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Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih
in srednjih kurilnih naprav

Na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba določa za male in srednje kurilne naprave:
– merila za razvrščanje kurilnih naprav;
– gorivo, ki se sme uporabljati v kurilnih napravah;
– vrednotenje emisij snovi v dimnih plinih;
– mejne vrednosti emisije snovi iz kurilnih naprav;
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak;
– obratovalni monitoring emisije snovi v zrak.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih
naprav, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za emisijo snovi iz
malih in srednjih kurilnih naprav ne glede na to, ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali plinasto, in ne glede na to, ali gre
za pripravo tople vode, pare ali vročega olja, posredno sušenje
ali druge postopke obdelave predmetov ali materiala, razen za
kurilne naprave:
– v katerih se odpadki sosežigajo skladno z določbami
predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov,
– ki so kotli za kuhanje žganja, ki jih uporabljajo mali
proizvajalci žganja v skladu s predpisom, ki ureja trošarino, ali
– pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo neposredno v proizvodnem procesu, predvsem pri neposrednem segrevanju, sušenju ali drugih postopkih obdelave predmetov ali
materiala, na primer peka jedi z neposrednim stikom z vročimi
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dimnimi plini ali s podobnim načinom priprave jedi, v pečeh za
ponovno segrevanje ali v pečeh za toplotno obdelavo.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za napravo, ki je:
– namenjena dogorevanju zaradi čiščenja odpadnih plinov
s sežiganjem, če ne obratuje kot samostojna kurilna naprava,
– namenjena pridobivanju električne energije ali toplote v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih
plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kakor 50 MW in iz
nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem,
– reaktor za kemijske procese ali
– kurilna naprava, ki v skladu s stanjem tehnike obratuje
brez dimovodnih naprav, kot je na primer infrardeči grelnik na
plinasto gorivo.
3. člen
(pojmi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. črnina dimnih plinov je po Ringelmannu merilo za njihovo sajavost pri zgorevanju goriva. Njihova črnina se primerja
z lestvico šestih polj različne črnosti (Ringelmannova lestvica),
ki se stopnjujejo od 0 do 5, pri čemer je vsako naslednje polje
za 20 odstotkov bolj črno od prejšnjega. S to lestvico se vidno
presoja črnina dimnih plinov, izpuščenih skozi odvodnik kurilne
naprave;
2. delegirana uredba je uredba Komisije Evropske unije,
ki določa vsebino energijske nalepke in standardiziranih podatkov za posamezno skupino proizvodov na podlagi Direktive
2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja
2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov,
povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih
podatkov o izdelku (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1);
3. dimni plini so odpadni plini iz male ali srednje kurilne
naprave, ki so onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali
plinastem stanju; njihov volumenski pretok je izražen v kubičnih metrih na uro (m3/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku
101,3 kPa ter po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v m3/h;
4. dimno število je merilo za sajavost dimnih plinov, ki se
ugotavlja na podlagi stopnje potemnelosti filtrirnega papirja. Potemnelost filtrirnega papirja se primerja z lestvico desetih polj
različne intenzitete počrnelosti od popolnoma bele na prvem
polju lestvice do popolnoma črne na desetem polju lestvice,
pri čemer se ugotavlja, kateri stopnji v lestvici je počrnelost
najbližja. Dimno število se meri pri tekočem in plinastem gorivu;
5. dobavitelj je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki dobavlja kurilno napravo v državah članicah
Evropske unije ali uvaža kurilno napravo iz držav zunaj Evropske unije ali jo proizvaja;
6. emisija snovi je kakršenkoli izpust snovi iz male ali
srednje kurilne naprave v zrak;
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7. enosobna kurilna naprava je mala kurilna naprava na
trdno gorivo, ki je namenjena zlasti ogrevanju prostora v stavbi, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno
ogrevano pečico ali brez nje;
8. gorivo so vse v kurišče dovedene gorljive snovi, vključno z negorljivimi sestavinami;
9. kurilna naprava je generator toplote, v katerem se
toplota pridobiva z zgorevanjem goriva (npr. kondenzacijski,
nizkotemperaturni, toplovodni, vročevodni in parni kotli), ter
generatorji toplega ali vročega zraka, vključno s pomožnimi
napravami, zlasti za pripravo, razprševanje oziroma mešanje
goriva z zgorevalnim zrakom. Kurilna naprava je lahko mala,
srednja ali velika;
10. kurilna naprava s kombinirano kurjavo je naprava, v
kateri lahko izmenično zgorevata dve ali več vrst goriva;
11. kurilna naprava z mešano kurjavo je naprava, v kateri
hkrati zgorevata dve ali več vrst goriva;
12. kurišče je del kurilne naprave, v kateri zgoreva gorivo;
13. kvalitativno spremljanje koncentracije celotnega prahu
je trajna meritev emisije celotnega prahu z merilniki za nadzor
prepustnosti filtra v skladu s standardom SIST EN 15859;
14. mala kurilna naprava je kurilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč ter veznih elementov za odvajanje
dimnih plinov skozi odvodnik in iz odvodnika dimnih plinov, če
njena vhodna toplotna moč ne presega vrednosti, določene s
to uredbo za male kurilne naprave;
15. najvišja temperatura ogrevalnega medija je njegova
najvišja temperatura pri izstopu iz kurilne naprave;
16. naravni les je les, ki je lahko obdelan samo mehansko;
17. nazivna toplotna moč kurilne naprave je najvišja, v
trajnem pogonu koristno oddana toplota v časovni enoti. Če
ima kurilna naprava izraženo območje toplotne moči, je nazivna
toplotna moč tista, ki je trenutno nastavljena in označena na tej
napravi. Brez te posebne oznake se za nazivno toplotno moč
šteje najvišja vrednost v območju toplotne moči, ki je dosežena
pri normalnem obratovanju kurilne naprave;
18. obstoječa mala ali srednja kurilna naprava je kurilna
naprava, ki se je uporabljala na dan uveljavitve te uredbe;
19. odprti kamin je mala kurilna naprava na trdno gorivo,
ki je zlasti namenjena neposrednemu ogrevanju prostora v
stavbi, v katerega je postavljena, in obratuje odprto ter ni namenjena izključno za pripravo jedi;
20. osnovna peč je enosobna kurilna naprava na trdno
gorivo, ki je zgrajena iz mineralnih vrst materiala z veliko
specifično toplotno kapaciteto zaradi shranjevanja toplote ter
obrtniško zgrajena na kraju uporabe;
21. poraba goriva kurilne naprave je poraba, izražena
v količini goriva na časovno enoto in izmerjena med trajnim
obratovanjem kurilne naprave;
22. srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč ne glede na vrsto uporabljenega
goriva ter veznih elementov za odvajanje dimnih plinov skozi
odvodnik in iz odvodnika dimnih plinov, če njena vhodna toplotna moč ne presega vrednosti, določene s to uredbo za srednje
kurilne naprave;
23. toplotna izguba z dimnimi plini je toplota, ki jo kurilna
naprava oddaja z njimi in se za kurilne naprave na tekoče in
plinasto gorivo izračuna na podlagi enačbe iz priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe;
24. toplotni izkoristek kurilne naprave je razmerje med
toplotno močjo, ki jo ta naprava oddaja ogrevalnemu mediju,
ter zmnožkom kurilne vrednosti in porabe goriva, izraženo v
odstotkih. Toplotni izkoristek kurilne naprave se lahko izračuna
iz izmerjene toplotne izgube z dimnimi plini na način iz priloge 1
te uredbe;
25. trgovec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki daje kurilno napravo na trg končnemu uporabniku;
26. upravljavec kurilne naprave je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki ima v posesti
kurilno napravo med njenim obratovanjem, ali oseba, ki je
vložila zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje kurilne naprave;
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27. vhodna toplotna moč kurilne naprave je toplotna moč,
izračunana na podlagi kurilne vrednosti goriva in količine goriva, ki pri trajnem pogonu kurilne naprave lahko zgori v časovni
enoti. Kurilna vrednost se opredeli za vsak primer posebej.
