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DRŽAVNI ZBOR
507. Sklep o izvajanju izjemnih pooblastil 

Slovenske vojske pri širšem varovanju 
državne meje

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 37.a člena Zako-
na o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo in 95/15) in 112. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 
in 80/13) je Državni zbor na seji dne 22. februarja 2016 sprejel

S K L E P
o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske 

pri širšem varovanju državne meje

I
Varnostne razmere zahtevajo, da pripadniki Slovenske 

vojske s policijo sodelujejo pri širšem varovanju državne meje 
in pri tem izvajajo pooblastila, določena v prvem odstavku 
37.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 95/15).

II
Pripadniki Slovenske vojske lahko pooblastila iz prve-

ga odstavka 37.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, 
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) začnejo 
izvajati z dnem uveljavitve tega sklepa in jih izvajajo tri mesece.

Vlada Republike Slovenije o izvajanju izjemnih pooblastil 
Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje sproti 
seznanja delovni telesi Državnega zbora, pristojni za obrambo 
in notranje zadeve, in sicer s prvim poročilom v roku enega 
meseca po uveljavitvi tega sklepa in drugim poročilom po pre-
nehanju veljavnosti tega sklepa.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 200-01/16-4/8
Ljubljana, dne 22. februarja 2016
EPA 1048-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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OBČINE
BREŽICE

508. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja 
vas – Ap 1247

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 
– ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni 
seji dne 11. 2. 2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za območje razpršene poselitve  
Dolenja vas – Ap 1247

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
podlaga in predmet za OPPN

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni pro-
storski načrt za območje razpršene poselitve Dolenja vas – 
Ap 1247 (v nadaljevanju »OPPN«), ki ga je izdelalo podjetje 
M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., (januar 2016) pod 
št. projekta PA-1509.

(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14).

(3) Na območju OPPN se določijo merila in pogoji za eno-
stanovanjske stavbe s spremljajočimi stavbami in pripadajočo 
infrastrukturo oziroma sanacija obstoječih ureditev na dveh 
parcelah obstoječih objektov.

2. člen
pomen izrazov

(1) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) 
je razmerje med zazidano površino (vključno s tistimi nezah-
tevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov 
in v katere človek lahko vstopi) in celotno površino parcele, 
namenjene gradnji.

(2) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma 
načrtovane stavbe s svojim najbolj izpostavljenim delom stavbe 
nad terenom ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so 
od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.

(3) Kolenčni zid je višina zidu v podstrešju, merjeno od 
nosilne konstrukcije (npr. plošča) do stika poševne strehe in 
vertikalne zunanje stene, merjeno z notranje strani stavbe. V 
višino kolenčnega zidu je všteta tudi višina kapne lege.

(4) Kubus pomeni volumen oblike kvadra oziroma kocke.
(5) Mansarda (v nadaljevanju M) je prostor pod poševno 

streho.
(6) Parcela objekta oziroma parcela namenjena gradnji 

je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na 
katerem stoji objekt vključno z urejenimi površinami, ki služijo 
temu objektu oziroma na katerem je predviden objekt vključno 
z urejenimi površinami, ki bodo služila temu objektu. Kot par-
cela objekta se štejejo tudi gradbene parcele objektov oziroma 
funkcionalna zemljišča objektov po prejšnjih predpisih.

(7) Spremljajoče stavbe so po svojem namenu enake 
enostavnim in nezahtevnim objektom, ki imajo enega ali več 

prostorov, v katerega človek lahko vstopi in sodijo po svoji veli-
kosti oziroma zahtevnosti med manj zahtevne objekte.

(8) Spremljajoči objekti so po svojem namenu enaki eno-
stavnim in nezahtevnim objektom, po svoji velikosti oziroma 
zahtevnosti pa sodijo v manj zahtevne objekte.

(9) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki 
je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja 
enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Stav-
bišča predvidenih in obstoječih objektov prav tako predstavljajo 
površino za razvoj objekta(ov).

(10) Praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati 
določila odloka, vendar je dopustno odstopanje od njih, če jih 
zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno upoštevati, 
kar je treba obrazložiti in utemeljiti v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(11) Spremljajoča dejavnost je tista dejavnost, ki ni zajeta 
v osnovni namenski rabi, a se lahko umešča pod pogojem, da 
na osnovno namensko rabo nima negativnih vplivov.

(12) Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere 
človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju 
dejavnosti.

(13) Zazelenjena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z 
vegetacijskim slojem.

3. člen
vsebina

(1) OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela (odlok) tudi 
grafični del ter priloge.

(2) Vsebina odloka določa:
1. opis prostorskih ureditve;
2. območje urejanja;
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor;
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro;

5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine;

6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave;

7. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela;
8. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
9. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
10. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev;
11. obveznosti udeležencev graditve objektov;
12. usmeritve za določanje meril in pogojev po preneha-

nju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del vsebuje naslednje načrte:
1. Območje OPPN
2. Situacija M 1:500
(4) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz 

hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, 
strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja 
nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in 
povzetek za javnost.

(5) Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varova-
nja, okoljsko poročilo za postopek celovite presoje vplivov na 
okolje ni bilo potrebno.

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen
območje urejanja

(1) Območje OPPN se nahaja na območju razpršene po-
selitve Dolenje vasi in se izdela za območje prostorske enote 
Ap 1247 v Pren-08, ki se nahaja med kmetijskimi zemljišči. Za-
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jema zemljišča na parc. št. 955 in 963/1 k.o. Spodnja Pohanca 
v velikosti cca 1548 m2.

(2) Meja območja OPPN je razvidna iz načrta 1 grafičnega 
dela »Območje OPPN«.

5. člen
vplivi in povezave

(1) Na območju objekta, ki imata gradbeno dovoljenje za 
zidanico, vendar nista skladna z gradbenim dovoljenjem in sta 
namenjena tudi bivanju, poleg pridelave vina.

(2) Območje predstavlja razpršeno poselitev posebnih 
zaključenih območij v okviru sanacije – Ap. Širše območje ima 
značaj ruralne poselitve z namensko rabo Sk – površine pode-
želskega naselja s pojavljanjem posameznih površin razpršene 
poselitve – Ak.

