javna razgrnitev in javne obravnave 
Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja se 
predvidoma v oktobru javno razgrne v vseh občinah Savinjske 
statistične regije in na sedežu Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo za 30 dni. V času javne razgrnitve se v vsaki subregiji 
organizira po ena javna obravnava. Pripombe in predlogi, 
pridobljene v času javne razgrnitve, se pošljejo programskemu 
svetu, ki se do njih v novembru 2003 opredeli ter izdelovalcu 
posreduje usmeritve za izdelavo dopolnjenega predloga 
regionalne zasnove prostorskega razvoja.

h) Izdelava dopolnjenega predloga regionalne zasnove 
prostorskega razvoja
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Na podlagi potrjenih stališč do pripomb iz javne obravnave in 
razprave pripravi izdelovalec predvidoma do sredine decembra 
2003 dopolnjen predlog regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, za katerega se v roku 30 dni pridobijo mnenja pristojnih 
nosilcev urejanja prostora.

i) Obravnava, potrditev in sprejem dopolnjenega predloga 
regionalne prostorske zasnove
Dopolnjen predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja 
bo predvidoma do konca decembra 2003 potrdil Programski 
svet. Nato ga v januarju 2004 potrdi Vlada Republike Slovenije 
in pošlje občinskim svetom občin udeleženk v obravnavo in 
sprejem. Regionalno zasnovo prostorskega razvoja v  februarju 
2004 sprejmejo občinski sveti udeleženih občin. Po sprejetju v 
občinah regionalno zasnovo prostorskega razvoja predvidoma 
do konca marca 2004 potrdi Vlada Republike Slovenije.

j) Objava regionalne zasnove prostorskega razvoja
Odlok o sprejeti regionalni zasnovi prostorskega razvoja se 
objavi v uradnih glasilih udeleženih občin in v Uradnem listu 
Republike Slovenije in začne veljati po ustreznem prehodnem 
obdobju. 

10. FINANČNI OKVIR

Skupni stroški izdelave regionalne prostorske zasnove 
Savinjske regije so na podlagi predvidenih del ocenjeni na 75 
milijonov SIT. Vrednost koordinacije in vodenja Regionalne 
razvojne agencije Celje pa je ocenjena na 10%.
Ker je regionalna zasnova prostorskega razvoja partnerski akt 
med državo in občinami bo potrebno zagotoviti sredstva iz obeh 
strani. Tako je pokrivanje stroškov predvideno iz treh virov. 
Iz strani države bo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
zagotovilo 9 milijonov SIT, Ministrstvo za gospodarstvo pa 45 
milijonov SIT. Občine Savinjske regije pa bodo proporcionalno 
glede na število prebivalcev skupaj zagotovile 21 milijonov 
SIT.

Priloga: 
- postopek priprave in sprejemanja regionalne zasnove 
prostorskega razvoja Savinjske statistične regije

Št.: 352-14-8/00
Ljubljana, dnee 78. 78. 20043

EVA: 2003-2511-0169

mag. Janez KOPAČ
Minister za okolje, prostor in energijo
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PRILOGA 1
POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA REGIONALNE ZASNOVE 

PROSTORSKEGA RAZVOJA SAVINJSKE STATISTIČNE REGIJE
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 52. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02 in 56/03), Pravilnika o 
podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04) in 16. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-
I/99) na 3. korespondenčni seji dne 14.07.2004 sprejel 

SKLEP
o potrditvi predloga Programa priprave 

regionalne zasnove prostorskega razvoja
Savinjske statistične regije

I.

Svet Občine Šmartno ob Paki potrjuje predlog Programa 
priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske 
statistične regije.

II.

Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja 
Savinjske statistične regije je priloga in dodatek tega sklepa.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 350-01-01/04
Datum: 14.07.2004 

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

 Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
 Telefon: (01) 478 74 00, Telefaks: (01) 478 74 22

Na podlagi  drugega odstavka 27. in 52. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 
58/03-ZZK-1) je na predlog programskega sveta minister za 
okolje, prostor in energijo sprejel naslednji 

PROGRAM PRIPRAVE
regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske 

statistične regije (SKTE 3)

1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA 
PRIPRAVO REGIONALNE ZASNOVE  

PROSTORSKEGA RAZVOJA

Glede na Oceno stanja in teženj v prostoru Slovenije, Politiko 
urejanja prostora Republike Slovenije (oba dokumenta je 
leta 2001 sprejela Vlada Republike Slovenije) je priprava 
regionalne zasnove prostorskega razvoja (v nadaljnjem 
besedilu: regionalna zasnova) za območje Savinjske statistične 
regije (SKTE 3) utemeljena predvsem zaradi naslednjih 
vsebinskih razlogov: pospešitve razvoja regije v odnosu do 
razvitejših regij v Republiki Sloveniji, policentričnega razvoja 
omrežja mest in drugih naselij v regiji, učinkovitejšega 
načrtovanja prometne in druge infrastrukture v regiji, na novo 
vzpostavljenih mednarodnih odnosov, pospešenega razvoja 
tržnega gospodarstva, spremenjenih družbeno-ekonomskih, 
socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih prostorskih 
opredelitev razvoja regije, drobljenja lokalne samouprave ob 
hkratni centralizaciji oblasti brez logične protiuteži v regionalni 
organizaciji Republike Slovenije. Regionalna zasnova Savinjske 
statistične regije (SKTE 3) bo ob upoštevanju usmeritev iz 
Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije podala 
usmeritve za urejanje prostora v regiji.

Pravno podlago za pripravo regionalnih zasnov prostorskega 
razvoja podajata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: 
ZUreP-1), Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu 
priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah 
njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04, v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik) in Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02-ZDU-1 
in 56/03; v nadaljnem besedilu: ZSRR). 

Na podlagi izdelanega Regionalnega razvojnega programa 
in v skladu z 12. členom Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02-ZDU-
1 in 56/03; v nadaljnjem besedilu: ZSRR) je Regionalna 
razvojna agencija Celje že dne 6.12.1999 podala Ministrstvu 
za okolje, prostor in energijo pobudo za pripravo ustreznega 
prostorskega akta za območje Savinjske statistične regije 
(SKTE 3). Na podlagi tega je bila v letu 2000 že izdelana 
pripravljalna faza regionalne zasnove prostorskega razvoja 
Savinjske statistične regije (SKTE 3), ki je podala ogrodje in 
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izhodišča za nadaljnje aktivnosti. Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo in Ministrstvo za gospodarstvo sta na podlagi svojih 
javnih razpisov sklenili z Regionalno razvojno agencijo Celje 
pogodbo o subvencioniranju priprave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 
3). Tudi 31 občin te statistične regije je s pismi o nameri in 
s podpisom dogovora o skupnem načrtovanju prostorskih 
ureditev regionalnega pomena zagotovilo svoje sodelovanje 
pri izvedbi tega projekta in njegovo sofinanciranje.
Opravljena je bila analiza stanja, pripravljen predlog vizije 
in zasnova prostorskega razvoja regije v variantah, predlog 
regionalne zasnove z usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje. 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je avgusta 2003 v 
skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicalo prostorsko konferenco z 
namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in 
legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih 
združenj ter organizirane javnosti glede priprave regionalne 
zasnove Savinjske statistične regije (SKTE 3). 
Namen regionalne zasnove prostorskega razvoja je opredeliti 
usmeritve za dolgoročni prostorski razvoj celotne Savinjske 
statistične regije. Z njo bodo določene prostorske ureditve 
regionalnega pomena, to so prostorske ureditve državnega 
pomena, prostorske ureditve, ki so skupnega pomena za 
državo in občine ter tiste prostorske ureditve lokalnega 
pomena, ki presegajo pomen ene same občine.
 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja bo oblikovana kot 
partnerski akt med državo in občinami Savinjske statistične 
regije (to so občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje 
pri Planini, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, 
Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, polzela, Prebold, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje 
pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, 
Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec). Ključni cilji, ki jih je 
potrebno doseči so:

- oblikovanje vizije prostorskega razvoja regije in zasnove 
prostorskega razvoja  regije,
- določiti okvirno zasnovo rabe prostora z zasnovo 
razmestitve dejavnosti v prostoru,
- določiti usmeritve za podrobnejše načrtovanje prostorskih 
ureditev regionalnega pomena.

2. OCENA STANJA

Glede na Oceno stanja in teženj v prostoru Slovenije in Politiko 
urejanja prostora Republike Slovenije (oba dokumenta je leta 
2001 sprejela Vlada Republike Slovenije) je priprava regionalne 
zasnove prostorskega razvoja za območje Savinjske statistične 
regije potrebna predvsem zaradi naslednjih vsebinskih 
razlogov: pospeševati razvoj regije v odnosu do razvitejših 
regij v Sloveniji, policentrični razvoj omrežja mest in drugih 
naselij v regiji, učinkovitejšega načrtovanja prometne in druge 
infrastrukture v regiji, sprememb v kmetijski politiki, predlogov 
za vzpostavljanje novih zavarovanih območij, pospešenega 
razvoja tržnega gospodarstva, spremenjenih družbeno-
ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih 
prostorskih opredelitev razvoja regije, drobljenja lokalne 
samouprave ob hkratni centralizaciji oblasti brez logične 
protiuteži v regionalni organizaciji Slovenije.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Republike Slovenije 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 

41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 
in 4/03) in prostorske sestavine družbenega plana Republike 
Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 
41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) 
- v nadaljnjem besedilu: prostorski plan Republike Slovenije), 
ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v 
okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega 
družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki 
Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, 
ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. 
Veljavni prostorski plan Republike Slovenije bo nadomeščen 
z v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), v nadaljnjem besedilu: ZUreP-
1, določeno prostorsko strategijo, ki bo opredelila prostorski 
razvoj Slovenije in usmeritve za urejanje prostora v Sloveniji v 
novih družbeno gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji 
in vstopanju Republike Slovenije v evropske integracije. 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske statistične 
regije bo, izhajajoč iz veljavnega prostorskega plana Republike 
Slovenije in ob upoštevanju strokovnih podlag za izdelavo 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije, podala usmeritve za 
urejanje prostora v regiji.