II. MALE IN SREDNJE KURILNE NAPRAVE
4. člen
(merila za razvrščanje kurilnih naprav)
Posamična kurilna naprava se določi kot mala ali srednja
kurilna naprava glede na:
– svojo vhodno toplotno moč,
– namen uporabe z zgorevanjem goriva pridobljene toplote in
– vrsto goriva, ki se uporablja za zgorevanje v kurišču.
5. člen
(male kurilne naprave)
(1) Mala kurilna naprava je tista, ki proizvaja toploto za
ogrevanje prostorov v stavbah ali za ogrevanje sanitarne vode
v stavbah ali za oboje, če je njena:
– vhodna toplotna moč manjša od 1 MW pri uporabi trdnega goriva iz 1. točke tretjega odstavka tega člena,
– vhodna toplotna moč manjša od 5 MW pri uporabi tekočega goriva iz 2. točke tretjega odstavka tega člena ali
– vhodna toplotna moč manjša od 10 MW pri uporabi
plinastega goriva iz 3. točke tretjega odstavka tega člena.
(2) Za malo kurilno napravo se šteje tudi:
– naprava, ki uporablja trdno gorivo ter delno ali v celoti
proizvaja toploto za soproizvodnjo ali proizvodnjo elektrike,
izvajanje tehnoloških procesov (na primer priprava tople vode
za tehnološke namene, pare ali vročega olja), posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materiala, če je
vhodna toplotna moč manjša od 1 MW;
– naprava, ki uporablja tekoče ali plinasto gorivo za soproizvodnjo toplote in elektrike, če vhodna toplotna moč ne
presega vrednosti iz prejšnjega odstavka in se proizvedena
toplota uporablja tudi za ogrevanje prostorov stavb.
(3) V mali kurilni napravi, razen v odprtem kaminu, se
lahko uporabljajo:
1. trdno gorivo:
– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki,
lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo pri mehanski obdelavi
naravnega lesa, če je delež mase vode v lesu na maso vlažnega lesa manjši od 20 odstotkov, razen če se uporabljajo v
napravah, ki so po navedbah proizvajalca primerne za gorivo
z večjo vsebnostjo vode;
– briketi ali peleti iz naravnega lesa, če za njihovo proizvodnjo ni uporabljeno vezivo, razen veziva iz škroba, rastlinskega
stearina, melase ali celuloznih vlaken;
– premog ter briketi in koks iz premoga, če vsebnost celotnega žvepla ne presega 1 odstotek mase goriva;
2. tekoče gorivo:
– plinsko olje v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva, ki je namenjeno uporabi kot
gorivo za ogrevanje;
– druge vrste tekočega goriva, kot so metanol, etanol in
neobdelano rastlinsko olje in metil ester iz rastlinskega olja,
če pri zgorevanju ne povzročajo višjih emisij kot plinsko olje;
3. plinasto gorivo: zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin.
(4) V mali kurilni napravi je prepovedano uporabljati trdno
gorivo, pripravljeno iz odpadkov iz delno onesnažene biomase
ali iz drugih nenevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo.
(5) V odprtem kaminu se lahko uporablja samo naravni
les v kosih, vključno s skorjo (polena, sekanci, dračje, storži)
ali briketi ali peleti iz naravnega lesa iz druge alineje 1. točke
tretjega odstavka tega člena.
(6) V mali kurilni napravi, ki se uporablja v lesnopredelovalnem obratu v kurilni napravi z nazivno toplotno močjo naj-
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manj 30 kW, se lahko v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
predeluje:
– trdno gorivo v skladu s predpisom, ki ureja predelavo
nenevarnih odpadkov v trdno gorivo, če je gorivo pripravljeno iz obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije in
je delež mase vode v lesu na maso vlažnega lesa manjši od
20 odstotkov;
– lastni odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje pohištva, če izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za trdno gorivo
iz prejšnje alineje.
6. člen
(srednje kurilne naprave)
(1) Srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki:
– iz trdnega goriva proizvaja toploto, če je vhodna toplotna moč enaka ali večja od 1 MW in manjša od 50 MW,
– iz tekočega goriva proizvaja toploto za ogrevanje stavb,
če je vhodna toplotna moč enaka ali večja od 5 MW in manjša
od 50 MW,
– iz plinastega goriva proizvaja toploto za ogrevanje
stavb, če je vhodna toplotna moč enaka ali večja od 10 MW in
manjša od 50 MW ali
– iz tekočega ali plinastega goriva, delno ali v celoti proizvaja toploto za tehnološke procese (na primer priprava tople
vode za tehnološke namene, pare ali vročega olja) ali posredno
sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materiala,
proizvodnjo elektrike, če je njena nazivna toplotna moč večja
od 4 kW in vhodna toplotna moč manjša od 50 MW.