(3) SZ od območja OPPN se na pobočjih razprostirajo 
vinogradi, JV od območja pa ležijo njive. Na prevoju terena 
poteka JP – javna pot 526471, Arnovo selo–Zakšek, s katero 
se zagotavlja dostop do posamezne parcele objekta. Območje 
je komunalno opremljeno.

6. člen
vrste gradenj

Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj: 
gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev 
objekta.

7. člen
vrste objektov glede na namen po klasifikaciji objektov

(1) Dopustna je gradnja vrste objektov, skladno z na-
mensko rabo, in sicer bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki 
služijo tem območjem in kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi.

(2) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna grad-
nja naslednjih objektov s pretežnim namenom:

– 11100 Enostanovanjske stavbe, razen dvojčkov
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
– 12420 Garažne stavbe
(kot spremljajoč samostojen objekt v funkciji stanovanjske 

stavbe)
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
(in sicer pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, 

letna kuhinja, ute).

8. člen
dopustne dejavnosti

(1) Dopustne so vrste dejavnosti skladno z namensko 
rabo prostora (bivanje in kmetijstvo) s prepletom spremljajočih 
dejavnosti, in sicer oskrbne, storitvene (razen gostinstva), po-
slovne in servisne dejavnosti, dejavnosti zdravstva, socialnega 
varstva, varstva otrok, turistične, upravne dejavnosti, dejavnosti 
intelektualnih in umetniških storitev, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

– dovolj velika parcela objekta, ki zagotavlja potrebne po-
vršine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi 
parkirnimi površinami,

– brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje 
in bivalno okolje (npr. povečana stopnja hrupa in drugih emisij) 
glede na obstoječe obremenitve in v skladu z dopustnimi me-
jami določenimi s predpisi.

(2) Spremljajoče dejavnosti ne smejo presegati 50 % BEP 
na parceli objekta.

9. člen
vrste objektov glede na zahtevnost

V območju OPPN je poleg manj zahtevnih objektov dopu-
stna tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s 
13. členom tega odloka.

III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV 
IN POVRŠIN

10. člen
zasnova in ureditvene enote

(1) Določijo se robni pogoji s površinami za razvoj objek-
tov izhajajoč iz določil za namensko rabo, ki je pretežna v 
širšem območju tj. Sk – površine podeželskega naselja.

(2) Območje za gradnjo se omeji glede na sedanje uredit-
ve in se v strmem delu terena predvidi ločena ureditvena enota 
Zp – zelen pas.

(3) Zasnova je razvidna iz načrta 2 grafičnega dela OPPN 
»Situacija«. Stavbe prikazane v grafičnem delu so simbolne 
narave.

11. člen
lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov

(1) Gradnja objektov je dopustna na površinah za razvoj 
objekta, kot je razvidno iz grafičnega dela.

(2) Površina za razvoj objekta je odmaknjena od parcelne 
meje parcele objekta 4 m, na območju, ki meji na kmetijska 
zemljišče dopustna gradnja do parcelne meje ob zagotavljanju 
potrebnih površin za gradnjo in vzdrževanje objektov.

(3) Izven površine za razvoj objektov je dopustna gradnja 
infrastrukturnih vodov, uvozov, ureditve utrjenih dvorišč ter 
nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogoji 13. člena tega 
odloka.

(4) Vsi nadzemni objekti morajo biti odmaknjeni od parce-
le ceste najmanj 2,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost 
in varnost na prometnih površinah.

(5) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da 
so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni 
in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v 
okviru parcele objekta.

(6) Velikost objektov se zaradi vodila fleksibilnosti določi 
z robnimi pogoji, in sicer na površini za razvoj objekta, upošte-
vajoč gradbene meje in faktor zazidanosti. Največja dovoljena 
etažnost stanovanjskega objekta je (K) + P + 1 ali M.

(7) Spremljajoče stavbe so lahko v sklopu osnovnega 
objekta ali ob njem ali kot samostoječi.

– V primeru potrebe po več vrst stavb iz te skupine 
(garaža, nadstrešek namenjen zaščiti osebnih avtomobilov, 
drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, lopa ipd.), naj bi 
bile praviloma funkcije le-teh združene v enovito spremljajočo 
stavbo.

– Spremljajoče stavbe so max. etažnosti K (lahko delno 
vkopana na nivoju pritličja hiše) + etaža, kjer je streha strop 
oziroma so brez kolenčnega zidu.

(8) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo: Maksimalni 
faktor zazidanosti (Fz) je 0,5.

(9) V ureditveni enoti Zp je dopustna gradnja podpornih 
zidov pod pogoji tega odloka in drugi posegi, ki jih dopušča 
OPN na zelenih ali kmetijskih površinah.

12. člen
pogoji za oblikovanje objektov in površin

(1) Tipologija zazidave enostanovanjskih stavb: samo-
stojne hiše.

(2) Dovoli se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (eno-
stavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in dru-
gih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali 
enokapnimi strehami. Dovoljeno je dodajanje in odvzemanje 
volumnov.

(3) Oblika osnovnega stanovanjskega objekta:
– V osnovi tloris podolgovate oblike v smeri plastnic.
(4) Streha:
– Dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi 

in/ali transparentnimi strehami na način, da prevladuje videz 
klasične simetrične dvokapnice.
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– Barve kritin morajo biti opečne barve, drobne strukture. 
Prepovedana je uporaba svetlobo odbijajočih materialov kritine 
(npr. glazirana kritina).

– Strehe dozidanega in spremljajočega objekta morajo 
biti oblikovno skladne z obstoječim objektom (enak naklon in 
kritina) ali z ravno streho.

– Dopustne so zazelenjene strehe in terase.
– Čopi niso dopustni.
(5) Oblikovanje fasad
– Material: poleg stekla je dopustna kombinacija maksi-

malno dveh materialov.
– Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, 

strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje dru-
gih fasadnih elementov so enostavni.

– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 
na fasadah (kot so večkotni in polkrožni izzidki, stolpiči, fasadni 
pomoli in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij 
(stebrišča, loki …)) in na strehah objektov (kritine, frčade drugih 
oblik ipd.).