Pri izdelavi Regionalnega razvojnega programa za Savinjsko 
statistično regijo za obdobje 2002-2006, ki je bil izdelan 
na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02-ZDV-1 in 56/03); v 
nadaljnjem besedilu ZSRR, in v letu 2001 tudi formalno sprejet 
je bilo ugotovljeno, da je za prostorsko umestitev projektov iz 
izvedbenega dela regionalnega razvojnega programa nujna 
izdelava regionalne zasnove prostorskega razvoja, ker je 
prostor bistveni omejitveni in razvojni dejavnik gospodarske in 
družbene aktivnosti regije.

3. RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA

V preteklem obdobju se je prostorsko planiranje v Republiki 
Sloveniji odvijalo na državni in lokalni ravni. Dejstvo pa je, 
da je prostorsko planiranje lahko najbolj učinkovito prav na 
regionalni ravni, kjer se neposredno soočajo razvojni interesi 
posameznih dejavnosti oziroma sektorjev ter njihove pobude 
za posege v prostor. Na tej ravni se lahko oblikujejo usklajeni 
skupni interesi lokalnih skupnosti in se soočajo z državnimi 
interesi. Poleg tega je velik del nalog države na področju 
urejanja prostora izrazito teritorialno pogojen, saj se nanašajo 
na posamezna problemska območja, pri katerih je potrebno 
upoštevati njihove regionalne posebnosti in značilnosti.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
– popr. in 58/03-ZZK-1, v nadaljnem besedilu: ZUreP-1)uvaja 
regionalno raven prostorskega načrtovanja, ki se uresničuje s 
pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja - partnerskim 
prostorskim aktom med državo in občinami. Ti dokumenti se 
pripravljajo za načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega 
pomena na problemskih območjih s skupnimi prostorskimi 
značilnostmi, lahko pa tudi za posamezna funkcionalno 
zaokrožena območja. Kot določa ZUreP-1 je z regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja bo s tem aktom potrebno podati 
usmeritve za pripravo prostorskih aktov države in občin. Hkrati 
je s tem vzpostavljena povezava z izvedbo regionalnega 
razvojnega programa. 
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Pravno podlago za pripravo regionalnih zasnov prostorskega 
razvoja predstavlja ZUreP – 1. Na podlagi drugega odstavka 
52. člena ZUreP-1 sprejme program priprave regionalne 
zasnove prostorskega razvoja minister za prostor na predlog 
programskega sveta. V skladu z 49. členom ZUreP-1 lahko 
regionalna zasnova prostorskega razvoja nadomesti strategijo 
prostorskega razvoja občine v posameznih delih, vendar mora 
biti regionalna zasnova prostorskega razvoja v tem primeru 
pripravljena z vsebino in podrobnostjo kot jo ZUreP-1 določa 
za strategijo prostorskega razvoja občine. 

Na podlagi izdelanega regionalnega razvojnega programa in 
v skladu z 12. členom ZSRR je Regionalna razvojna agencija 
Celje že dne 6.12.1999 podala Ministrstvu za okolje in prostor 
pobudo za pripravo ustreznega prostorskega akta za območje 
Savinjske regije. Na podlagi tega je bila v letu 2000 že izdelana 
pripravljalna faza regionalne zasnove prostorskega razvoja 
Savinjske regije, ki je podala ogrodje in izhodišča za nadaljnje 
aktivnosti.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Ministrstvo 
za gospodarstvo sta na podlagi svojih javnih razpisov 
sklenili z Regionalno razvojno agencijo Celje pogodbo o 
subvencioniranju priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja Savinjske statistične regije. Tudi 31 občin te statistične 
regije je s pismi o nameri in s podpisom dogovora o skupnem 
načrtovanju prostorskih ureditev regionalnega pomena, 
zagotovilo svoje sodelovanje pri izvedbi tega projekta in 
njegovo sofinanciranje.

4. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA

2. Predmet in programska izhodišča regionalne zasnove 
prostorskega razvoja

Predmet regionalne zasnove je:
1.Določitev usmeritev za celovit in usklajen prostorski   
razvoj regije. 
2.Načrtovanje zasnov prostorskih ureditev regionalnega 
pomena in drugih prostorskih ureditev, ki imajo podlago v 
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Regionalnem 
razvojnem programu Savinjske statistične regije (SKTE 3) 
za obdobje 2002-2006.

Programska izhodišča regionalne zasnove so določena v 
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, zlasti v poglavjih o 
razvoju poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine.
Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske statistične 
regije se pripravi v skladu z določbami ZUreP-1, ta program 
priprave pa podrobneje opredeljuje njeno vsebino, obliko in 
način izdelave. 
 
Pri pripravi regionalnih zasnov prostorskega razvoja je potrebno 
upoštevati vse tri ravni prostorskega načrtovanja (državno, 
regionalno in občinsko) in njihova izhodišča. Državna izhodišča 
so podana v ustreznih državnih dokumentih, regionalna v 
sprejetem regionalnem razvojnem programu, občinska pa 
v občinskih dokumentih. Regionalna zasnova prostorskega 
razvoja se pripravi kot celovit, strateški prostorski dokument 
regije. Pri njeni pripravi se morajo prostorsko preveriti, 
medsebojno uskladiti ter v podrobnosti, ki jo bodo omogočale 

sektorske in druge strokovne podlage, ustrezno umestiti v 
prostor vse ključne vsebine, katerih nabor se bo med izdelavo 
regionalnih zasnov prostorskega razvoja še dopolnjeval in 
ustrezno formuliral in sicer odvisno od poteka interakcije med 
njimi ter glede na rezultate posameznih faz izdelave.
 
 
4.1 Državna izhodišča
 
Velik del nalog države na področju urejanja prostora izrazito 
teritorialno pogojen, saj se naloge nanašajo na posamezna 
problemska območja, pri katerih je potrebno upoštevati 
značilnosti in posebnosti regije. To dejstvo je treba upoštevati 
pri usklajevanju državnih interesov na območju regije. Z 
regionalno zasnovo prostorskega razvoja bo potrebno 
prostorsko uskladiti in umestiti predvsem tiste ključne 
prostorske projekte, ki so vitalnega pomena za nadaljnji razvoj 
regije, in sicer po področjih predvsem naslednje

- Poselitev :
uravnotežen policentričen razvoj središč in njihovih zaledij 
na osi Celje - Velenje ter izoblikovanje Savinjske urbane 
regije; umestitev Celja kot središča nacionalnega pomena, 
Velenja kot središča regionalnega pomena, somestij 
Slovenske Konjice - Zreče, Šmarje pri Jelšah - Rogaška 
Slatina, Mozirje - Nazarje, Laškega in Šentjurja kot 
medobčinskih lokalnih središč in drugih pomembnih središč 
za oskrbo posameznih območij znotraj regije, vključno z 
opredelitvijo njihovih funkcij in posledičnih prostorskih 
ureditev; območja za vzpostavitev novih izobraževalnih 
ustanov državnega in regionalnega pomena; usklajevanje 
s hrvaškimi in avstrijskimi obmejnimi območji, izgradnja 
petih osrednjih industrijskih con v Celju (industrijska cona 
Celje - Vzhod), v Velenju, Šoštanju, Šentjurju in v Žalcu na 
območju Arnovskega gozda, ostale manjše gospodarske 
oziroma poslovne cone se locirajo v večjih središčih in 
ob pomembnejših prometnicah; v vsakem občinskem 
središču se v skladu s pogoji in povpraševanjem razvijajo 
obrtne cone; opredelitev območij za potrebe obrambe, 
npr. obrambno območje Menina;

- Infrastruktura: 
-Prometna infrastruktura - izgradnja hitre ceste v smeri 
Celje - Velenje - Slovenj Gradec ter posodobitev obstoječe 
glavne ceste prvega reda v smeri Celje - Laško – Krško; 
izgradnja hitre ceste od priključka avtoceste v Dramljah 
mimo Šentjurja v smeri sever – jug in  posodobitev ceste 
Šentjur – Sevnica – Krško in Šentjur – Gorica pri Slivnici; 
izboljšava regionalnih cestnih povezav še posebej v smeri 
proti Zgornji Savinjski dolini (od priključka na avtocesto pri 
Šempetru do Logarske doline) ter v smeri proti Kozjanskemu 
in Obsotelju; izgradnja nove glavne železniške proge 
drugega reda v smeri Šoštanj - Slovenj Gradec - Dravograd 
ter posodobitev obstoječe regionalne železniške proge 
Šoštanj - Celje in njena prekategorizacija v glavno 
železniško progo drugega reda; posodobitev obstoječe 
železniške proge v smereh Celje - Rogatec - Krapina in 
Celje - Imeno – Kumrovec; ureditev prometnega terminala 
za kombiniran tovorni promet nacionalnega pomena 
v Celju ter regionalnega pomena v Velenju; izgradnja 
terminala za javni potniški promet nacionalnega pomena v 
Celju ter regionalnega pomena v Velenju; razvoj letališča v 
Celju kot javnega letališča nacionalnega ter v Šoštanju kot 
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javnega letališča regionalnega pomena ter posodabljanje 
letaliških naprav za vodenje zračnega prometa na obeh 
letališčih; izgradnja daljinskega državnega in regijskega 
kolesarskega omrežja;
-Telekomunikacijska infrastruktura - pokrivanje območij, 
ki sedaj niso pokrita s signalom mobilne telefonije;
-Komunalna infrastruktura - vzpostavitev regijskega 
centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku; izgradnja 
čistilne naprave za pitno vodo v Vitanjah; izgradnja 
magistralnega vodovoda Poljčane - Rogaška Slatina – 
Rogatec; izgradnja kanalizacij in čistilnih naprav skladno z 
državnimi operativnimi plani;
-Energetska infrastruktura - izgradnja plinovoda M 1/1 
Ceršak – Rogatec in plinovoda Polzela – Šoštanj; izgradnja 
termoenergetskega objekta termoelektrarne Šoštanj VI; 
izgradnja RP Celje;