(2) V srednji kurilni napravi se lahko poleg trdnega goriva
iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega člena kot gorivo uporabljajo tudi:
– koks iz nafte;
– premog ter briketi in koks iz premoga z vsebnostjo celotnega žvepla več kot en odstotek mase goriva, če je naprava
opremljena z razžvepljevalno napravo;
– vse trdno gorivo iz tega in prejšnjega člena z deležem
mase vode v lesu na maso vlažnega lesa nad 20 odstotkov,
če se uporabljajo v napravah, ki so po navedbah proizvajalca
primerne za gorivo z večjo vsebnostjo vode.
(3) V srednji kurilni napravi iz druge alineje prvega odstavka tega člena in v srednji kurilni napravi, ki delno ali v celoti
proizvaja toploto za tehnološke procese (na primer priprava
tople vode za tehnološke namene, pare ali vročega olja) ali
posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali
materiala ter proizvodnjo elektrike, z vhodno močjo enako ali
večjo od 1 MW, se lahko poleg tekočih goriv iz 2. točke tretjega
odstavka prejšnjega člena kot gorivo uporablja tudi:
– emulgirani naravni bitumen in težko kurilno olje, če se
uporabljata v skladu z določbami predpisa, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva;
– biogorivo, pridobljeno z biološko obdelavo odpadkov;
– mast in olje iz živalskih stranskih proizvodov, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih
pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode,
ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L
št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1).
(4) V vseh srednjih kurilnih napravah se lahko poleg plinastega goriva iz 3. točke tretjega odstavka prejšnjega člena
kot gorivo uporabljajo tudi koksni plin, sintetični plin, rafinerijski
plin, plin iz blata čistilnih naprav, odlagališčni plin, hlapi metanola in bioplin.
(5) V srednji kurilni napravi se lahko v skladu s predpisom,
ki ureja odpadke, predeluje:
– trdno gorivo, pripravljeno iz odpadkov iz neonesnažene
ali delno onesnažene biomase v skladu s predpisom, ki ureja
predelavo odpadkov v trdno gorivo;
– odpadke iz biomase, če izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za
trdno gorivo iz prejšnje alineje.
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7. člen
(združevanje več kurilnih naprav
v eno veliko kurilno napravo)
(1) Ob namestitvi dveh ali več srednjih kurilnih naprav, katerih skupna vhodna toplotna moč je enaka ali večja od 50 MW,
se vse naprave štejejo kot ena velika kurilna naprava, če ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
v postopku za presojo vplivov na okolje ali v postopku izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje kurilnih naprav
ugotovi, da je tehnično izvedljivo izpuščati njihove dimne pline
skozi skupni odvodnik dimnih plinov in da tako odvajanje ne bi
povečalo cene siceršnje namestitve posamičnih odvodnikov
dimnih plinov za več kakor 100 odstotkov.
(2) Ugotovitev ministrstva iz prejšnjega odstavka se vključi v poročilo o presoji vplivov na okolje oziroma v okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje kurilnih naprav.
III. VREDNOTENJE EMISIJE SNOVI
8. člen
(vsebnost dušika v tekočem gorivu)
(1) Mejna koncentracija dušikovih oksidov v dimnih plinih
srednje kurilne naprave, ki uporablja plinsko olje, določena
v 16. členu te uredbe, se uporablja za plinsko olje, v katerem vsebnost dušika ne presega referenčne vrednosti dušika
140 mg/kg. Za večje vsebnosti dušika v plinskem olju je treba
izmerjeno koncentracijo dušikovih oksidov v dimnih plinih preračunati na referenčno vsebnost dušika po metodi iz standarda
SIST EN 267 (dodatka b in c).
(2) Mejna koncentracija dušikovih oksidov v dimnih plinih
srednje kurilne naprave, ki uporablja goriva iz tretjega odstavka
6. člena te uredbe, določena v 16. členu te uredbe, velja, kadar
vsebnost dušika ne presega 0,09 masnega odstotka. Za večje
vsebnosti dušika se mejna koncentracija določi na podlagi
naslednjega izračuna:
mejna koncentracija dušikovih oksidov =
– 830 • x2 + 1700 • x + 200,
pri čemer je x vsebnost dušika v teh vrstah goriva, izražena v masnih odstotkih.
9. člen
(upoštevanje računske vsebnosti kisika)
Koncentracije snovi v dimnih plinih iz kurilnih naprav se
preračunajo na koncentracijo v suhih dimnih plinih, upoštevajoč
računske vsebnosti kisika, ki so določene s to uredbo.
10. člen
(kurilne naprave z mešano kurjavo)
(1) Za kurilno napravo z mešano kurjavo se določi mejna
koncentracija tako, da se mejne koncentracije za vsako vrsto
goriva posebej pomnožijo z deležem toplotne energije, ki ga
gorivo prispeva v kurišče. Tako pomnožene vrednosti mejnih
koncentracij se seštejejo.
(2) Mejne koncentracije v dimnih plinih odvodnika kurilne
naprave z več kurišči, v katerih se uporablja različno gorivo, se
določijo na način iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je toplotni prispevek goriva, za katerega so v
skladu s to uredbo določene največje mejne koncentracije, v
kurilni napravi z mešano kurjavo vsaj 50 odstotkov, veljajo za
emisijo snovi iz take kurilne naprave mejne koncentracije, ki so
določene za to gorivo.
(4) Za kurilno napravo s kombinirano kurjavo veljajo
mejne koncentracije za tisto gorivo, ki trenutno zgoreva. Pri
preklopu obratovanja kurišča s trdnega goriva na plinasto ali
tekoče veljajo še štiri ure po preklopu mejne koncentracije za
trdno gorivo.
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(5) Za kurilno napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju veljajo mejne koncentracije za trdno gorivo, določene
s to uredbo, tudi ob mešani oziroma kombinirani kurjavi.
IV. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI
ZA MALE KURILNE NAPRAVE
11. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za male kurilne naprave
na trdno gorivo)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi in najnižji toplotni izkoristek so za posamezno vrsto enosobne kurilne naprave
določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo
in niso enosobne kurilne naprave, osnovne peči ali odprti
kamini, je:
1. mejna koncentracija celotnega prahu:
– 90 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več, če je
trdno gorivo premog,
– 100 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več, če
je trdno gorivo naravni les v vseh oblikah, razen briketov ali
peletov,
– 100 mg/m3 za nazivno toplotno moč 30 kW ali več, če
je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije, in
– 60 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več, če so
trdno gorivo briketi ali peleti iz naravnega lesa;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 1 000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in
manjšo od 500 kW, če je trdno gorivo premog ali naravni les v
vseh oblikah, razen briketov ali peletov, ali obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije,
– 800 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in
manjšo od 500 kW, če so trdno gorivo briketi ali peleti iz naravnega lesa,
– 800 mg/m3 za nazivno toplotno moč 30 kW ali več in
manjšo ali enako od 100 kW, če je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije,
– 500 mg/m3 za nazivno toplotno moč, večjo od 100 kW
in manjšo ali enako 500 kW, če je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije,
– 500 mg/m3 za nazivno toplotno moč 500 kW ali več, če
je trdno gorivo premog, naravni les v vseh oblikah, briketi ali peleti, razen obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije, in
– 300 mg/m3 za nazivno toplotno moč, večjo od 500 kW,
če je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije;
3. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne
naprave 13 odstotkov.
12. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za male kurilne naprave
na tekoče gorivo)
(1) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo, je:
1. dimno število:
– največ 2 za nazivno toplotno moč, manjšo od 11 kW, in
– 1 za nazivno toplotno moč 11 kW ali več;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida
150 mg/kWh;
3. mejna vsebnost dušikovega monoksida in dušikovega
dioksida v dimnih plinih, izraženih kot NO2, izračunana glede
na zmogljivost ogrevanja male kurilne naprave:
– 110 mg/kWh za nazivno toplotno moč, manjšo ali enako
120 kW,
– 120 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 120 kW
in manjšo ali enako 400 kW, in
– 185 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 400 kW;
4. toplotna izguba z dimnimi plini, kadar je kurilna naprava
namenjena ogrevanju prostorov v stavbah ali ogrevanju sanitarne vode v stavbah ali obojemu hkrati, največ dve odstotni
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točki več od toplotnih izgub pri vgrajenem atmosferskem gorilniku oziroma največ eno odstotno točko od toplotnih izgub
pri drugih gorilnikih, pri čemer so največje vrednosti toplotnih
izgub:
– 11 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 11 kW
in manjša ali enaka 25 kW in se kurilna naprava ne uporablja
izključno za ogrevanje sanitarne vode,
– deset odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
25 kW in manjša ali enaka 28 kW in se kurilna naprava ne
uporablja izključno za ogrevanje sanitarne vode,
– deset odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
28 kW in manjša ali enaka 50 kW,
– devet odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
50 kW in manjša ali enaka 400 kW, in
– šest odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
400 kW.
(2) Ne glede na določbo 3. točke prejšnjega odstavka je za
male kurilne naprave s kombiniranimi kurišči na plinasto gorivo,
ki uporabljajo kot rezervno gorivo tekoče gorivo manj kot 300
ur letno, pri uporabi tekočega goriva mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženih kot NO2,
enaka 250 mg/m3.
13. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za male kurilne naprave
na plinasto gorivo)
Za male kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo, je:
1. mejna koncentracija ogljikovega monoksida
100 mg/kWh;
2. mejna vsebnost dušikovega monoksida in dušikovega
dioksida v dimnih plinih, izraženih kot NO2, izračunana glede
na zmogljivost ogrevanja male kurilne naprave:
– 60 mg/kWh za nazivno toplotno moč, manjšo ali enako
120 kW,
– 80 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 120 kW,
in manjšo ali enako 400 kW, in
– 120 mg/kWh za nazivno toplotno moč, večjo od 400 kW;
3. toplotna izguba z dimnimi plini, kadar je kurilna naprava
namenjena ogrevanju prostorov v stavbah ali ogrevanju sanitarne vode v stavbah ali obojemu hkrati, največ dve odstotni
točki več od toplotnih izgub pri vgrajenem atmosferskem gorilniku oziroma največ eno odstotno točko od toplotnih izgub
pri drugih gorilnikih, pri čemer so največje vrednosti toplotnih
izgub:
– 11 odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od 11 kW
in manjša ali enaka 25 kW in se kurilna naprava ne uporablja
izključno za ogrevanje sanitarne vode,
– deset odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
25 kW in manjša ali enaka 28 kW in se kurilna naprava ne
uporablja izključno za ogrevanje sanitarne vode,
– deset odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
28 kW in manjša ali enaka 50 kW,
– devet odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
50 kW in manjša ali enaka 400 kW, in
– šest odstotkov, če je nazivna toplotna moč večja od
400 kW.
V. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI ZA SREDNJE
KURILNE NAPRAVE
14. člen
(uporaba mejnih vrednosti emisije snovi)
Za dimne pline iz srednjih kurilnih naprav se ne uporabljajo določbe predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja, v zvezi z mejnimi vrednostmi za:
– masni pretok celotnega prahu,
– masni pretok celotnih organskih snovi,
– anorganske delce, razen če se kot gorivo ne uporablja
koks,
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– anorganske snovi v plinastem stanju,
– organske snovi I. in II. nevarnostne skupine,
– rakotvorne snovi ter
– dioksine in furane.
15. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave
na trdno gorivo)
Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo, je:
1. mejna koncentracija celotnega prahu 20 mg/m3;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 150 mg/m3,
pri čemer se za naprave z vhodno toplotno močjo manjšo od
2,5 MW, koncentracija ogljikovega monoksida ugotavlja pri
nazivni toplotni moči srednje kurilne naprave;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženih kot NO2:
– 250 mg/m3, če naprava uporablja kot gorivo naravni les
v vseh oblikah ali brikete ali pelete iz naravnega lesa,
– 300 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v
vrtinčnem sloju, če uporablja katerokoli trdno gorivo, razen
naravnega lesa v vseh oblikah ali briketov ali peletov iz naravnega lesa,
– 400 mg/m3, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z
zgorevanjem v vrtinčnem sloju, uporablja drugo gorivo, ne
tisto iz prve alineje te točke in je njena vhodna toplotna moč
10 MW ali več, in
– 500 mg/m3, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju, uporablja drugo gorivo, ne tisto iz
prve alineje te točke in je njena vhodna toplotna moč manjša
od 10 MW;
4. mejna koncentracija didušikovega oksida, izraženega
kot N2O, 150 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v
vrtinčnem sloju, če uporablja premog;
5. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega
trioksida, izraženih kot SO2:
– 250 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v
vrtinčnem sloju, razen če te mejne koncentracije ni mogoče
doseči z ekonomsko upravičenimi ukrepi, pri čemer pa mejni
emisijski faktor, izražen kot razmerje med maso žvepla v dimnih
plinih in maso žvepla v gorivu, ne sme presegati 25 odstotkov,
– 1 300 mg/m3, če naprava uporablja črni premog, in
– 1 000 mg/m3, če naprava uporablja drugo trdno gorivo;
6. mejna koncentracija celotnega organskega ogljika za
srednjo kurilno napravo 10 mg/m3, če se uporablja za gorivo
naravni les v vseh oblikah, briketi ali peleti iz naravnega lesa ali
neonesnažena ali delno onesnažena biomasa v skladu s predpisom, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo;
7. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja za gorivo premog, brikete in koks
iz premoga, je sedem odstotkov, za drugo trdno gorivo pa
11 odstotkov.
16. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave
na tekoče gorivo)
Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo,
je:
1. mejna koncentracija celotnega prahu 50 mg/m3, razen
za naprave, ki uporabljajo za gorivo plinsko olje, metanol,
etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskega
olja, pri katerem se koncentracija celotnega prahu v dimnih
plinih ne ugotavlja;
2. dimno število 1 za naprave, ki uporabljajo za gorivo
plinsko olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali
metilester iz rastlinskega olja;
3. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 80 mg/m3;
4. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženih kot NO2:
– 180 mg/m3, če naprava uporablja plinsko olje in je najvišja temperatura vode v kotlu nižja od 110 °C, presežek tlaka
v njem pa ni večji od 0,05 MPa,
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– 200 mg/m3, če naprava uporablja plinsko olje in je najvišja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C, presežek
tlaka v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa,
– 250 mg/m3, če naprava uporablja plinsko olje in je najvišja temperatura vode v kotlu višja od 210 °C, presežek tlaka
v njem pa večji od 1,8 MPa, in
– 350 mg/m3, če naprava uporablja drugo tekoče gorivo
ali če v kotlu medij za prenos toplote ni voda;
5. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega
trioksida, izraženih kot SO2:
– 1 300 mg/m3, če naprava uporablja težko kurilno olje, in
– 850 mg/m3, če naprava uporablja drugo tekoče gorivo;
6. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne
naprave, ki uporablja odpadno lužino iz proizvodnje celuloze šest
odstotkov, pri uporabi drugih vrst tekočega goriva pa tri odstotke.
17. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave
na plinasto gorivo)
(1) Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto
gorivo, je:
1. mejna koncentracija celotnega prahu za kurilne naprave, katerih vhodna toplotna moč je 20 MW ali več:
– 5 mg/m3 za naprave, ki uporabljajo zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, rafinerijski plin, plin iz blata čistilnih naprav
ali bioplin, in
– 10 mg/m3 za naprave, ki uporabljajo drugo plinasto
gorivo;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 80 mg/m3;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženih kot NO2:
– 100 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je
najvišja temperatura vode v kotlu nižja od 110 °C, presežek
tlaka v njem pa ni večji od 0,05 MPa,
– 110 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je najvišja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C, presežek
tlaka v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa,
– 150 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je
najvišja temperatura vode v kotlu višja od 210 °C, presežek
tlaka v njem pa večji od 1,8 MPa, in
– 200 mg/m3, če naprava uporablja drugo plinasto gorivo
ali če v kotlu medij za prenos toplote ni voda;
4. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega
trioksida, izraženih kot SO2:
– 5 mg/m3, če naprava uporablja utekočinjen naftni plin,
– 10 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin,
– 50 mg/m3, če naprava uporablja rafinerijski plin, in
– 350 mg/m3, če naprava uporablja drugo plinasto gorivo;
5. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne
naprave, ki uporablja plinasto gorivo, tri odstotke.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se določbe
o mejnih koncentracijah ne uporabljajo za uporabo odlagališčnega plina v srednji kurilni napravi oziroma za kakršno koli
sežiganje tega plina.
VI. UKREPI ZMANJŠEVANJA EMISIJ SNOVI V ZRAK
18. člen
(uporaba čistilnih naprav dimnih plinov)
(1) Srednje kurilne naprave, ki imajo vgrajene naprave za
razžveplanje dimnih plinov, naprave za zmanjševanje emisije
celotnega prahu, naprave za zmanjševanje anorganskih halogenskih spojin v dimnih plinih ali druge tehnike za zmanjševanje emisij, lahko obratujejo z zmanjšano učinkovitostjo ali brez
teh naprav v primeru okvare, motnje ali izpada največ 120 ur
letno, od tega največ 24 ur nepretrgoma. Vsa stanja, ko je
zaradi zmanjšane učinkovitosti ali izpada teh naprav presežena mejna vrednost emisije, mora upravljavec kurilne naprave
evidentirati v obratovalni dnevnik skladno s predpisom, ki ureja
emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravljavec srednje kurilne naprave vsak izpad čistilnih naprav
prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.
(3) Čas obratovanja iz prvega odstavka tega člena, v
katerem je presežena dvakratna mejna koncentracija, se upošteva kot čas izpada čistilnih naprav.
(4) Srednja kurilna naprava, ki uporablja plinasto gorivo,
ki vsebujejo dušikove spojine, in ki ni zemeljski plin, mora imeti skladno z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik čiščenja
dimnih plinov vgrajeno napravo za zmanjševanje vsebnosti
dušikovih oksidov v dimnih plinih.
19. člen
(izpuščanje dimnih plinov)
(1) Upravljavec male in srednje kurilne naprave mora
zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje samo skozi njen
dimnik.
(2) Upravljavec srednje kurilne naprave mora zagotoviti,
da se pri načrtovanju in izračunu potrebne višine dimnika
upoštevajo določbe predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaženja.
(3) Pri projektiranju in vgradnji kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav morajo biti za neoporečno vgradnjo malih
kurilnih naprav izpolnjene zahteve standardov SIST EN 1443,
SIST EN 13384, SIST EN 15287 in SIST EN 13501-1.
20. člen
(toplotni zbiralnik)
(1) Male kurilne naprave, razen enosobnih kurilnih naprav,
z nazivno toplotno močjo 4 kW ali več in s tekočim sredstvom
za prenos toplote, ki so postavljene in dane v uporabo po
1. aprilu 2011 ter uporabljajo kot gorivo naravni les v vseh
oblikah, obdelan neonesnažen les prve kategorije, brikete ali
pelete iz naravnega lesa, morajo imeti vodni toplotni zbiralnik
s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z
gorivom. Vodni toplotni zbiralnik mora imeti tudi prostornino
najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
(2) Če se mala kurilna naprava iz prejšnjega odstavka z
gorivom samodejno polni, mora imeti vodni toplotni zbiralnik
prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči
kurilne naprave.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena se lahko uporabi drugačen toplotni zbiralnik enake
zmogljivosti shranjevanja toplote.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za:
1. samodejno polnjene kurilne naprave, ki dosegajo mejne vrednosti po tej uredbi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne
naprave;
2. kurilne naprave, ki pri polni obremenitvi obratujejo v
sistemu oskrbe s toploto za pokrivanje osnovne in srednje
obremenitve, za pokrivanje konične obremenitve in dodatnih
obremenitev pa se uporablja drug vir toplote;
3. kurilne naprave, ki obratujejo izključno pri polni obremenitvi.