– Fasade naj bodo v odtenkih svetlih, toplih, zemeljskih 
barv ali v beli barvi. Dovoljene so barvne kombinacije za po-
udarek posameznega dela fasade (dodani ali odvzeti kubusi, 
vhod).

– Prepovedana je uporaba barv, ki se v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone (npr. signalne barve, citronsko rume-
na, vijolična, živo oziroma travniško zelena, modra, turkizno 
modra).

(6) Dozidava in nadzidava legalnih objektov
– Potrebno je zagotoviti oblikovno skladnost dozidanega 

ali nadzidanega dela z obstoječim objektom skladno s pogoji 
tega odloka ali pa se izvede v obliki kubusa na način, ki dopu-
šča samostojno izraznost simetrične dvokapnice.

(7) Postavitev zunanjih enot naprav
– Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe 

postavijo praviloma vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa 
ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih 
strehah se postavijo pod največjim mogočim kotom in najboljšo 
mogočo orientacijo, praviloma skrite za fasadni venec oziroma 
morajo biti od venca odmaknjeni najmanj za višino elementov, 
ki se nameščajo.

– Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične 
fasade objektov, razen če so te fasade izvedene tako, da deli 
fasad zakrivajo instalacije in zunanjo enoto naprave.

– V primeru postavitve zunanje enote toplotne črpalke na 
mesto, vidno iz ceste, mora biti le-ta vizualno skrita.

(8) Spremljajoče stavbe
– Pravokotne oblike, orientacija daljše stranice (sleme 

strehe) v smeri vzporedno s cesto.
– Uporaba materialov in oblikovanje spremljajočih objek-

tov naj izkazuje njegovo pojavno drugačnost. Oblikovno eno-
staven – nečlenjen objekt v barvah, strehah in materialih pod 
pogoji enakimi kot za stanovanjski objekt, v mansardi brez 
kolenčnega zidu.

– V primeru gradnje manjšega samostojnega objekta (do 
100 m2) namenjenega poslovno-storitveni dejavnosti ali dozida-
vi v ta namen, naj le-ta izkazuje svojo programsko drugačnost 
ali z obliko ali v barvi ali materialu.

(9) Uvozi in utrjene površine:
– Vsaka stanovanjska enota mora imeti najmanj 2 parkirni 

mesti.
– V primeru dodatne dejavnosti v objektu, morajo biti vse 

manipulativne in parkirne površine za potrebe dejavnosti na 
pripadajoči parceli.

(10) Nepozidane in neutrjene površine
– Podporni zidovi so lahko grajeni tudi kot manj zahtevni, 

nezahtevni ali enostavni objekti. Zidovi višine nad 0,5 m, ki 
so vizualno izpostavljeni, morajo biti zazelenjeni. Če je zaradi 
terenskih razmer višina opornega zidu večja od 1,5 m, se 
praviloma izvede v terasah, razen če gre za podporni zid za 
objektom, ki ni vizualno izpostavljen v krajini.

– Območje se zazeleni v čim večji možni meri, tako zaradi 
ponikanja meteorne vode kot zaradi privlačnosti prostora.

– Rastlinske vrste na zelenih površinah s koreninami ne 
smejo segati v območje komunalnih vodov ali preglednostnega 
trikotnika. Sajenje dreves v varovalnih območij infrastrukture 
je dopustno pod pogoji, navedenimi v 15. členu tega odloka.

13. člen
pogoji za nezahtevne in enostavne objekte

(1) Dopustna je gradnja naslednjih nezahtevnih in eno-
stavnih objektov:

1. Majhna stavba (garaža, drvarnica oziroma pokrita skla-
dišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt)

2. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa, 
uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov, manjša dr-
varnica, savna, zimski vrt)

3. Ograja
4. Podporni zid
5. Mala komunalna čistilna naprava
6. Rezervoar za vodo (samo vkopani)
7. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
8. Pomožni kmetijsko gozdarski objekt
9. Pomožni komunalni objekt
10. Objekti za akumulacijo vode od tega vodni zbiralnik, 

bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen
(2) K posameznem osnovnem objektu je dopustna posta-

vitev samo enega objekta iste namembnosti.
(3) Lega in oblikovnost nezahtevnih in enostavnih objek-

tov se izvaja smiselno pod pogoji o legi spremljajoče stavbe, 
navedenimi v 11. členu in o oblikovnosti spremljajoče stavbe, 
navedenimi v 12. členu, kolikor ni drugače navedeno v tem 
členu in pod pogoji OPN, kolikor ta odlok ne določa drugače.

(4) Dopustna je tudi ravna ali zazelenjena streha. Streha 
nadstreškov in zimskih vrtov je lahko v celoti transparentna.

(5) Lega nezahtevnih in enostavnih objektov na zemljišču
– Lega, velikost in oblikovnost nezahtevnih in enostavnih 

objektov, ki so po definiciji stavbe v sklopu posameznih parcel 
pripadajočim stavbam morajo izkazovati sekundarno funkcijo 
– manjši gabariti, oblikovno skromnejše.

– Najbolj izpostavljen del novih nezahtevnih ali enostavnih 
objektov, ki so po definiciji stavbe, mora biti od meje sosednjih 
parcel oddaljen najmanj 1,5 m, pri ostalih nezahtevnih in eno-
stavnih objektih pa 0,5 metra.

– Če so odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od 
meja sosednjih parcel manjši od odmikov določenih v drugi 
alineji tega odstavka tega člena, je treba pridobiti soglasje 
lastnikov sosednjih parcel.

– Odmik manjši od 2,00 m na meji s prometnico ni do-
pusten.

(6) Ograje:
– Medsoseske ograje se praviloma postavijo na mejo ze-

mljiških parcel, s čimer morata lastnika mejnih parcel soglašati. 
V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o postavitvi ograje na 
parcelno mejo ne soglašata, je lahko ograja postavljena največ 
do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da 
se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.

– Odmik ograj od cestišča ne sme biti manjši od 2,00 m.
– Ograje so maksimalne višine 1,50 m, zelene ograje 

(žive meje) lahko tudi do 2,00 m.
– V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega triko-

tnika.
– Masivne zazidane ograje niso dopustne.