-Krajina:
- urejanjenje zavarovanih in predlaganih širših območja 
narave (regijski in krajinski parki), ožja zavarovana in 
predlagana območja narave (naravne vrednote, naravni 
rezervati) ter ekološko pomembna območja,urejanje 
območij večjih naravnih vrednot (Kozjanski park) in 
kulturne dediščine z vidika ohranjanja narave, varstva 
kulturne krajine, gozdarstva ter razvoja turizma (širše 
območje Zgornje Savinjske doline in Kamniško-savinjskih 
Alp - del predlaganega Karavanško – Kamniško – 
Savinjskega regijskega parka ter znotraj tega obstoječa 
()krajinska parka Logarska dolina in Robanov kot, več 
ekološko pomembnih območij državnega pomena, 
predlog posebnega območja varstva na podlagi direktive 
o pticah (Kozjanski park) za Naturo 2000,; pomembnejše 
območje kulturne dediščine Zgornja Savinjska dolina in 
Zadrečka dolina, predlagana krajinska parka Menina (z 
ekološko pomembnim območjem državnega pomena) 
in Dobrovlje (uradno te dva parka nista predlagana, glej 
spletno stran ministrstva za okolje, prostor in energijo: 
krajinski park Golte z ekološko pomembnim območjem 
državnega pomena; območje Kozjanskega regijskega 
parka (Kozjanski park) s predlogom širitve, vključno z 
območji izjemnih krajin, ostenjem Posavskega hribovja, 
ekološko pomembnimi območji državnega pomena in 
pomembnejšimi območji kulturne dediščine (Olimje-
Podčetrtek, Babna gora, Planina pri Sevnici-Pilštajn 
in Podsreda-Svete gore ter gozdom s posebnim 
namenom Palčnik pri Podčetrtku, arheološko najdišče in 
območje Rifnika, staro mestno jedro Šentjurja; območje 
predlaganega krajinskega parka Čemšenik (Kozjanski 
park) in že obstoječega krajinskega parka (ustanovljen 
leta 1996 z občinskim odlokom Občine Trbovlje) Mrzlica 
s Posavskim hribovjem (predlog posebnega območja 
varstva  za Naturo 2000); velenjska in šoštanjska jezera 
z velikim potencialom – vodni športi in turizem, Slivniško 
jezero kot naravni rezervat z 250 vrstami ptic; območja 
pomembnejše kulturne dediščine Vojnik-Dobrna-Vitanje, 
Slovenske Konjice in Žička kartuzija; gozdovi s posebnim 
namenom v okolici mest (vključevanje urbanih gozdov v 
Mestno občino Celje in gozdov v okolici mest s poudarjeno 
rekreacijsko in estetsko funkcijo ter klimatsko funkcijo 
in funkcijo varovanja naravne dediščine); usmeritve 
za območja večjih naravnih vrednot (Kozjanski park) in 
kulturne dediščine (Kozjanski park), ki  mejijo na druge 
regije: območje predlaganih krajinskih parkov Huda 

Luknja - Paški Kozjak (tudi ta dva krajinska parka uradno 
nista predlaga oziroma nista zabeležena: tudi predlog za 
Naturo 2000) ter Boč-Plešivec-Donačka gora z območjem 
pomembnejše kulturne dediščine Rogatec in Donačka 
gora; območje predlaganega regijskega parka Pohorje; za 
širša zavarovana območja, to je regijske parke, ki segajo 
na območja več regij, je potrebno opredeliti izdelavo 
skupnega razvojnega programa in v tem prostorsko in 
varstveno-razvojnem dokumentu opredeliti in uskladiti 
državne, regionalne in lokalne interese (Kozjanski park); 
območja urejanja poplavne problematike porečja Savinje s 
pritoki, Dravinje in Sotle (z upoštevanjem naravovarstvenih, 
kulturno-krajinskih, kmetijskih in poselitvenih vidikov); 
zaključena območja večjih agrarnih operacij (namakanje) 
v Savinjski dolini (občine: Braslovče, Polzela, Prebold in 
Žalec); območja kmetijstva, pomembna za ohranjanje 
kulturne krajine; območja kmetijstva, pomembna za 
vidika varovanja okolja in naravnih virov; skrb za tehnično 
dediščino;

-Okolje:
-izboljševanje zraka v kotlinskih legah, še posebej 
na urbaniziranih območjih kjer je skoncentrirana tudi 
večina industrije (največji onesnaževalci); izboljševanje 
kakovosti voda v površinskih vodotokih; zmanjševanje 
onesnaženja podtalnice, ki je v regiji močno ogrožena; 
oblikovanje smernic za postopno saniranje tal, ki so 
onesnažena zaradi emisij iz industrije in prometa ter 
zaradi intenzivnega kmetovanja; zmanjševanje pritiskov 
na gozd, ki jih predstavljajo neposredni posegi v gozdni 
prostor – gradnja cest, industrijskih con in širitev poselitve; 
izboljševanje kakovosti bivanja v urbanih okoljih z 
zmanjševanjem pritiskov, ki jih predstavljajo promet, hrup 
in onesnažen zrak; vzpostavitev ustrezne institucionalne 
organiziranosti za varstvo okolja in trajnostni razvoj na 
regionalni ravni; podpiranje obstoječih ustanov in podjetij, 
ki se ukvarjajo z vprašanji okolja, ter spodbujati nastanek 
novih; spodbujanje izdelave programa varstva okolja na 
regionalni ravni, regionalne Agende 21 ali udejanjanja 
kakšnega drugega instrumenta trajnostnega razvoja, npr. 
ekološko stopinjo ali okoljski proračun (EcoBudget).

4.2 Regionalna izhodišča
 
Na podlagi sprejetega regionalnega razvojnega programa se 
je že izoblikoval nabor tistih prostorskih vsebin regionalnega 
pomena, ki so prioritetne v regiji in morajo zato tvoriti jedro 
vsebine regionalne zasnove prostorskega razvoja. Ker je ta 
nivo zaenkrat še nedorečen in do sprejetja zakona o pokrajinah 
nima nobenih zakonskih pristojnosti so kot regionalne vsebine 
definirani tisti prostorski projekti, ki presegajo potrebe zgolj ene 
občine. Med ključne vsebine spadajo predvsem naslednje:

- poselitev: koncentracija poselitve okrog središč in v 
somestjih Celje-Žalec ter Velenje-Šoštanj, revitalizacija 
degradiranih površin velikih industrijskih kompleksov kot 
potencial za urejanje industrijsko proizvodnih in poslovnih 
con regijskega značaja, celovito urejanje turistično-
rekreativnih območij;
- infrastruktura: razvoj integriranega prometno-poselitve-
nega sistema, v katerem regionalno in subregionalna 
središča opravljajo ustrezno prometno funkcijo, s hitro 
prometno povezavo sever-jug oblikovati Celje kot 
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pomembno regionalno prometno vozlišče, povečati 
dostopnost znotraj regije predvsem na območju Zgornje 
Savinjske doline in Kozjanskega; izgradnja kozjanskega 
cestnega križa; cestna povezava z Zagrebom kot najbližje 
ležečim milijonskim mestom; ohranitev železniške povezave 
z Zagrebom;
- krajina: ohranjanje visoke estetske vrednosti odprtega 
prostora, vključevanje in prepletanje visoke kvalitete 
naravnih vrednot z razvojem turizma, izdelati aktivni scenarij 
za reko Savinjo, vključevanje vodnega in obvodnega 
prostora Savinje, Dravinje in Sotle s pritoki kot povezovalni 
element občin ob njih, sanacija velikih kamnolomov 
(Pirešica, Liboje, Frankolovo, Pečovnik, Gorenje) in 
rudniških površin na območju Velenja in Laškega.
- okolje: ohranjanje sorazmerno visoke kvalitete delov 
okolja regije; saniranje okoljsko degradiranih območij; 
oblikovanje usmeritev regije v trajnostni razvoj.

4.3 Občinska izhodišča
 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja bo podala tudi 
izhodišča za prostorske planske akte občin. Občinska 
izhodišča so navedena v veljavnih prostorskih planih. V 
občinah, v katerih so veljavni prostorski plani že zastareli in 
so delovne verzije sprememb in dopolnitev planskih aktov že 
v fazi sprejemanja, se te uporabijo kot podlaga za opredelitev 
občinskih izhodišč. Zaradi nehomogenosti regije v prostorskem 
in razvojnem pogledu, zaradi razdrobljenosti občin, njihovega 
velikega števila in lažje organizacije jih je treba pri načrtovanju 
regionalnega prostorskega razvoja povezati v subregije 
oziroma partnerstva, ki so že izoblikovana tako v podjetniškem 
smislu kot po skupnih prostorskih značilnostih, prednostih in 
problemih.
 
4.3.1 Subregija Celje z okolico obsega občine Celje, Dobrna, 
Laško, Štore, Vojnik. Ključne prostorske vsebine, ki jih je 
potrebno obravnavati in uskladiti so zlasti naslednje:

- poselitev: uskladitev prostorskega razvoja in prepre-
čevanje trenda razpršenosti, oblikovanje obrtnih con 
Laško-Rečica, Sevce, Zidani most, Vojnik, Štore, ureditev 
zdravilišča Rimske Toplice in Laško;
- infrastruktura: prometno povezati Celje na državno 
omrežje, dograditev vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja, sanacija in širitev komunalnih deponij, sanacija 
divjih odlagališč;
- krajina: oblikovanje razlivnih območij za visoke vode 
– izdelati aktivni scenarij za reko Savinjo, urejanje gozdov 
s posebnim namenom v okolici mest-urbanih gozdov v 
Mestni občini Celje in gozdov v okolici mest;
- okolje: opredelitev smernic za: izboljšanje kakovosti zraka, 
postopno sanacijo močne kontaminiranosti tal s težkimi 
kovinami ter za zmanjšanje onesnaženosti podtalnice s 
pesticidi.