21. člen
(označevanje kurilnih naprav)
Kurilne naprave, ki se dajejo na trg v uporabo, morajo biti
opremljene z energijsko nalepko in podatkovno kartico skladno
s predpisom, ki ureja navajanje porabe energije in drugih virov
z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo.
VII. OBRATOVALNI MONITORING EMISIJE SNOVI
22. člen
(obratovalni monitoring emisije snovi za male
in srednje kurilne naprave)
(1) Upravljavec male kurilne naprave mora zagotoviti izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije
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snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo malih kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov, upravljavec srednje kurilne naprave
pa v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(2) Prve meritve in občasne meritve emisije snovi se ne
opravljajo:
– na malih kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo,
katerih nazivna toplotna moč je manjša ali enaka 11 kW;
– na enosobnih kurilnih napravah ter osnovnih pečeh in
odprtih kaminih.
(3) Občasne meritve niso potrebne, če ima mala ali srednja kurilna naprava vgrajene umerjene merilnike emisije snovi
za trajno merjenje, ki delujejo nepretrgoma.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni
treba zagotavljati prvih meritev in obratovalnega monitoringa
upravljavcu srednje kurilne naprave:
– na plinsko olje, vhodne toplotne moči pod 5 MW, in
– na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin vhodne
toplotne moči pod 10 MW,
če upravljavec srednje kurilne naprave najmanj enkrat letno
zagotovi nastavitev zgorevanja, ki jo izvede servis, ki ga pooblasti proizvajalec naprave. Upravljavec srednje kurilne naprave mora potrdilo o opravljenem servisu kurilne naprave hraniti
najmanj pet let.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora
izvajalec obratovalnega monitoringa preveriti pri kurilnih napravah na trdna goriva, kjer je v času izvajanja obratovalnega
monitoringa pripravljen les za kurjenje v teh napravah, delež
mase vode v lesu na maso vlažnega lesa v tem lesu in ugotovljeno vrednost vključiti v poročilo o obratovalnem monitoringu.
23. člen
(izvajanje trajnih meritev za srednje kurilne naprave)
(1) Za srednjo kurilno napravo mora upravljavec naprave
glede na vrsto goriva in vhodno toplotno moč zagotoviti izvajanje trajnih meritev naslednjih količin:
– kvalitativno spremljanje koncentracije celotnega prahu
za naprave na trdno gorivo z vhodno toplotno močjo, večjo od
5 MW in enako ali manjšo od 25 MW;
– koncentracije celotnega prahu za naprave na trdno
gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 25 MW;
– koncentracije celotnega prahu za naprave na tekoče gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 20 MW, razen
za tiste, ki uporabljajo plinsko olje, metanol, etanol, neobdelano
rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskega olja;
– dimnega števila za naprave na tekoče gorivo, če je
njihova vhodna toplotna moč večja od 20 MW in uporabljajo
plinsko olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali
metilester iz rastlinskega olja;
– koncentracije ogljikovega monoksida za naprave na
trdno gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od
2,5 MW;
– koncentracije ogljikovega monoksida za naprave na
tekoče gorivo, in sicer:
1. na plinsko olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko
olje ali metilester iz rastlinskega olja, če je njihova vhodna
toplotna moč večja od 20 MW, in
2. na drugo tekoče gorivo, če je njihova vhodna toplotna
moč večja od 10 MW;
– koncentracije žveplovih oksidov za naprave na premog,
brikete in koks iz premoga, emulgirani naravni bitumen ali težko
kurilno olje, če vsebnost celotnega žvepla v gorivu presega en
odstotek mase goriva.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ni treba
zagotavljati trajnih meritev na srednjih kurilnih napravah, ki
obratujejo manj kot 500 ur v koledarskem letu. Upravljavec
takih naprav zapisuje obratovalne ure. Zapisi obratovalnih ur
se morajo hraniti najmanj pet let.
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VIII. NADZOR
24. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
(prekrški upravljavca kurilne naprave)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje upravljavec kurilne naprave, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami tretjega, četrtega, petega ali šestega odstavka 5. člena, drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka 6. člena,
18. člena, 19. člena, 20. člena, 22. člena, 23. člena, 27. člena,
28. člena, 29. člena, 30. člena, 31. člena ali 32. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje upravljavec kurilne naprave,
ki je fizična oseba.
26. člen
(prekrški dobavitelja kurilne naprave)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje dobavitelj male kurilne naprave, ki je pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s
33. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(prilagoditev male kurilne naprave na trdna goriva)
(1) Obstoječa enosobna kurilna naprava se lahko uporablja, če je z meritvijo emisije snovi v zrak dokazano izpolnjevanje zahtev iz tretjega in četrtega stolpca preglednice v
prilogi 2 te uredbe. Meritev emisije snovi v zrak se mora izvesti
za obstoječo kurilno napravo, ki je bila izdelana:
– od vključno leta 1951 do vključno leta 1985 izvesti do
31. decembra 2014;
– od vključno leta 1986 do vključno leta 1994 izvesti do
31. decembra 2018;
– od vključno leta 1995 do vključno leta 2011 izvesti do
31. decembra 2024.
(2) Obstoječa enosobna kurilna naprava iz prejšnjega
odstavka se lahko uporablja brez dokazanega izpolnjevanja
zahtev iz prejšnjega odstavka, če:
– se uporablja za nekomercialne namene in njena nazivna
toplotna moč ne preseže 15 kW,
– je edini vir ogrevanja stanovanjskih prostorov ali
– je bila izdelana ali postavljena pred 1. januarjem 1950.