14. člen
pogoji za obstoječe objekte

Kljub nekaterim odstopanjem obstoječih ureditev od do-
ločil OPPN-ja se dopusti legalizacija brez potrebnih dodatnih 
posegov, saj obstoječe ureditve nimajo negativnega vizualnega 
vpliva na zaznavanje prostora.
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IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO IN DRUGO 
INFRASTRUKTURO

15. člen
infrastruktura splošno

(1) Zemljišča za gradnjo objektov so priklopljena na ob-
stoječo infrastrukturo (JP, elektrika, vodovod, Tk). Kanalizacij-
skega omrežja ni.

(2) Prečkanja cest, uvozov, dvorišč za potrebe spremljajo-
čih stavb se izvedejo v zaščitnih ceveh, ki omogočajo kasnejše 
rekonstrukcije in obnove brez posegov v cestno telo.

(3) Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih 
pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastruk-
ture ni dovoljeno, oziroma mora znašati odmik dreves od 
posameznih vodov najmanj 1,50 m, od vodovoda pa najmanj 
2,00 m.

(4) Elektro omarice, omarice telekomunikacijskih in drugih 
tehničnih napeljav je treba namestiti tako, da so javno dostopne 
in da praviloma niso na uličnih fasadah objektov.

(5) Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času 
gradnje so predmet projektne dokumentacije PGD.

(6) Prometne ureditve, potek komunalnih, energetskih in 
telekomunikacijskih vodov so prikazani na načrtu 2 grafičnega 
dela OPPN »Situacija«.

16. člen
prometna infrastruktura

(1) Obstoječ dostop na posamezno parcelo iz kategori-
zirane javne lokalne ceste LC 024031, Arnovo selo–Zakšek.

(2) Parkirna mesta za posamezno parcelo in manipula-
tivne površine, namenjeno gradnji, se zagotavljajo na parceli, 
namenjeni gradnji tega objekta upoštevajoč določbe 12. člena 
tega odloka.

17. člen
vodovodno omrežje

Obstoječi priključki na vodovodno omrežje.

18. člen
odvajanje voda

(1) Na širšem območju ni izvedenega javnega kanaliza-
cijskega sistema. Odvod vseh odpadnih in padavinskih voda je 
potrebno načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost 
zemljišča in poslabšano stanje voda.

(2) Čiščenje odpadnih vod se izvaja individualno s MČN 
po pogoju upravljavca.

(3) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim 
večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih po-
vršin.

(4) Padavinske vode s streh se odvajajo v lokalni zbiralnik 
deževnice, ki se lahko uporablja za zalivanje in sanitarno vodo. 
Odvečne vode se odvajajo v ponikalnice. Pri tem morajo biti 
ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih 
površin, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in ne bo pov-
zročena škoda tretji osebi. V PGD je potrebno priložiti izračun 
ponikanja in detajl ponikovalnice.

(5) Padavinske vode iz utrjenih povoznih površin je po-
trebno predhodno očistiti na lovilcu olj. lz PGD mora biti raz-
vidno, da je predvidena vgradnja standardiziranega lovilca olj 
(SIST EN 858-2).

19. člen
energetska infrastruktura

(1) Obstoječi priključki na električno omrežje.
(2) Za ogrevanje in drugo uporabo je možno tudi izkori-

ščanje obnovljivih virov energije. Fotovoltaični sistemi se lahko 
izvedejo le kot del strehe ali fasade obstoječih objektov.

20. člen
TK omrežje

Obstoječi priključki na TK omrežje.

21. člen
zbiranje in odvoz odpadkov

Individualen odvoz komunalnih odpadkov z odjemnih 
mest ob cesti, ki morajo biti opremljena s posodo za odpad 
po navodilih upravljavca. Odjemna mesta lahko ostanejo ob-
stoječa.

V. PARCELACIJA IN PROSTORSKI UKREPI

22. člen
parcelacija in prostorski ukrepi

(1) Predvidene parcele objektov so določene glede na 
parcelno stanje in EUP, določeno v OPN.

(2) Pred gradnjo objektov, ki mejijo na obstoječe ali na-
črtovane občinske javne ceste ali drugo grajeno javno dobro 
lokalnega pomena je treba izvesti postopek ureditve meje, 
parcelacije, nove izmere ali drug postopek s katerim se uredi 
dejansko stanje in prenese lastništvo občinskih javnih cest 
ali drugega grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 
Občino.

(3) Parcelacija je razvidna iz načrta 2 grafičnega dela 
OPPN »Situacija«.

(4) Posebni prostorski ukrepi niso predvideni.

VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, NARAVE 
IN OKOLJA

23. člen
ohranjanje kulturne dediščine in narave

OPPN ne posega na območje kulturne dediščine, niti za-
varovana območja s področja narave, ekološko pomembna ob-
močja, območja Nature 2000, niti na območje naravnih vrednot.

24. člen
varovanje voda

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov 
oziroma njihovih varstvenih pasov. Na območju se poplave ne 
pojavljajo in ni površinskih voda.

(2) Predvideni so predhodni ukrepi za varstvo površinskih 
voda in podtalnice skladno z veljavno zakonodajo – ustrezen 
način odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih vod, lovilci 
olj in maščob, v primerih, določenih v veljavni zakonodaji, poni-
kalnice, zbiralnik za vodo.

25. člen
varovanje okolja

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mej-
nih količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki 
urejajo to področje.

(2) Območje stanovanj sodi po veljavnih predpisih med 
območja III. stopnje varstva pred hrupom, kjer je dopusten 
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in je 
dovoljena mejna raven hrupa 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi.

(3) Povzročitelji odpadkov med gradnjo in v času obrato-
vanja objektov morajo upoštevati veljavne predpise, ki določajo 
ravnanje z odpadki.

(4) Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektro-
magnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je 
potrebno upoštevati veljavne predpise. Območje OPPN sodi v 
območje I. stopnje varstva pred sevanjem.

(5) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno 
oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanj-
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ševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in 
usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede 
zmanjševanja porabe električne energije.