4.3.2 Subregija Dravinjska dolina obsega občine Slovenske 
Konjice, Vitanje, Zreče. Ključne prostorske vsebine, ki jih je 
potrebno obravnavati in uskladiti so zlasti naslednje:

- poselitev: umestitev obrtnih con v Slovenskih Konjicah, 
Vitanju in Zrečah;
- infrastruktura: izboljšanje dostopnosti znotraj subregije, 

oblikovanje skupnega parkirišča za tovorna vozila, umestitev 
manjših skupnih čistilnih naprav;
- krajina: ohranjanje gozdnih rezervatov  in ekološko 
pomembnih območij (EPO); urejanje območja predlaganih 
krajinskih parkov Huda Luknja-Paški Kozjak ter 
pomembnejših območij kulturne dediščine; 
- okolje: smernice za zmanjševanje obremenjenosti zraka, 
vode in tal predvsem v Slovenskih Konjicah.

4.3.3 Subregija Obsotelje s Kozjanskim obsega občine 
Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Šentjur pri Celju, 
Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec. Obravnavati je 
potrebno naslednje vsebine:

- poselitev: zgoščevanje ter sanacija obstoječe razpršene 
poselitve; umestitev proizvodno-servisne cone na območju 
nekdanjih skladišč Steklarne Hum na Sotli, ureditev 
poslovno-obrtne ceno v občini Dobje razširitev vseh 
obstoječih naselji v občini Dobje in nova stanovanjska 
soseska, nakup zemljišč v občini Dobje, njihova komunalna 
ureditev in prodaja na trgu;
- infrastruktura:  umestitev centralne čistilne naprave 
v Šentjurju, plinifikacija urbanih središč, razvoj mobilne 
telefonije v Šmarju pri Jelšah, izgradnja hitre ceste od 
avtocestnega priključka Dramlje mimo Šentjurja; izgradnja 
obvoznice za Šentjur proti Planini pri Sevnici; nadvoz preko 
železnic; posodobitev ceste Šentjur – Planina – Sevnica 
in Šentjur – Gorica pri Slivnici; potrebno asfaltirati cestišča 
na odsekih Planina – Sevnica na odseku občine Šentjur; 
Dežno – Jurklošter; Planina – Ledinšca – Lesično .
- krajina: ohranjanje in izraba gozdov s posebnim namenom 
(gozdni rezervati, zdraviliški gozdovi – Olimje, Rogaška 
Slatina), usmeritve za usklajeno urejanje zavarovanih 
območij, ki mejijo na druge regije (Kozjanski regijski park, 
Krajinski park Boč-Plešivec-Donačka gora);
- okolje: ekološka sanacija Slivniškega jezera, raziskave 
novih virov pitne vode na območju celotne občine Dobje.

4.3.4 Subregija Spodnja Savinjska dolina obsega občine 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec. Ključne 
prostorske vsebine, ki jih je potrebno obravnavati in uskladiti 
so zlasti naslednje:

- poselitev: vzpostavitev športno-rekreacijskih območij 
v Šempetru in Podgradu, oblikovanje obrtno-poslovnih 
con na območju Arnovskega gozdu, Šempetra, Podloga, 
Čepelj, Vranskega – Brode;
- infrastruktura: oblikovanje skupnega parkirišča za 
tovorna vozila; park tehnične kulture »Johann Puch« Čeplje, 
zagotavljanje novih virov pitne vode, umestitev manjših 
skupnih čistilnih naprav; obnova jezov na reki Bolski in 
Podgrajščici in hkratna izgradnja manjših hidroelektrarn – s 
tem se izboljšajo hidrološke razmere in poplavna varnost,
- krajina: urejanje porečja Savinje, urejanje območij 
namakanja in večjih agrarnih operacij, urejanje zavarovanih 
območij (obstoječa krajinska parka Mrzlica in Ponikovski 
kras ter predlagana parka Dobrovlje in  Čemšenik, obnova 
kulturne dediščine, vključitev v zaključeno območje večjih 
agrarnih operacij (namakanje) v Savinjski dolini;
- okolje: smernice za zmanjšanje vrednosti koncentracij 
nitratov in pesticidov v podtalnici; oblikovanje razlivnih 
območij za visoke vode.
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4.3.5 Subregija Zgornja Savinjska in Šaleška dolina  
obsega občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, 
Solčava, Šoštanj, Šmartno, Velenje. Obravnavajo se naslednje 
prostorske vsebine:

- poselitev: določitev območij za stanovanja, oblikovanje 
obrtno poslovno proizvodnih območij Gornjega Grada, 
Ljubnega, Luč, Nazarij, Šoštanja in Velenja, vzpostavitev 
športno-rekreacijskih območij Luče, Ljubno, Nazarje, 
okolica Gornjega Grada, Golte, Šoštanj, Velenje; sanacija 
in revitalizacija območja premogovnika,
- infrastruktura: izboljšanje in rekonstrukcija infrastrukture 
znotraj subregije v povezavi z ostalimi, oblikovanje manjših 
skupnih parkirišč za tovorna vozila, določitev novih območij 
virov pitne vode, določitev območij zadrževalnikov na 
pritokih Savinje z vzpostavitvijo sistema MHE in sistema 
namakanja, umestitev manjših skupnih čistilnih naprav, 
umestitev podregijskega centra za ravnanje s komunalnimi 
odpadki,;
- krajina: sanacija in revitalizacija rudniškega jezera, 
ekološka sanacija Pake in krajinska sanacija vodnega 
in obvodnega sveta Savinje in Drete ter njunih pritokov, 
sanacija kamnolomov in sanacija plazov; urejanje 
zavarovanih območij krajinskih parkov, npr. krajinskega 
parka Golte in predlaganega Karavanško-kamniško-
savinjskega regijskega parka (Kozjanski park);
- okolje: usmeritve za sanacijo in revitalizacijo rudniških 
jezer, ekološko sanacijo Pake in varstvo zraka .

 
3. Okvirno ureditveno območje

5. OBSEG OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja se pripravi za 
območje občin SavinjskeSavinjske statistične regije (SKTE 3) 
statistične regije: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Mestna občina 
Celje, Dobje pri Planini, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, 
Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, 
Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, 
Tabor, Mestna občina Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče 
in Žalec.

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja  
in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
regionalne zasnove  

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave 
regionalne zasnove podati smernice in strokovne podlage za 
njeno pripravo, k dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove 
pa mnenje so:  

1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo:
- področje poselitve,
- področje varstva okolja, 
- področje ohranjanja narave,
- področje upravljanja z vodami,
- področje energetike, 
- področje mineralnih surovin; 

2. Ministrstvo za promet:
- Direktorat za letalstvo,

- Direktorat za civilno letalstvo,
- Direktorat za železnice,
- Javna agencija RS za železniški promet
- Direktorat za ceste, 
- Direkcija Republike Slovenije za ceste;

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
- Področje kmetijstva,
- Področje gozdarstva;

4. Ministrstvo za obrambo: 
- Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno  

obrambo,
- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred  

naravnimi in drugimi nesrečami;
5. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za  

varstvo kulturne dediščine;
6. Ministrstvo za informacijsko družbo;
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat  

Republike Slovenije;
8. Ministrstvo za notranje zadeve;
9. Ministrstvo za gospodarstvo;
10. Javna agencija Republike Slovenije za regionalni  

 razvoj;
11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
12. Zavod Republike Slovenije za gozdove;
13. Eles, d.o.o.;
14. Elektro Ljubljana, d.d.;
15. Elektro Celje, d.d.;
16. Elektro Maribor, d.d.;
17. Geoplin Ljubljana;
18. Telekom Slovenije, d.d.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo za promet, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo 
za gospodarstvo, Javna agencija Republike Slovenije za 
regionalni razvoj pristopijo tudi k podpisu dogovora o skupnem 
načrtovanju prostorskih ureditev.

5. Naloge pripravljavca, programskega sveta in drugih 
udeležencev v postopku priprave, sprejemanja in izvajanja 
regionalne zasnove

Postopek priprave regionalne zasnove Savinjske statistične 
regije (SKTE 3) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Urad 
za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: MOPE). Pripravljavec regionalne zasnove je 
odgovoren za zakonitost in koordinacijo priprave regionalne 
zasnove, pri čemer zlasti: 

- pripravi predlog programa priprave,
- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora  

določenih s programom priprave,
- skrbi za usklajen potek izdelave regionalne zasnove  

in koordinacijo med občinami, ministrstvi, programskim  
svetom in izdelovalcem regionalne zasnove,

- organizira seje programskega sveta,
- organizira in vodi prostorske konference, javne  

razgrnitve in javne obravnave,
- vodi spis postopka priprave in sprejemanja regionalne  

zasnove.

Regionalna razvojna agencija Savinjske statistične regije 
(SKTE 3) vodi administrativne posle, koordinacijo izdelave, 
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finančni inženiring in organizacijske posle. Njene naloge so 
zlasti:

- koordinacija dela in postopkov pri pripravi in sprejemanju 
regionalne zasnove; skrbeti mora za koordinacijo med 
občinami, Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, 
Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za promet, 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Javno agencijo Republike Slovenije za regionalni 
razvoj, programskim svetom in projektno skupino ter 
izdelovalcem, 
- v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbere izdelovalca; 
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti  z izvajalcem, 
- v skladu z navodili pripravljavca, organizira seje 
programskega sveta oziroma projektne skupine, 
prostorske konference in organizira javne obravnave,
- v skladu s podrobnejšo opredelitvijo delovnih korakov v 
posameznih fazah organizira usklajevalne delavnice. 

 
Naloge izdelovalca regionalne zasnove so zlasti naslednje:

- priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, 
ki se obravnavajo v okviru projektne skupine in 
programskega sveta,
- priprava predloga regionalne zasnove Savinjske 
statistične regije (SKTE 3), 
- aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih 
konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja 
dokumenta,
- priprava predloga stališč do pripomb, podanih v času 
javne razprave in v postopku sprejemanja, 
- organizacija javnih delavnic, v okviru katerih se obravnava 
pripravljeno gradivo, s pomočjo projektne skupine in v 
skladu s pripravljavcem. 

Minister za prostor imenuje programski svet.

Programski svet usmerja pripravo regionalne zasnove in 
opravlja zlasti naslednje naloge:

- obravnava in predlaga program priprave v potrditev 
občinam udeleženkam in ministru pristojnemu za prostor 
v sprejem;
- obravnava strokovne podlage izdelovalca; 
- obravnava variantne rešitve regionalnih zasnov in izbere 
rešitev;
- obravnava in potrdi predlog regionalne zasnove za javno 
razgrnitev;
- obravnava pripombe in zavzame stališča do pripomb iz 
javne razgrnitve in javnih obravnav ter obravnava in poda 
predhodno mnenje k dopolnjenemu predlogu regionalne 
zasnove.