(3) Obstoječa mala kurilna naprava na trdno gorivo, ki ni
enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin in je
bila izdelana od vključno leta 1996 do vključno leta 2011, se
lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, ali
2. največ do dopolnjenih 20 let od leta izdelave male
kurilne naprave, če emisije snovi v zrak izpolnjujejo zahteve v
zvezi z naslednjimi mejnimi vrednostmi:
a. črnina dimnih plinov 1;
b. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 4 000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 50 kW ali več in
manjšo od 150 kW, če je trdno gorivo premog, naravni les v
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vseh oblikah, briketi ali peleti, razen obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije,
– 2 000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 150 kW ali več
in manjšo od 500 kW, če je trdno gorivo premog, naravni les v
vseh oblikah, briketi ali peleti, razen obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije,
– 1 000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 500 kW ali več, če
je trdno gorivo premog, naravni les v vseh oblikah, briketi ali peleti, razen obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije,
– 800 mg/m3 za nazivno toplotno moč 30 kW ali več in
manjšo ali enako od 100 kW, če je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije,
– 500 mg/m3 za nazivno toplotno moč večjo od 100 kW
in manjšo ali enako 500 kW, če je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije,
– 300 mg/m3 za nazivno toplotno moč večjo od 500 kW,
če je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije;
c. mejna koncentracija celotnega prahu, če je trdno gorivo
obdelan neonesnažen les prve kategorije, je 150 mg/m3;
d. računska vsebnost kisika v dimnih plinih je za male
kurilne naprave, ki uporabljajo za gorivo premog, brikete in
koks iz premoga, osem odstotkov, za drugo trdno gorivo pa
13 odstotkov.
(4) Obstoječa mala kurilna naprava na trdno gorivo, ki
ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin, in
je bila izdelana do leta 1996, se mora do 31. decembra 2015
prilagoditi mejnim vrednostim iz drugega odstavka 11. člena
te uredbe in do roka prilagoditve izpolnjevati zahteve v zvezi z
mejnimi vrednostmi iz 2. točke prejšnjega odstavka.
(5) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo in
niso enosobne kurilne naprave, osnovne peči ali odprti kamini
iz drugega odstavka 11. člena te uredbe in ki so postavljene in
dane v uporabo po 31. decembru 2015 je:
1. mejna koncentracija celotnega prahu:
– 20 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več do
vključno 100 kW,
– 60 mg/m3 za nazivno toplotno moč večjo od 100 kW;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 400 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več, če je
trdno gorivo premog, naravni les v vseh oblikah, briketi ali peleti, razen obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije,
– 400 mg/m3 za nazivno toplotno moč 30 kW ali več in
manjšo ali enako od 500 kW, če je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije,
– 300 mg/m3 za nazivno toplotno moč večjo od 500 kW,
če je trdno gorivo obdelan neonesnažen les prve kategorije;
3. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne
naprave 13 odstotkov.
28. člen
(prilagoditev male kurilne naprave na tekoče gorivo)
(1) Obstoječa mala kurilna naprava na tekoče gorivo, ki
je bila izdelana v letih od vključno 1996 do vključno 2011, se
lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, ali
2. največ do dopolnjenih 20 let od leta izdelave male
kurilne naprave, če emisije snovi v zrak izpolnjujejo naslednje
zahteve:
a. dimno število:
– največ 2 za nazivno toplotno moč, manjšo od 11 kW,
– 1 za nazivno toplotno moč 11 kW ali več;
b. mejna koncentracija za ogljikovega monoksida
175 mg/m3;
c. mejna koncentracija dušikovega oksida 250 mg/m3.
(2) Obstoječa mala kurilna naprava na tekoče gorivo, ki
je bila izdelana do leta 1996, se mora do 31. decembra 2015
prilagoditi mejnim vrednostim iz prvega odstavka 12. člena te
uredbe in do roka prilagoditve izpolnjevati zahteve v zvezi z
mejnimi vrednostmi iz prejšnjega odstavka.
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29. člen

(prilagoditev male kurilne naprave na plinasto gorivo)
(1) Obstoječa mala kurilna naprava na plinasto gorivo,
ki je bila izdelana v letih od vključno 1996 do vključno 2011,
se lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti
iz 13. člena te uredbe, ali
2. najdlje do dopolnjenih 20 let od leta izdelave male
kurilne naprave, če emisije snovi v zrak izpolnjujejo naslednje
zahteve:
– mejna koncentracija za ogljikovega monoksida
100 mg/m3;
– mejna koncentracija dušikovega oksida 150 mg/m3 za
zemeljski plin in 200 mg/m3 za utekočinjen naftni plin.
(2) Obstoječa mala kurilna naprava na plinasto gorivo, ki
je bila izdelana do leta 1996, se mora do 31. decembra 2015
prilagoditi mejnim vrednostim iz 13. člena te uredbe in do roka
prilagoditve izpolnjevati zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi
iz prejšnjega odstavka.
30. člen
(prilagoditev obstoječe srednje kurilne naprave
na trdno gorivo)
(1) Upravljavec obstoječe srednje kurilne naprave na
trdno gorivo, ki je bila zgrajena ali dana v obratovanje do
31. decembra 2011, in srednje kurilne naprave na trdno gorivo, za katero je bilo do 31. decembra 2011 pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje, mora prilagoditi
njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi
določbam te uredbe:
– najpozneje do 31. decembra 2017, če je bila obstoječa
srednja kurilna naprava izdelana pred letom 1995;
– najdlje do dopolnjenih 27 letih od leta izdelave obstoječe srednje kurilne naprave, če je bila izdelana v letu 1995
ali pozneje.
(2) Do prilagoditve obstoječe srednje kurilne naprave
iz prejšnjega odstavka določbam te uredbe se ne glede na
določbe 15. člena te uredbe uporabljajo naslednje mejne
vrednosti:
– 300 mg/m3 za emisijo ogljikovega monoksida;
– 650 mg/m3 za emisijo dušikovih oksidov;
– 1 700 mg/m3 za emisijo žveplovih oksidov;
– 150 mg/m3 za emisijo celotnega prahu pri uporabi
trdnega goriva v srednjih kurilnih napravah z vhodno toplotno
močjo manjšo od 5 MW;
– 50 mg/m3 za celotni prah pri uporabi trdnega goriva
v srednji kurilni napravi z vhodno toplotno močjo enako ali
večjo od 5 MW;
– 150 mg/m3 za emisijo didušikovega oksida, izraženega
kot N2O, za srednjo kurilno napravo s kuriščem z zgorevanjem
v vrtinčnem sloju, če uporablja premog;
– sedem odstotkov računske vsebnosti kisika v dimnih
plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja za gorivo premog,
brikete in koks iz premoga;
– 11 odstotkov računske vsebnosti kisika v dimnih plinih
srednje kurilne naprave, ki uporablja trdno gorivo, ki niso
premog, briketi in koks iz premoga;
– 50 mg/m3 za celotni organski ogljik, če se uporablja za
gorivo naravni les v vseh oblikah, briketi ali peleti iz naravnega lesa, ali neonesnažena ali delno onesnažena biomasa v
skladu s predpisom, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov
v trdno gorivo.