(6) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti 
in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo 
degradiranih površin v občini.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM IN VAROVANJEM 
ZDRAVJA

26. člen
obramba in varstvo pred nesrečami

(1) Obramba: Na območju urejanja niso potrebni ukrepi s 
področja obrambe.

(2) Ukrepi ogroženih območij: Območje obravnave se ne 
nahaja na ogroženem območju – ne na poplavnem območju, 
ne na erozijsko ogroženem območju in ne na plazljivem ali pla-
zovitem območju. Sestavni del projekta za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja mora biti tudi geološko – geomehansko poročilo, 
na podlagi katerega je potrebno preveriti ustrezno temeljenje 
objekta. Odvod vseh odpadnih in padavinskih voda je potrebno 
načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča 
in poslabšano stanje voda.

(3) Protipotresna varnost: Pri gradnji objektov in vseh 
zaradi njih potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila 
predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov 
v potresnih območjih za projektni potresni pospešek tal (g) 
je 0,2. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani 
skladno z veljavnimi predpisi o odpornosti in stabilnosti 
objektov.

(4) Nevarnost razlitja nevarnih snovi: glede na namen-
skost stavb se ne predvideva pojavnost tovrstne nevarnosti.

27. člen
požarnovarstvene zahteve

(1) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objek-
te, odmiki med objekti, lega objektov, nosilnost konstrukcije, 
preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in 
sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, 
naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje in 
drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-var-
stvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo 
objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v 
projektni dokumentaciji.

(2) Intervencijske poti se zagotovijo na obstoječih prome-
tnih površinah.

28. člen
varovanje zdravja

Dostop do javnih površin mora omogočati dostop in upo-
rabo gibalno oviranim osebam.

VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

29. člen
etapnost izvedbe prostorske ureditve

Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno 
konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

30. člen
dopustna odstopanja

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funk-
cionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se 
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energet-
skih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične 

rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, pro-
metno tehničnega ali okoljevarstvenih vidikov.

(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na 
območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo 
biti v nasprotju z javnim interesom.

31. člen
zagotavljanje izgradnje infrastrukture

Podlaga za odmero komunalnega prispevka je program 
opremljanja, kot velja za širše območje Dolenje vasi pri Artičah. 
Poseben program opremljanja za ta OPPN se ne izdela.

32. člen
obveznosti udeležencev graditve objektov

Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času grad-
nje so predmet projektne dokumentacije PGD.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
dopustni posegi pred izvedbo ureditev

Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja 
ohranja sedanja raba prostora.

34. člen
vpogled akta in nadzorstvo

(1) OPPN je v času uradnih ur na vpogled na Oddelku za 
prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.

(2) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

35. člen
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih uredi-

tev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potreb-
no upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega 
in urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku. 
Prenesejo se v prostorsko izvedene pogoje (PIP) v občinskem 
prostorskem načrtu (OPN).

36. člen
uveljavitev

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3505-3/2015
Brežice, dne 11. februarja 2016

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

IG

509. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig 
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14 in 32/15) 
in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je 
Občinski svet Občine Ig na 9. redni seji dne 27. 1. 2016 sprejel
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P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 

2015–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste po-
moči in druge ukrepe Občine Ig za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja.

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo:
– za državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 702/2014) – državne pomoči po skupinskih izjemah;

– za pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013); ter

– za druge ukrepe.

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig se zagotavljajo v 
proračunu Občine Ig. Višina sredstev se določi z odlokom o 
proračunu za tekoče leto.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva 
v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 

člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki 

izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 

v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;

(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta;

(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k 
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili 
naravo takih proizvodov;

(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 

za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v na-
daljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je 
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo 
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;

(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu 
s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z 
naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, 
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje 
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, 
izračunane na podlagi:

a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem pet-

letnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 

sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki 

nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, stro-
kovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni 
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z nalož-
bo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme 
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere pro-
jekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in 
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje 
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta 
ali dejavnosti;

(15) »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz Priloge I;

(16) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev;

(17) »standard Unije« pomeni obvezen standard, pred-
pisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči 
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti 
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, 
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna 
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

(18) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne pov-
zroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega 
gospodarstva;

(19) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo 
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zako-
nodajo Unije;

(20) »nezahtevna agromelioracija« je skladno z veljavno 
zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč:

a) izravnava zemljišča na površini do 1 ha,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
č) nasipavanje rodovitne zemlje,
d) odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine 

20 m3 na površini do 1000 m²,
e) ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramozi-

ranja do 20 cm,
f) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
g) apnenje in
h) založno gnojenje;
(21) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve 

vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno 
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodar-
stvo kot nosilec tega gospodarstva;

(22) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo 
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
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(23) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni sku-
pino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredelje-
ne v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) 702/2014;

(24) »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja 
v shemi kakovosti« pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi 
vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelo-
vanje v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so 
potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme 
kakovosti;

(25) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali 
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na 
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;

(26) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, 
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

(27) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in 
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropske-
ga parlamenta in Sveta;

(28) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne 
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju 
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejav-
nosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode).

5. člen
(vrste pomoči)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetij-
stva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo 
preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago 
v uredbah komisije (EU), navedenih v 1. točki 1. člena tega 
pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči ozi-
roma ukrepov:

Vrste pomoči Ukrepi

Državne pomoči 
po skupinskih 
izjemah v kmetijstvu 
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 702/2014) 

UKREP 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen)  
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev 
kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen, 
43. člen)  
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti 
prenosa znanja in informiranja 
(21. člen, 38. člen)  
UKREP 4: Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij (28. člen)  
UKREP 5: Pomoč za naložbe 
za ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen)

De minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  
UKREP 7: Pomoč za gozdarstvo – 
urejanje gozdnih vlak

Ostali ukrepi občine UKREP 8: Štipendiranje bodočih 
nosilcev kmetij  
UKREP 9: Podpora delovanju društev 
s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa 
je veljavna zakonodaja s področja 
javnih financ)  
UKREP 10: Izvajanje lokalne razvojne 
strategije (LEADER) in vodenje lokalne 
akcijske skupine in spodbujanje 
sodelovanja

6. člen
(upravičenci do pomoči)

(1) Upravičenci do sredstev so:
1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni 
kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po čle-
nih 21 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna 
v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členih 38 
in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdar-
skem sektorju, zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriteri-
jem za mikro podjetja, ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev;

2. pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje nek-
metijske dejavnosti, s sedežem na kmetijskem gospodarstvu, 
ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na 
območju občine;

3. registrirana stanovska in interesna združenja, ki deluje-
jo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 
občine;

4. dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, 
ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register 
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 3 iz 5. člena tega pra-
vilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega 
odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se iz-
plačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno 
registrirani za opravljanje storitev.