Zaradi lažjega in bolj strokovnega načina dela ter za zagotovitev 
učinkovite izmenjave podatkov in mnenj nosilcev urejanja 
prostora minister za prostor imenuje projektno skupino. 
Projektna skupina se sestaja po potrebi. 

Naloga predstavnikov občin udeleženk je, da zastopajo 
interese svoje občine in sproti seznanjajo javnost na svojem 
območju z odločitvami, sprejetimi v okviru programskega sveta 
in projektne skupine.  

Občinske uprave imajo zlasti naslednje naloge: 
- imenujejo svoje predstavnike, odgovorne za urejanje 
prostora v občini in zagotovijo njihovo udeležbo v delu 
projektne skupine,
- posredujejo občinske plane, opredelijo vizijo prostorskega 
razvoja občine in zagotovijo podatke o nosilcih urejanja 
prostora na območju svoje občine,
- posredujejo druge podatke, pomembne za načrtovanje 
regionalnega prostorskega razvoja, ki že obstajajo na 
občinah,
- se opredeljujejo do posameznih faz regionalne zasnove 
in načrtovanih rešitev,
- aktivno sodelujejo pri organizaciji javnih obravnav in 
pripravi ustreznih gradiv za občinske svete, 
- zagotovijo obravnavo usklajenega predloga regionalne 
zasnove na občinskih svetih.  

Občinski sveti imajo zlasti naslednje naloge:
- potrjujejo predlog programa priprave regionalne 
zasnove,
- v času javne razgrnitve obravnavajo predlog regionalne 
zasnove in se do njega opredelijo, 
- sprejmejo potrjeni predlog regionalne zasnove. 

6. Seznam potrebnih strokovnih podlag ter način 
pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag 

Pred pričetkom izdelave regionalne zasnove je bila opravljena 
analiza obstoječega stanja kot strokovna podlaga za izdelavo 
dokumenta, nato je bila izdelana vizija nadaljnjega prostorskega 
razvoja regije v variantah, na podlagi izbrane variante je bil 
izdelan osnutek predloga regionalne zasnove prostorskega 
razvoja z usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje. 

6.1. Pri izdelavi strokovnih podlag in regionalne zasnove 
prostorskega razvoja je treba upoštevati naslednja že izdelana 
gradiva:

a) Strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe izdelave 
regionalnega razvojnega programa Savinjske statistične 
regije (SKTE 3) regije za obdobje 2002 – 2006;

b) Andrejčič, P. (2000) Strategija razvoja državnega 
kolesarskega omrežja, DRSC, Ljubljana;

c) Čok, G. (2003) Gospodarske cone: vsebinska in 
terminološka opredelitev, Urbani izziv, letnik 14, št. 1/03, 
Urbanistični inštitut RS, Ljubljana;

d) Dimitrovska Andrews, K., Golobič, M., Gulič, A., Mušič, 
V.B., Ogrin, D., Pichler Milanovič, N., Plevnik, A., Praper, 
S., Ravbar, M. (2002) Koncept prostorskega razvoja 
Slovenije, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor – Urad 
RS za prostorsko planiranje, Urbanistični inštitut RS, 
Ljubljana;

e) Domitrovič Uranjek, D. (2001) Regionalna zasnova 
prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3) 
regije – pripravljalna faza, naročnik Regionalna razvojna 
agencija Celje, izdelal Razvojni center planiranje Celje, 
Celje;

f) EGS (2000), Prostor Slovenije 2020, Ljubljana;
g) Fister, P. et al. (1993) Arhitekturne krajine in regije 

Slovenije, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor - Urad 
RS za prostorsko planiranje, Fakulteta za arhitekturo, PRE 
Inštitut za arhitekturo in prostor, Ljubljana;
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h) Gabrijelčič, P. et al. (1996), Urejanje prostora z vidika 
razpršene gradnje, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor 
- Urad RS za prostorsko planiranje, Fakulteta za arhitekturo, 
PRE Inštitut za arhitekturo in prostor, Ljubljana.

i) Gozdarski inštitut Slovenije (1998), Analiza potenciala lesne 
biomase v Sloveniji, Ljubljana;

j) Geotermalna energija (1999), MZT, Ljubljana;
k) Gulič, A., Plevnik, P. (2000) Promet in prostorski razvoj 

Slovenije - zasnova, naročnik Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo - Urad RS za prostorsko planiranje, Urbanistični 
inštitut RS, Ljubljana;

l) Gulič, A., Plevnik, P. (2002) Regionalna raven razvojnih 
možnosti prometne infrastrukture v prostoru za 
plansko obdobje 2000 - 2020, naročnik Ministrstvo za 
promet,Urbanistični inštitut RS, Ljubljana;

m) Hidrosvet d.o.o (2002) Strokovne podlage za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti in koriščenje vodnih virov v Savinjski 
regiji, strokovne podlage, Celje;

n) Hudoklin, J. (1997) Obravnava degradiranih območij v 
prostorskem planu Slovenije, Acer Novo mesto d.o.o., 
Novo mesto;

o) Hudoklin, J. (2002), Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije 
- zasnova, Acer Novo mesto, d.o.o., MOP - Urad RS za 
prostorsko planiranje, Novo mesto;

p) Hudoklin, J. (2002) Ohranjanje narave in varstvo kulturnih 
vrednot ter prostorski razvoj Slovenije, Acer Novo mesto, 
d.o.o., MOP - Urad RS za prostorsko planiranje, Novo 
mesto;

q) Hudoklin, J. (1999) Zasnova prostorskega razvoja sistema 
krajine, Acer Novo mesto, d.o.o., MOP - Urad RS za 
prostorsko planiranje, Novo mesto;

r) IBE Inženirski biro Elektroprojekt (1987) Kataster MHE na 
območju Slovenije, Ljubljana.

s) IBE Inženirski biro Elektroprojekt (1987), Kataster vodnih 
moči Slovenije, Ljubljana;

t) Kocuvan Polutnik, A., Globevnik, L. (2002) Voda in prostorski 
razvoj Slovenije, Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje, 
MOP - Urad RS za prostorsko planiranje, Celje;

u) Kovač, M. (2003) Zdravstveno stanje gozdov v Savinjski 
statistični regiji in subregijah, Gozdarski inštitut Slovenije, 
Ljubljana;

v) Limburg Development Agency (2003) Drawing and 
Implementation of model for foreign investment promotion 
at regional level, cooperation project cofinanced by Flemish 
government, Belgium;

w) Marušič, J. et al. (1997) Urejanje obcestne krajine, Priročnik 
nastal s sodelovanjem Ministrstva za promet in zveze, 
DARS-a in Urada RS za prostorsko planiranje, Ljubljana;

x) Mestna občina Celje (1998 ), Plan javnih gospodarskih 
služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih 
vod za obdobje od leta 1998 do leta 2007, Celje;

y) Simoneti, M., Jankovič, K., Matjašec, D. (2002) Prostočasne 
dejavnosti in prostorski razvoj Slovenije, Ljubljanjski 
urbanistični zavod, MOP - Urad RS za prostorsko 
planiranje, Ljubljana;

z) Vodnik, M., Šuklje - Erjavec, I. (2001) Mineralne surovine in 
prostorski razvoj Slovenije - zasnova, Urbanistični inštitut 
RS, MOP - Urad RS za prostorsko planiranje, Ljubljana

ter vse drugo že izdelano relevantno gradivo, ki ga izdelovalec 
regionalne zasnove prostorskega razvoja pridobi na 
posameznih občinah.

Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se izdelovalcu 
posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki, če v tej obliki že 
obstajajo. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s 
katerimi razpolagajo, so zlasti:

a) Podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja 
dejavnosti;

b) Predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev 
s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora;

c) Drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru;
d) V postopku priprave regionalne zasnove Zavod RS za 

varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih 
smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, 
in jih posreduje MOPE;

e) V postopku priprave regionalne zasnove Zavod za varstvo 
kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s 
področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja  
varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOPE.

6.2. Izdelovalec regionalne zasnove mora izdelati strokovne 
podlage v skladu z 23. členom Pravilnika.

6.3. Geodetske podlage (v M 1 : 250.000, 1: 100.000, 1: 
50.000, 1: 25.000 ter 1: 5.000) za potrebe izdelave regionalne 
zasnove zagotovi izdelovalec.  

7. Roki priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja
Pridobitev smernic za načrtovanje: 

- Po objavi tega programa priprave v Uradnem listu RS, 
MOPE zaprosi vse nosilce urejanja prostora, določene 
v 4. točki tega programa priprave, da posredujejo svoje 
smernice ali da potrdijo oziroma dopolnijo predhodno 
podane smernice, najkasneje v 30 dneh po prejemu 
vloge.
- Izdelovalec regionalne zasnove izdela analizo smernic ter 
ob upoštevanju vseh predhodnih analiz izdela usmeritve 
za načrtovanje prostorskih  ureditev po prejemu vseh 
smernic.

Izdelava strokovnih podlag in predloga regionalne 
zasnove 

- Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, 
določenih v 6.2. točki tega programa priprave. 
- Programski svet obravnava strokovne podlage, obravnava 
variantne rešitve regionalnih zasnov in izbere rešitev.
- Izdelovalec izdela predlog regionalne zasnove. 
- MOPE organizira prostorsko konferenco z namenom, da 
se na predvidene rešitve v predlogu regionalne zasnove 
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni 
interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in 
interesnih združenj ter organizirane javnosti,
- Programski svet obravnava in potrdi predlog regionalne 
zasnove.