7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 

št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-
lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo 
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma 
javnega naročila, objavljenega v (občinskem glasilu Mostiščar, 
spletni strani in občinski oglasni deski), skladno z veljavnimi 
predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter tem 
pravilnikom.

(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo 
posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za po-
samezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za 
tekoče leto.

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih 
pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje 
določijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
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(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 

in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi 

predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega 
za projekt ali dejavnost ter

– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja po-

moči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. čle-

na tega pravilnika.

10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, 
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, 
odloča pooblaščena oseba.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
odločbe.

(5) Pomoči za sofinanciranje ukrepov skladno z Uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014 ne bodo dodeljene pred objavo 
identifikacijske številke vpisa zahtevka za izvzetje na spletni 
strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Komisije Evropske unije.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo 
na podlagi zahtevka oziroma računa posameznega upravičen-
ca. Zahtevek oziroma račun mora vsebovati naslednjo doku-
mentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (potrdilo/dokazilo o pla-
čanem računu),

– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma 
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu …).

12. člen
(kumulacija) 

(8. člen Uredbe Komisije (EU) 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, dolo-

čeni v členih od 13. do vključno 17. tega pravilnika, ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 
21, 28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) 702/2014 ne glede 
na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira 
iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 702/2014 se 
lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, 
če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti po-
moči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) 702/2014.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 702/2014, se 
ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 702/2014.

Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se 
ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena in-
tenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 
Komisije (EU) št. 702/2014.

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) 
ŠT. 702/2014

13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali ne

opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali stan-
dardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

– Obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi 
naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče 
enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih orga-
nizmov na rastlinah ter preprečevanje škode zaradi navedenih 
dogodkov.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

moči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-
kumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Re-

publike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestruk-
turiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno proizvodnjo se lahko dodeli za:
3.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
3.2. urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
3.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskih gospodarstvih,

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški ma-
teriala, ki se nanaša na naložbo),

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastli-

njaku z izjemo namakalnih naprav,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, pa-

tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetij-

skem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR.
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Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, 

oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
– imajo v lasti nad 2 ha primerljivih površin,
– imajo v lasti najmanj 2 GVŽ,
– imajo v lasti drobnico najmanj 2 GVŽ.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.
Pogoji za pridobitev:
– za izvedbo investicije je potrebno predložiti ustrezno do-

voljenje, kolikor je le-to potrebno (gradbeno dovoljenje, lokacij-
sko informacijo, projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe),

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena 
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta 
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– predložitev zadnje oddane zbirne vloge (subvencijska 

vloga),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 

ga pripravi pristojna strokovna služba,
– splošni pogoji, opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika, 

ter
– drugi specifični pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
3.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 

zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev paš-

nikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji možni znesek je 2.000,00 eur.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 

gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost …),

– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, 
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,

– posamezno kmetijsko gospodarstvo ima v lastni naj-
manj 2 ha primerljivih kmetijskih površin,

– imajo v lasti najmanj 2 GVŽ,
– imajo v lastni drobnico, najmanj 2 GVŽ.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega 

načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-

meru zakupa zemljišča,
– splošni pogoji, opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.

14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in goz-

dnih zemljišč
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanj-

šanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni 

menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih po-

stopkov, vključno s stroški pregleda.
Najvišji znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo na leto 

je do 1.000 EUR.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve 

točke 6. člena tega pravilnika in imajo v zaokrožitev vključena 
kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju občine,

– nosilci kmetijskega gospodarstva morajo biti občani 
Občine Ig,

– kmetijsko gospodarstvo mora imeti v lastni najmanj 2 ha 
primerljivih površin.

Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih ze-

mljišč ter
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne 

službe,
– predračun (ocena upravičenih stroškov),
– splošni pogoji, opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.

15. člen
UKREP 3: Pomoč za dejavnost prenosa znanja in infor

miranja
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne iz-

obraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju.

Upravičeni stroški:
– stroški organizacije poklicnega usposabljanja, dejav-

nosti pridobivanja strokovnih znanj vključno z usposabljanji,
– izvajanje delavnic ter inštruiranje,
– v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami 

pomoč krije:
(i) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje 

nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, 
ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne 
dejavnosti;

(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti 
sredstva;

(iii) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii), 
kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, 
plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko 
trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izve-
dljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na nji-
hove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (i) in (ii);

(iv) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme 
ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 
znamk.

Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z na-
ložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo 
za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitve-
nega projekta.

Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustre-
zajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno spre-
jetih računovodskih načel.

Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi 
z naložbami je 100.000 EUR v obdobju treh obračunskih let.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v 

register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju 
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdar-
skem sektorju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je 

ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje 
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in 

informiranja, razen za stroške iz drugega odstavka tega člena, 
kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.
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Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s 

predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno 

opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na 
območju občine.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposa-
bljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge mo-
rebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni 
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo 
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah 
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. 
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne 
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

16. člen
UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Namen in cilj pomoči:
Sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje 

kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi nasled-
njih dejavnikov:

– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 

naravnimi nesrečami, in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
– zaščitenih živali.
Pomoč:
– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških 

storitev,
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo 

zavarovalniško podjetje ali skupina podjetij,
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z 

zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.
Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstav-

ka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kme-

tijske proizvodnje.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da za-

varujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz 
prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s 

pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, kot to 
določa nacionalna uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske.

Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, s sedežem na območju občine, imajo v lasti ali 
zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Ig in 
ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena 
v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
Veljavna zavarovalna polica za tekoče leto, z obračunano 

višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
Pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni 

uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov 
zavarovalne premije.

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za sofinanciranje 
zavarovalne premije je 1.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo 
na leto.

17. člen
UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 

naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne 

in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za 

nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– investicijska dela.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je do 

1.500,00 EUR.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko de-

javnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in so 
lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in 
ležijo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma 

naložbe,
– predračun,
– proizvodna sredstva ali objekt (tradicionalna stavba) 

morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga 
vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture,

– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske 
dejavnosti.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1407/2013

18. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih v predelavo in trženje ter kmetijskih proi-
zvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v 

predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kme-
tiji dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov,

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti prede-
lave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti,

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predela-
ve in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Intenzivnost pomoči:
– do 70 % upravičenih stroškov.
Najvišja intenzivnost pomoči je 3.500,00 eur.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in/ali 

trženjem in nekmetijskimi storitvami, s sedežem dejavnosti in 
naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dejavnosti na kmetiji ali
– kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane 

dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči 
ali

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 
zaključeni naložbi,

– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe, kolikor je potrebna,
– posamezno kmetijsko gospodarstvo ima v lastni naj-

manj 2 ha primerljivih kmetijskih površin,
– predračun stroškov projekta oziroma finančno ovre-

dnoten popis del za izvedbo naložbe, za katere se uveljavlja 
pomoč.
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19. člen
UKREP 7: Pomoč za gozdarstvo – urejanje gozdnih 

vlak
Namen in cilj ukrepa:
Odpiranje gozdov in urejanje dostopov do posameznih 

parcel. Gozdne vlake načrtuje Zavod za gozdove v sodelovanju 
z lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi tudi prenos načrto-
vane trase na teren.

Podrobno načrtovanje gozdnih vlak poteka v okviru izde-
lave gozdnogojitvenega načrta. Gozdne vlake, ki se gradijo ali 
pripravljajo na novo, se morajo opredeliti v tehnološkem delu 
gozdnogojitvenega načrta. Tehnološki del gozdnogojitvenega 
načrta je osnova za izdelavo elaborata vlak. Elaborat vlak se 
hrani kot priloga gozdnogojitvenega načrta. Zavod za gozdove 
Slovenije, pristojna Krajevna enota, pripravi načrt vlak za po-
samezno leto.

Upravičeni stroški:
– delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno kladivo) 

– strojne ure in ure delavca.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji možni znesek je 900,00 EUR na lastnika gozda.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 2 ha gozdnih površin, 
le-te pa se nahajajo na območju Občine Ig.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo predložiti elaborat gozdnih vlak s 

strani Zavoda za gozdove Slovenije,
– soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, preko katerih 

poteka gozdna vlaka,
– gradbene dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.

20. člen
Obveznosti prejemnika pomoči in občine

Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 

je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomo-
čeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja 
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako 
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na 
določilo sedmega odstavka 21. člena tega pravilnika.

Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z 

Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), 
o odobrenem znesku de minimis pomoči.

21. člen

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1407/2013

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena 
podjetja iz sektorjev: 

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju  Evropske unije v naslednjih 
primerih:

 a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proi-
zvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslo-
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisil-
ni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičen-
cu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prome-
tu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije.

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe 
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporab-
lja za pomoč, dodeljeno v zvezi [16] s slednjimi sektorji ali 
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje 
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne 
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) 
št. 1407/2013.

Kumulacija de minimis pomoči
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomo-

čjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za 
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne 
zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

IV. OSTALI UKREPI OBČINE

22. člen
Sredstva, ki niso državne pomoči, se bodo dodelila za iz-

vajanje lokalne razvojne strategije v skladu z Zakonom o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 26/14) in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – 
ZDU-1I), na podlagi letnega programa.
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Z ukrepom se spodbuja razvoj podeželja, ustvarja pogoje 
in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izbolj-
šuje dohodkovni položaj ljudi na podeželju, realizira poslovne 
ideje prebivalcev podeželja ter vključuje lokalne prebivalce v 
načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprave projektov javno 
zasebnega partnerstva.

UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju di-

jakov in študentov kmetijskih programov, ki so predvideni za 
naslednike kmetij.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec 

prejema).
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini 

vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi 
dohodki na družinskega člana.

Upravičenci do sredstev:
– udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so 

predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določbe:
– do 500,00 eur na učenca v tekočem letu.

23. člen
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja
Cilj financiranja društev je spodbuda k ohranjanju tradicije 

med podeželskim prebivalstvom. Za njihovo delovanje je po-
trebno poleg lastnih prihodkov dolgoročno zagotoviti dodatna 
finančna sredstva.

Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik so-
delovanja podeželskega prebivalstva, ki so povezani s kmetij-
stvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

Upravičeni stroški:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena (predavanja, 

tečaji brez pridobitve certifikatov, ohranjanje kulturne dediščine, 
prenos znanj domače obrti),

– promocija dejavnosti društva (zgibanke),
– organizacija razstav, prikaz običajev, tekmovanj na temo 

kmetijstva.
Intenzivnost pomoči:
– do 80 % upravičenih stroškov,
– predavanja, ki so namenjena občanom in imajo značaj 

tehnične podpore, se lahko sofinancirajo do 100 %.
Največja intenzivnost pomoči je 1.000,00 EUR.
Upravičenci do pomoči:
Društva in njihova združenja, ki se ukvarjajo s kmetijstvom 

oziroma razvojem podeželja.
Pogoji upravičenosti:
– društva registrirana za delovanje na območju občine ali 

delujejo na območju občine,
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti dru-

štev.

24. člen
UKREP 10: Izvajanje lokalne razvojne strategije (Le-

ader) ter vodenje lokalne akcijske skupine in spodbujanje 
sodelovanja

Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti 

pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, 
izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na podeželju, rea-
lizacijo poslovnih idej prebivalcev podeželja ter vključevanje 
lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o razvoju ter 
priprave projektov javno zasebnega partnerstva. Sredstva bodo 
dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije 

(izvajanje prednostnih projektov) na podlagi letnega programa 
Lokalne akcijske skupine ter za sodelovanje na sejmih, raz-
stavah in drugih prireditvah na podeželju v okviru izvajanja 
programa razvoja podeželja.

Cilji ukrepa:
Pridobitev dodatnih sredstev za realizacijo projektov s 

področja ukrepov, opredeljenih v tem pravilniku.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, 

pristojnega za kmetijstvo.
Splošni pogoji upravičenosti:
Inovativni projekti se morajo izvajati na območju kjer de-

luje LAS, ki dejavnosti in projekte izbere na podlagi lokalne 
razvojne strategije in opredeljenih kriterijev. V izvedbo in fi-
nanciranje projekta morajo biti vključeni tudi zasebni partnerji.

Upravičeni stroški:
– materialni stroški za izvedbo projekta,
– stroški pridobivanja dovoljenj in dokumentacije,
– stroški promocije projekta.
Finančne določbe:
Stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov za 

posamezen projekt.

25. člen
Drugi ukrepi

Poleg ukrepov, opredeljenih v členih 22 in 23 tega pravil-
nika, sodijo pod druge ukrepe še naložbe v infrastrukturo, ki ni 
namenjena izključno enemu lastniku. Naložbe so v širšem jav-
nem interesu in ne predstavljajo državne pomoči (npr. urejanje 
in vzdrževanje poljskih poti, javnih gozdnih poti …). Sredstva 
se zagotavljajo v proračunu Občine Ig za tekoče leto na podlagi 
predlogov pristojnih interesnih združenj ali strokovnih služb 
(Zavod za gozdove idr.), črpajo pa se na podlagi določil Zako-
na o javnem naročanju. Natančnejša določila se opredelijo v 
pogodbi z izvajalcem del.

V. NADZOR IN SANKCIJE

26. člen
(Nadzor in sankcije)

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem 
pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje 
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti že izplačana sredstva v celoti, skupaj s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, 
da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 
porabljena,

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev 
navajal neresnične podatke,

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po 
tem pravilniku za naslednji dve leti.

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE

27. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 

podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami 
o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset 
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
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VII. KONČNE DOLOČBE

28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Ig za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 89/07).

29. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka 
programskega obdobja 2015–2020.

(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na 
dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, 
začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu 
Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o 
prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko pomoči.

Št. 330/008/2015
Ig, dne 27. januarja 2016

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

510. Sklep o določitvi poletnih rezervacij 
in rezervacij za primer bolezni

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o plačilih staršev 
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 102/09), 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologi-
ji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 93/15) 
in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 
3/03, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig 
na 9. seji Občinskega sveta Občine Ig dne 27. 1. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij 

za primer bolezni

1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ig krije del cene pro-

grama predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo 
enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, za daljše 
časovno obdobje pa samo v primeru odsotnosti otroka zaradi 
bolezni. Rezervacijo za čas poletnih mesecev, lahko uveljavijo 
za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 10 delovnih dni 
do 1 meseca. Starši so dolžni vrtcu otrokovo odsotnost pisno 
napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti 
otroka iz vrtca.

Rezervacija znaša 70 % cene, ki jo starši plačujejo na 
podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca.

2. člen
V primeru bolezni lahko starši uveljavljajo zdravstveno 

rezervacijo preko celega leta, če bolezen traja 4 tedne ali več. 
Rezervacija se uveljavlja na podlagi zdravniškega potrdila spe-
cialista pred boleznijo, med potekom bolezni ali najkasneje en 
teden po ponovnem prihodu v vrtec.

Rezervacija znaša 40 % cene, ki jo starši plačujejo na 
podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca.

3. člen
Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morejo 

uveljavljati rezervacije.

4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep 

602/014/2012.

5. člen
Sklep se uporablja dan po objavi v Uradnem listu Repub-

like Slovenije.

Št. 602/077/2015-009
Ig, dne 27. januarja 2016

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

KRIŽEVCI

511. Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta 
za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni 
v Bučečovcih

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Statuta Občine Kri-
ževci (Uradni list RS, št. 3/15) sprejemam

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb 

in dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno 
opremo v obrtnoposlovni coni v Bučečovcih

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in 
dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno- 
poslovni coni v Bučečovcih (v nadaljnjem besedilu: spremembe 
in dopolnitve lokacijskega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom 
o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni 
coni v Bučečovcih (Uradni list RS, št. 49/06 in 93/14).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

lokacijskega načrta)
Z lokacijskim načrtom je določen preobširen nabor dopu-

stnih vrst objektov glede na namen.
Z namenom krčenja nabora dopustnih vrst objektov glede 

na namen je Občina Križevci pristopila k pripravi sprememb in 
dopolnitev lokacijskega načrta.

3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb 

in dopolnitev lokacijskega načrta)
Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta 

sovpada z območjem lokacijskega načrta. Območje sprememb 
in dopolnitev lokacijskega načrta se lahko v času postopka 
priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta spremeni.

S spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta se bo 
na novo določil nabor dopustnih vrst objektov glede na namen.

V skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12 in 14/15 – ZUUJFO) se izvede skrajšani postopek 
priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. Rok za 
predložitev smernic in mnenj se skrajša na 15 dni, enako pa se 
skrajša trajanje javne razgrnitve.
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4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili Zakona 
o prostorskem načrtovanju.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta)

Sprejem predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta je predviden šest mesecev po začetku postopka pripra-
ve. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

6. člen
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje  

in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev  
iz njihove pristojnosti)

Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-
gijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, 
Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,

– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica 
XIV. divizije 4, 3000 Celje,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica 
Rade Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer,

– Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križev-
ci pri Ljutomeru.

Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko-

lje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 
cesta 47, 1000 Ljubljana.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
lokacijskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb 

in dopolnitev lokacijskega načrta)
Pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta v celoti 

financira Občina Križevci, ki v ta namen sklene pogodbo z izva-
jalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.

8. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Križevci.

Št. 031-01/2016-262
Križevci pri Ljutomeru, dne 16. februarja 2016

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.
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