Javna razgrnitev in javne obravnave
- Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi 
javno razgrnitev predloga regionalne zasnove na Ministrstvu 
za okolje, prostor in energijo ter na sedežih občin udeleženk. 
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.  
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- MOPE obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in 
javne obravnave z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno 
običajen način najmanj en teden pred začetkom javne 
razgrnitve. 
- MOPE v času javne razgrnitve v vsaki subregiji organizira 
po eno javno obravnavo.
- MOPE v sodelovanju z izdelovalcem regionalne zasnove, 
v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse 
pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in 
posameznikov.
- MOPE v sodelovanju z izdelovalcem prouči pripombe in 
predloge.
- Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega 
upoštevanja. 
- Programski svet zavzame stališča glede upoštevanja 
predlogov in pripomb, pridobljenih v času javne razgrnitve. 

Izdelava dopolnjenega predloga regionalne zasnove 
- Izdelovalec izdela dopolnjen predlog regionalne zasnove 
v skladu s sprejetimi stališči do predlogov in pripomb.
- MOPE pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega 
programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu 
predlogu regionalne zasnove, najkasneje v 30 dneh po 
prejemu vloge.
- Programski svet obravnava in poda predhodno mnenje k 
dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove.

Sprejem regionalne zasnove 
- Vlada, na predlog ministra MOPE, s sklepom potrdi 
dopolnjeni predlog regionalne zasnove in ga pošlje 
občinam-udeleženkam v sprejem. 
- Občine – udeleženke sprejmejo regionalno zasnovo z 
odlokom in o tem obvestijo programski svet.
- Programski svet sprejme ugotovitev, da so regionalno 
zasnovo sprejele vse občine udeleženke.
- Vlada na predlog ministra MOPE in Programskega sveta 
sprejme sklep o sprejetju regionalne zasnove.

Objava regionalne zasnove 
- Vlada objavi odlok o regionalni zasnovi in ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem regionalne zasnove 
prostorskega razvoja

Skupni stroški izdelave regionalne prostorske zasnove 
Savinjske statistične regije (SKTE 3) so na podlagi predvidenih 
del ocenjeni na 80 milijonov SIT. Vrednost koordinacije 
in vodenja Regionalne razvojne agencije Celje je okvirno 
ocenjena na 10%.
Ker je regionalna zasnova prostorskega razvoja partnerski akt 
med državo in občinami se zagotovi sredstva iz obeh strani. 
Tako je pokrivanje stroškov predvideno iz treh virov. Iz strani 
države Ministrstvo za okolje, prostor in energijo zagotovi 14 
milijonov SIT in Ministrstvo za gospodarstvo 45 milijonov 
SIT. Občine Savinjske statistične regije (SKTE 3) zagotovijo 
sredstva proporcionalno glede na število prebivalcev, skupaj 
21 milijonov SIT.

9. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

 6. POTEK IN VSEBINA DELA
 
Izdelava regionalne zasnove prostorskega razvoja poteka v 
štirih fazah. V začetku se opravi analiza obstoječega stanja 
kot strokovna podlaga za izdelavo dokumenta, nato poda vizijo 
nadaljnjega prostorskega razvoja regije v variantah, v tretji fazi 
se izdela predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja na 
podlagi izbrane variante, v četrti fazi se izdela predlog regionalne 
zasnove prostorskega razvoja z usmeritvami in ukrepi za 
izvajanje v takšni obliki, da je pripravljena za sprejemanje na 
občinskih svetih in za potrditev na Vladi Republike Slovenije.  

 
6.1 Analiza stanja
V tej fazi je potrebno pregledati že izdelane dokumente, ki so 
relevantni za prostorski razvoj regije. Analiza stanja se opravi 
usmerjeno, v smeri preveritve podanih izhodišč na državni, 
regionalni in občinski ravni, ki so predstavljena v prejšnjem 
poglavju. Dodatne prostorske preveritve in analize se izdelajo 
zgolj za tiste vsebine, ki predstavljajo še neopredeljen 
prostorski potencial regije. V tej fazi se prikaže razvojne 
probleme in prostorske konflikte med posameznimi vsebinami. 
Zaradi skladnosti oziroma potrebe podajanja izhodišč, tako 
za občinske kot državne prostorske dokumente, je potrebno 
analizirati zlasti naslednje vsebine: položaj regije, ocena 
stanja in predvidena gibanja v regiji; analiza in vrednotenje 
dosedanjega razvoja, stanja in trendov; prikazane morajo biti 
sektorske razvojne strategije in programi; prikazana strategija 
in cilji državnega in regionalnega razvoja ter izdelana analiza 
in vrednotenje prostorskih planov občin.
 
6.2 Predlog vizije in zasnova prostorskega razvoja regije 
v variantah
Na podlagi ugotovitev analize, izdelane v prvi fazi, se opredelijo 
najpomembnejše prostorske ureditve, kotpredmet obravnave 
regionalne zasnove prostorskega razvoja in oblikuje izhodišča 
za urejanje prostora v obliki usmeritev trajnostnega razvoja 
in po posameznih tematskih sklopih: poselitev, infrastruktura, 
krajina in okolje. Upoštevaje rezultate opravljene analize in 
oblikovanih izhodišč se izdelajo  variantni prikazi zasnove 
prostorskega razvoja regije na ravni scenarijev in sicer za 
vsebine, kjer so te različice potrebne, možne oz. smiselne. 
V tej fazi se variante (scenariji) ovrednotijo na podlagi 
kriterijev, ki izhajajo iz strateških ciljev regije, glede njihovih 
posledic v prostorskem razvoju regije in subregij po vseh  
štirih področjih (poselitev, infrastruktura, krajina in okolje). Na 
delavnici se skupaj z deležniki iz regije pripravi tudi predlog 
izbora najustreznejše variante scenarija prostorskega razvoja 
regije. Grafične priloge se pripravijo v obliki shem, ki prikažejo 
temeljne značilnosti posamezne variante. Vizija se oblikuje na 
osnovi izbranega razvojnega scenarija ter na osnovi usmeritev, 
ki jih na delavnici predlagajo deležniki iz regije .

6.3 Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja z 
usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje 
Na podlagi izbrane in potrjene variantne rešitve se izdela 
predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja v takšni 
obliki, da jo bo možno javno razgrniti in obravnavati. Za njeno 
učinkovitost pa bo potrebno izdelati tudi usmeritve za izvajanje 
s kazalci za spremljanje izvajanja.
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Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja ima 
naslednjo strukturo:
 
1. Namen regionalne zasnove prostorskega razvoja
2. Ureditveno območje regionalne zasnove prostorskega  
razvoja
3.  Usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju

3.1 Izhodišča in cilji za urejanje prostora v regiji
3.2 Vizija oziroma koncept prostorskega razvoja regije

4. Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru z zasnovo rabe 
prostora

4.1 Zasnove prostorskih sistemov z razmestitvijo 
posameznih dejavnosti
4.1.1. Zasnova poselitve
4.1.2. Zasnova infrastrukture
4.1.3. Zasnova dejavnosti v krajini
4.2. Usmeritve za rabo prostora po razvojnih območjih 

5.  Zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega 
načrtovanja na njihovem  ureditvenem območju
6. Usmeritve za pripravo državnih lokacijskih načrtov in 
občinskih prostorskih aktov
7. Program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove 
prostorskega razvoja

K regionalni zasnovi prostorskega razvoja se pripravi priloge v 
skladu z določbami ZUreP-1. Po sprejemu regionalne zasnove 
prostorskega razvoja se izdela tudi Strateška presoja vplivov 
na okolje, ki ni predmet tega programa priprave.

6.4 Dopolnjeni predlog akta v obliki in vsebini, primerni 
za obravnavo, potrditev in sprejem na Vladi Republike 
Slovenije in občinskih svetih

Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske statistične 
regije mora biti izdelana kot prostorski akt v takšni vsebini in 
obliki, kot jo določa ZUreP-1. Predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja mora biti pripravljen za obravnavo na 
programskem svetu, potrditev na Vladi Republike Slovenije 
in za sprejem na občinskih svetih občin Savinjske statistične 
regije. Navedena vsebina se predstavi tudi na kartografskih 
prikazih, praviloma v merilih 1:250.000, 1:100.000, 1:50 000 in 
po potrebi tudi podrobneje.
 
 

7. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI 
UDELEŽENCI TER NJIHOVE NALOGE

 
K izdelavi regionalne zasnove prostorskega razvoja je treba 
vključiti čim širši krog strokovnjakov, ki poznajo prostor in 
prostorske probleme regije in strokovnjakov, kiimajo ustrezna 
znanja in izkušnje s področja regionalnega prostorskega 
načrtovanja. Zaradi velikega števila vključenih občin in nosilcev 
urejanja prostora in zaradi kompleksnosti nalog je treba 
vzpostaviti učinkovit sistem pridobivanja relevantnih podatkov 
in zagotoviti ustrezno koordinacijo z gospodarstvom. 

7.1 Pripravljavec regionalne zasnove prostorskega 
razvoja 
Za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja, njenih 
sprememb in dopolnitev je odgovorno Ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo. Pripravljavec je odgovoren za izvedbo 

postopka priprave, sprejemanja in izvajanja regionalne zasnove 
prostorskega razvoja in njenih sprememb in dopolnitev. 

Naloge pripravljavca so zlasti naslednje:

-analizira pobudo za pripravo in predlaga korake za nadaljnje 
delo na pripravi regionalne zasnove  prostorskega razvoja,
-izdela program priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, 
-skrbi za kakovosten in usklajen potek izdelave regionalne 
zasnove prostorskega razvoja,   koordinacijo med občinami 
Savinjske statistične regije, ministrstvi v katerih delovno 
področje posega regionalna zasnova prostorskega razvoja, 
programskim svetom, projektno skupino in izdelovalcem,
-odgovoren je za organizacijo sej programskega sveta 
oziroma projektne skupine, na katerih se bodo potrjevale 
posamezne faze in sprejemale usmeritve za izdelavo 
dokumenta,
-organizira prostorske konference, javne razgrnitve in javne 
obravnave, 
-vodi spis postopka o pripravi, sprejemanju in izvajanju 
regionalne zasnove prostorskega razvoja,
-zagotovi tolmačenje zakonskih določil,
-posreduje strokovne podlage,  pripravljene za potrebe 
državnega plana in regionalnega      razvoja v Republiki 
Sloveniji,
-zagotovi svojega predstavnika, ki se udeležuje dela v 
posameznih fazah (delavnice, usklajevalni  sestanki),
-prek svojega predstavnika sodeluje pri pripravi regionalne 
zasnove prostorskega razvoja s svetovanjem glede vodenja 
postopka priprave in sprejemanja dokumenta, 
-posreduje  pobude sosednjim regijam za uskladitev 
regionalne zasnove prostorskega razvoja,
-s svojim predstavnikom usmerja pripravo predloga 
regionalne zasnove prostorskega razvoja v obliki in vsebini, 
primerni za obravnavo in sprejem na občinskih svetih in 
Vladi Republike Slovenije.  

7.2 Regionalna razvojna agencija Celje
Glede na svojo vlogo regionalne razvojne agencije za Savinjsko 
statistično regijo vodi administrativne posle,  koordinacijo 
izdelave, finančni inženiring in organizacijske posle Regionalna 
razvojna agencija Celje, ki ima tako pooblastilo občin kot 
tudi države za vodenje projektov na regionalnem nivoju, 
in tudi že sklenjene dogovore z občinami, Ministrstvom za 
okolje, prostor in energijo ter Ministrstvom za gospodarstvo. 
S tem je zadoščeno tako transparentnosti kot zagotavljanju 
demokratičnega načina vodenja izdelave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja. 
Naloge Regionalne razvojne agencije Celje so zlasti 
naslednje:

- zagotoviti razmere za uspešno izdelavo regionalne 
zasnove prostorskega razvoja,
- koordinacija dela in postopkov pri njeni pripravi in 
sprejemanju; skrbeti mora za kakovosten in usklajen potek 
izdelave regionalne zasnove prostorskega razvoja in 
koordinacijo med občinami, Ministrstvom za okolje, prostor 
in energijo, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom 
za promet, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Javno agencijo Republike Slovenije za regionalni 
razvoj, Gospodarsko zbornico Slovenije (območno 
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zbornico), programskim svetom in projektno skupino ter 
izdelovalcem, 
- izpolnjevanje pogodbenih obveznosti  z izvajalcem, 
- v skladu z navodili pripravljavca, ki je odgovoren za 
organizacijo sej programskega sveta, organizira seje 
programskega sveta oziroma projektne skupine, na katerih 
se bodo potrjevale posamezne faze in sprejemale usmeritve 
za izdelavo dokumenta, 
- v skladu s podrobnejšo opredelitvijo delovnih korakov bo v 
posameznih fazah organiziral usklajevalne delavnice, ki se 
jih bodo udeleževali izvajalec in člani projektne skupine.

 
V sam proces izdelave mora Regionalna razvojna agencija 
Celje vključevati tako širšo strokovno javnost, posamezne 
ključne interesne skupine kot preostalo javnost. Zato mora 
v času javne razgrnitve dokumenta, v skladu z navodili 
pripravljavca, organizirati po eno javno obravnavo v vsaki 
subregiji ter eno prostorsko konferenco za strokovno javnost 
za celotno regijo še pred javno razgrnitvijo predloga regionalne 
zasnove prostorskega razvoja. 
 

7.3 Izdelovalec 
Naloge izdelovalca regionalne zasnove prostorskega razvoja 
so zlasti naslednje:

- priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, 
ki se bodo nato obravnavali v okviru projektne skupine za 
posamezne subregije,
- pripraviti mora regionalno zasnovo prostorskega razvoja 
Savinjske statistične regije, ki mora biti izdelana kot 
predlog akta v obliki in vsebini, primerni za potrditev na 
Vladi Republike Slovenije ter za obravnavo in sprejem na 
občinskih svetih občin Savinjske statistične regije, ki so 
vključene v njeno pripravo, 
- aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih 
konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja 
dokumenta,
- pripravlja predloge stališč do pripomb, podanih v času 
javne razprave in postopku sprejemanja, 
- s pomočjo projektne skupine in v skladu s pripravljavcem 
mora organizirati javne delavnice, v okviru katerih se bo 
obravnavalo pripravljeno gradivo. 

 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja mora izražati 
dejanske potrebe prostora, zato mora pri pripravi dokumenta 
sodelovati javnost v čim večjem številu. Vsebina in obseg dela, 
ki ga mora opraviti izdelovalec, je določena v 6. točki tega 
programa priprave.
7.4 Programski svet in  projektna skupina
Koordinacijo priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja vodita Programski svet ter Projektna skupina, ki sta 
odgovorna za  vsebinsko usmerjanje izdelave regionalne 
zasnove prostorskega razvoja. 

Programski svet imenuje minister za prostor na predlog 
pobudnika za izdelavo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja. Predsednik programskega sveta je predstavnik 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Programski svet 
je sestavljen iz predstavnikov ministrstev, v katerih delovno 
področje posega regionalna zasnova prostorskega razvoja, 
predstavnikov občin udeleženk, predstavnikov gospodarstva 
(Gospodarske obrtne zbornice: Savinjsko-šaleška območna 

zbornica Velenje) in negospodarstva, predstavnik Regionalne 
razvojne agencije Celje in nevladnih organizacij.

Programski svet opravlja zlasti naslednje naloge:
- obravnava in potrjuje predlog programa priprave, 
- obravnava variantnih rešitev regionalne zasnove 
prostorskega razvoja in izbor rešitve,
- obravnava in potrditev predloga regionalne zasnove 
prostorskega razvoja,
- obravnava in potrditev stališč do pripomb iz javne razgrnitve 
in javnih obravnav,
- obravnava in potrditev dopolnjenega predloga regionalne 
zasnove prostorskega razvoja,
- spremlja in usmerja uresničevanje izvajanja regionalne 
zasnove prostorskega razvoja.

Programski svet zaradi lažjega in bolj strokovnega načina dela 
ter za zagotovitev učinkovite izmenjave podatkov in mnenj 
nosilcev urejanja prostora imenuje projektno skupino. Vodi 
jo predstavnik Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Člani 
projektne skupine so poleg predstavnika izdelovalca še: po en 
predstavnik vseh občinskih uprav ter predstavniki Ministrstva 
za promet, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije in 
predstavnik Regionalne razvojne agencije Celje.

Projektna skupina opravlja zlasti naslednje naloge:
- spremljanje in nadziranje izvajanja programa priprave 
regionalne zasnove prostorskega razvoja,
- obravnava in potrditev posameznih sklopov strokovnih 
podlag,
- usklajevanje sektorskih strategij in politik v vsebinah, ki se 
nanašajo na regionalne zasnove prostorskega razvoja,
- obravnava variantnih rešitev prostorskih zasnov in predlog 
izbora rešitve,
- obravnava in oblikovanje predloga stališč do pripomb iz 
javne razgrnitve in javnih obravnav.

Zunanji strokovni sodelavci se lahko vključujejo v projekt z 
nalogo presoje posameznih predlogov, strokovnih rešitev, 
variant oziroma faznih poročil, kot jih poda izvajalec projekta.

7.5 Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in 
mnenja
Kot nosilci urejanja prostora podajo smernice in strokovne 
podlage ter mnenja k predlogu regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, naslednja pristojna ministrstva oziroma institucije:  

1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo:

- Agencija Republike Slovenije za okolje, Sektor za 
varstvo narave, 

- Agencija Republike Slovenije za okolje, Sektor za 
varstvo okolja, 

- Agencija Republike Slovenije za okolje, Sektor za vodno 
gospodarstvo, 

- Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje,

- Urad Republike Slovenije za energetiko,

- Uprava Republike Slovenije za rudarstvo; 
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2. Ministrstvo za promet:

- Uprava za civilno letalstvo,

- Urad za železnice,

- Urad za ceste, 

- Direkcija Republike Slovenije za ceste;

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

- Sektor za kmetijstvo,

- Sektor za gozdarstvo;

4. Ministrstvo za obrambo: 

- Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,

- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami;

5. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za  
  varstvo kulturne dediščine;

6. Ministrstvo za informacijsko družbo;

7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike  
 Slovenije;

8. Ministrstvo za notranje zadeve;

9. Ministrstvo za gospodarstvo:

10. Javna agencija Rep. Slovenije za regionalni razvoj;

11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;

12. Zavod Republike Slovenije za gozdove;

13. Eles, d.o.o.;

14. Elektro Ljubljana, d.d.;

15. Elektro Celje, d.d.;

16. Geoplin Ljubljana;

17. Telekom Slovenije, d.d..

18. Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko - Šaleška    
    območna zbornica

Vsi navedeni nosilci urejanja prostora imajo v začetni fazi 
priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja nalogo, da: 

- v 30 dneh po pridobitvi vloge posredujejo svoje sektorske 
strokovne podlage in smernice, relevantne za regionalno 
prostorsko zasnovo in
- v 30 dneh po pridobitvi vloge posredujejo mnenje na 
predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja, kjer 
se glede na svoje pristojnosti opredelijo do ustreznosti 
načrtovanih posegov v prostor.  

7.6 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo 
za promet, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ministrstvo za gospodarstvo, Javna agencija 
Republike Slovenije za regionalni razvoj:  

- pristopijo k podpisu dogovora o skupnem načrtovanju 
prostorskih ureditev,
- imenujejo svojega predstavnika, odgovornega za 

načrtovanje državnega oziroma regionalnega prostorskega 
razvoja na področju dela posameznega ministrstva in 
zagotovi njegovo udeležbo na sejah programskega sveta 
in v delu projektne skupine,
- posredujejo svoje sektorske strokovne podlage in 
smernice, relevantne za regionalno zasnovo prostorskega 
razvoja, 
- posredujejo mnenje na predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja, kjer se glede na svoje pristojnosti 
opredelijo do ustreznosti načrtovanih posegov v prostor. 

7.7 Občine Savinjske statistične regije
Naloga predstavnikov občin Savinjske statistične regije je, da 
zastopajo interese svoje občine, zbirajo potrebne podatke ter 
jih posredujejo izdelovalcu naloge in sproti seznanjajo javnost 
na svojem območju o odločitvah, sprejetih v okviru projektne 
skupine.  

Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se določijo tudi tisti 
deli občinskih prostorskih aktov, ki niso skladni z regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja in zato prenehajo veljati. Z 
regionalno zasnovo prostorskega razvoja se prav tako določijo 
tudi regionalna izhodišča, ki jih morajo v svojih prostorskih 
aktih upoštevati občine, ki so vključene v Savinjsko statistično 
regijo.

Občinske uprave imajo zlasti naslednje naloge: 
- imenujejo svoje predstavnike, odgovorne za urejanje 
prostora v občini in zagotovijo njihovo udeležbo na sejah 
programskega sveta in v delu projektne skupine,
- posredujejo občinske plane, opredelijo vizijo prostorskega 
razvoja občine in  zagotovijo podatke o nosilcih urejanja 
prostora na območju svoje občine,
- posredujejo druge podatke, pomembne za načrtovanje 
regionalnega prostorskega razvoja, ki že obstajajo na 
občinah,
- se opredeljujejo do posameznih faz regionalne zasnove 
prostorskega razvoja in načrtovanih rešitev,
- aktivno sodelujejo pri organizaciji javnih obravnav in 
pripravi ustreznih gradiv za občinske svete, 
- zagotovijo obravnavo usklajenega predloga regionalne 
zasnove prostorskega razvoja na občinskih svetih.  

Občinski sveti imajo zlasti naslednje naloge:

- potrjujejo program priprave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja,
- v času javne razgrnitve obravnavajo predlog regionalne 
zasnove prostorskega razvoja in se do njega opredelijo, 
- po dopolnitvi regionalne zasnove prostorskega razvoja, 
dokument sprejmejo. 

8. STROKOVNE PODLAGE IN GEODETSKE PODLOGE 

Ob pripravi regionalne zasnove prostorskega razvoja se kot 
strokovne podlage upoštevajo: 

- regionalni razvojni program, 
- strokovne podlage sektorjev (strategije za Savinjsko 
statistično regijo in sektorske zasnove  posameznih 
prostorskih ureditev), 
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- analitične ugotovitve v teku izdelave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja,
- druga gradiva, ki so izdelana za posamezna področja ali 
posege v prostor regionalnega pomena. 

Strokovne podlage sektorjev se izdelovalcu posredujejo 
natisnjeno in v digitalni obliki, če v tej obliki že obstajajo. 

Geodetske podlage (v M 1 : 250.000, 100.000, 50.000, 25.000 
ter 5.000) za potrebe izdelave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja zagotovi naročnik in jih posreduje izdelovalcu po 
podpisu pogodbe.  

9. POSTOPEK IN ROKI PRIPRAVE TER SPREJEMANJA

Postopek priprave in sprejemanja regionalne zasnove 
prostorskega razvoja bo potekal v naslednjih fazah:

a) Imenovanje programskega sveta
Minister za prostor imenuje programski svetna predlog 
pobudnika za izdelavo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, ki koordinira pripravo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja. Njegova sestava je določena v 7.4.  točki tega 
programa priprave.

b) Imenovanje projektne skupine
Minister za prostor imenuje projektno skupino, ki bo operativno 
spremljala in usklajevala potek izdelave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja. Njena sestava je določena v 7.4. točki 
tega programa priprave.

c) Izdelava analize stanja 
Pred začetkom del Regionalna razvojna agencija Celje 
organizira prve usklajevalne sestanke, na katerih se 
predstavita potek dela ter način koordinacije in usklajevanja 
med naročnikom, izdelovalci, občinami, Ministrstvom za 
okolje, prostor in energijo in sektorji. Izdelovalec mora nato 
povzeti in ovrednotiti tiste strokovne osnove državnih organov 
in njihovih strokovnih služb s posameznih delovnih področij, 
ki jih je potrebno upoštevati ob izdelavi regionalne zasnove 
prostorskega razvoja ter pripraviti analizo prostorskega plana 
države. Pri tem morajo nosilci urejanja prostora - državni organi 
in njihove strokovne službe aktivno sodelovati ter zagotoviti 
dostopnost svojih projektov in strokovnih podlag ter izstaviti 
svoje smernice. Izdelovalec mora pripraviti analizo ter oceno 
prostorskih planov občin, vključenih v pripravo regionalne 
zasnove prostorskega razvoja in pripraviti analizo stanja in 
trendov v prostoru ter opredeliti položaj regije oziroma subregij 
v širšem prostoru ter izdelati predlog podrobnejše vsebine 
regionalne zasnove prostorskega razvoja (vsebine in območja, 
ki so relevantne za regijsko raven). 

d) Izdelava predloga vizije in zasnova regionalnega 
prostorskega razvoja v variantah
Na podlagi ugotovitev analize, izdelane v prvi fazi, izdelovalec 
opredeli najpomembnejše prostorske ureditve, ki bodo predmet 
obravnave regionalne zasnove prostorskega razvoja in za 
njih oblikuje izhodišča za urejanje prostora v obliki usmeritev 
trajnostnega razvoja in po posameznih tematskih sklopih: 
poselitev, infrastruktura, krajina in okolje. Upoštevaje rezultate 
opravljene analize in oblikovana izhodišča izdelovalec pripravi 

zasnove regionalnega prostorskega razvoja v variantah oz. 
scenarijih in sicer za vsebine, kjer so te različice potrebne, 
možne oz. smiselne. Izdelovalec skupaj z deležniki iz regije 
na delavnici ovrednoti zasnove regionalnega prostorskega 
razvoja v variantah oz. scenarijih upoštevaje kriterije, ki izhajajo 
iz strateških ciljev regije, glede njihovih posledic v prostorskem 
razvoju regije in subregij po vseh štirih področjih (poselitev, 
infrastruktura, krajina in okolje). Na delavnici izdelovalec, skupaj 
z deležniki iz regije, pripravi predlog izbora najustreznejšega 
scenarija prostorskega razvoja regije. Vizija se oblikuje na 
osnovi izbranega razvojnega scenarija ter na osnovi usmeritev, 
ki jih predlagajo deležniki iz regije. Programski svet se opredeli 
do variantnih rešitev zasnov in vizije, ki je podlaga za izdelavo 
predloga RZPR.

e) Izdelava predloga regionalne zasnove prostorskega 
razvoja
Izdelovalec do septembra 2003 pripravi predlog regionalne 
zasnove prostorskega razvoja, ki mora kot prostorski akt 
vključevati temeljne cilje in usmeritve urejanja prostora, zasnovo 
prostorskih sistemov - poselitve, infrastrukturnih sistemov in 
zasnovo dejavnosti v krajini ter smernice in ukrepe za njeno 
izvajanje. Predlog dokumenta mora biti pripravljen za območje 
celotne regije in za posamezne subregije. Programski svet 
oktobra 2003 obravnava in potrdi predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja in ga nato posreduje v javno razgrnitev, 
ki bo trajala najmanj 30 dni. 

f) Prostorska konferenca
Na zboru prve prostorske konference, se obravnava predlog 
programa priprave v avgustu 2003. Predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja se obravnava na zboru druge prostorske 
konference predvidoma v oktobru 2003, na katerem se zberejo 
vsi nosilci urejanja prostora. Predlog dokumenta se tudi javno 
predstavi.

g) Javna razgrnitev in javne obravnave 
Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja se 
predvidoma v oktobru javno razgrne v vseh občinah Savinjske 
statistične regije in na sedežu Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo za 30 dni. V času javne razgrnitve se v vsaki subregiji 
organizira po ena javna obravnava. Pripombe in predlogi, 
pridobljene v času javne razgrnitve, se pošljejo programskemu 
svetu, ki se do njih v novembru 2003 opredeli ter izdelovalcu 
posreduje usmeritve za izdelavo dopolnjenega predloga 
regionalne zasnove prostorskega razvoja.

h) Izdelava dopolnjenega predloga regionalne zasnove 
prostorskega razvoja
Na podlagi potrjenih stališč do pripomb iz javne obravnave in 
razprave pripravi izdelovalec predvidoma do sredine decembra 
2003 dopolnjen predlog regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, za katerega se v roku 30 dni pridobijo mnenja pristojnih 
nosilcev urejanja prostora.

i) Obravnava, potrditev in sprejem dopolnjenega predloga 
regionalne prostorske zasnove
Dopolnjen predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja 
bo predvidoma do konca decembra 2003 potrdil Programski 
svet. Nato ga v januarju 2004 potrdi Vlada Republike Slovenije 
in pošlje občinskim svetom občin udeleženk v obravnavo in 
sprejem. Regionalno zasnovo prostorskega razvoja v  februarju 



14. julij 2004URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 30 / Številka 15-2004

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2004 sprejmejo občinski sveti udeleženih občin. Po sprejetju v 
občinah regionalno zasnovo prostorskega razvoja predvidoma 
do konca marca 2004 potrdi Vlada Republike Slovenije.

j) Objava regionalne zasnove prostorskega razvoja
Odlok o sprejeti regionalni zasnovi prostorskega razvoja se 
objavi v uradnih glasilih udeleženih občin in v Uradnem listu 
Republike Slovenije in začne veljati po ustreznem prehodnem 
obdobju. 

10. FINANČNI OKVIR

Skupni stroški izdelave regionalne prostorske zasnove 
Savinjske regije so na podlagi predvidenih del ocenjeni na 75 
milijonov SIT. Vrednost koordinacije in vodenja Regionalne 
razvojne agencije Celje pa je ocenjena na 10%.
Ker je regionalna zasnova prostorskega razvoja partnerski akt 
med državo in občinami bo potrebno zagotoviti sredstva iz obeh 
strani. Tako je pokrivanje stroškov predvideno iz treh virov. 
Iz strani države bo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
zagotovilo 9 milijonov SIT, Ministrstvo za gospodarstvo pa 45 
milijonov SIT. Občine Savinjske regije pa bodo proporcionalno 
glede na število prebivalcev skupaj zagotovile 21 milijonov 
SIT.

Priloga: 
- postopek priprave in sprejemanja regionalne zasnove 
prostorskega razvoja Savinjske statistične regije

Št.: 352-14-8/00
Ljubljana, dnee 78. 78. 20043

EVA: 2003-2511-0169

mag. Janez KOPAČ
Minister za okolje, prostor in energijo
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