(3) Ne glede na mejno vrednost iz prve in pete alineje
prejšnjega odstavka se za rekonstruirano obstoječo srednjo
kurilno napravo na trdno gorivo iz naravnega lesa v vseh
oblikah ali na brikete ali pelete iz naravnega lesa, ki je bila
izdelana pred letom 1995, uporabi:
– 1 000 mg/m3 za ogljikov monoksid;
– 150 mg/m3 za celotni prah.
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31. člen
(prilagoditev obstoječe srednje kurilne naprave
na tekoče gorivo)
(1) Upravljavec obstoječe srednje kurilne naprave na
tekoče gorivo, ki je bila zgrajena ali dana v obratovanje do
31. decembra 2011, in srednje kurilne naprave na trdno gorivo,
za katero je bilo do 31. decembra 2011 pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje, mora prilagoditi
njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi
določbam te uredbe:
– najpozneje do 31. decembra 2017, če je bila obstoječa
srednja kurilna naprava izdelana pred letom 1995;
– največ do dopolnjenih 27 letih od leta izdelave obstoječe srednje kurilne naprave, če je bila izdelana v letu 1995 ali
pozneje.
(2) Do prilagoditve obstoječe srednje kurilne naprave iz
prejšnjega odstavka določbam te uredbe se ne glede na določbo 16. člena te uredbe uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
– 170 mg/m3 za emisijo ogljikovega monoksida;
– 250 mg/m3 za emisijo dušikovih oksidov pri uporabi
plinskega olja;
– 350 mg/m3 za emisijo dušikovih oksidov pri uporabi
težkega kurilnega olja;
– 1 700 mg/m3 za emisijo žveplovih oksidov;
– 50 mg/m3 za celotni prah, razen za naprave, ki uporabljajo za gorivo plinsko olje, metanol, etanol, neobdelano
rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskega olja, pri katerem
se koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih ne ugotavlja;
– dimno število 1 za naprave, ki uporabljajo za gorivo
plinsko olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali
metilester iz rastlinskega olja;
– šest odstotkov računske vsebnost kisika v dimnih plinih
srednje kurilne naprave, ki uporablja odpadno lužino iz proizvodnje celuloze;
– tri odstotke računske vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja tekoče gorivo, ki ni odpadna
lužina iz proizvodnje celuloze.
32. člen
(prilagoditev obstoječe srednje kurilne naprave
na plinasto gorivo)
(1) Upravljavec obstoječe srednje kurilne naprave na
plinasto gorivo, ki je bila zgrajena ali dana v obratovanje do
31. decembra 2011, in srednje kurilne naprave na trdno gorivo,
za katero je bilo do 31. decembra 2011 pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje, mora prilagoditi
njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi
določbam te uredbe:
– najpozneje do 31. decembra 2017, če je bila obstoječa
srednja kurilna naprava izdelana pred letom 1995;
– največ do dopolnjenih 27 let od leta izdelave obstoječe
srednje kurilne naprave, če je bila izdelana v letu 1995 ali
pozneje.
(2) Do prilagoditve obstoječe srednje kurilne naprave iz
prejšnjega odstavka določbam te uredbe se ne glede na določbo 17. člena te uredbe uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
– 100 mg/m3 za emisijo ogljikovega monoksida;
– 200 mg/m3 za emisijo dušikovih oksidov;
– 35 mg/m3 za emisijo žveplovih oksidov v srednji kurilni
napravi, ki uporablja zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin;
– 350 mg/m3 za emisijo žveplovih oksidov v srednji kurilni
napravi, ki uporablja drugo plinasto gorivo;
– 5 mg/m3 za celotni prah v srednji kurilni napravi z vhodno toplotno močjo, enako ali večjo od 20 MW, ki uporablja
zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, rafinerijski plin, plin iz
blata čistilnih naprav ali bioplin;
– 10 mg/m3 za celotni prah v srednji kurilni napravi z
vhodno toplotno močjo, enako ali večjo od 20 MW, ki uporablja
plinasto gorivo, ki ni zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, rafinerijski plin, plin iz blata čistilnih naprav ali bioplin;
– tri odstotke računske vsebnosti kisika v dimnih plinih.
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33. člen
(uporaba osnovne peči ali odprtega kamina)
(1) Dobavitelj osnovne peči ali odprtega kamina, ki je
izdelan za trajno vgraditev v gradbeni objekt, mora po 31. decembru 2014 v skladu z zakonom, ki ureja gradbene proizvode:
– ob začetku obratovanja predložiti izjavo o skladnosti z
zahtevami standarda SIST EN 13229 o nepreseganju mejnih
vrednosti emisij snovi v zrak in o doseganju toplotnega izkoristka iz preglednice priloge 2 te uredbe ali
– pridobiti certifikat o tipskem preizkusu v predpripravljalni
kurilnici, ki v skladu z zahtevami standarda SIST EN 13229
potrjuje, da kurilna naprava ali vložek kurišča kurilne naprave
izpolnjuje tehnične zahteve o nepreseganju mejnih vrednosti
emisij snovi v zrak in zahtevo o doseganju toplotnega izkoristka
iz preglednice priloge 2 te uredbe.
(2) Dobavitelju po 31. decembru 2014 ni treba podati
izjave o skladnosti ali pridobiti certifikata, če je kurilna naprava
ali vložek za kurišče kurilne naprave iz prejšnjega odstavka
opremljen skladno s stanjem tehnike z napravo za zmanjševanje emisij prahu.
34. člen
(začetek izvajanja meritev emisije snovi v zrak)
(1) Občasne meritve emisije snovi v zrak iz 22. in 27. člena te uredbe se ne opravljajo na mali kurilni napravi na trdno
gorivo do objave merilnih metod v predpisu, ki ureja merjenje
emisije snovi v zrak iz male kurilne naprave pri opravljanju storitev javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja
in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom.
(2) Ne glede na določbo pete alineje prvega odstavka
23. člena te uredbe upravljavcu kurilne naprave z močjo do
25 MW na trdno gorivo, ki ni gorivo iz drugih nenevarnih odpadkov, kot ga opredeljuje predpis, ki ureja predelavo nenevarnih
odpadkov v trdno gorivo, in ki je obratovala na dan uveljavitve
te uredbe, ni treba zagotavljati trajnih meritev ogljikovega monoksida pred 31. decembrom 2017 ali pred 31. decembrom
tistega leta, ko je naprava stara 27 let, če je to pozneje.
35. člen
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naprave na tem območju prehodni roki iz 27., 28., 29., 30., 31.
in 32. člena te uredbe skrajšajo za tri leta, vendar ne več kot
dve leti po začetku veljavnosti programa ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja in njegovih delov na tem območju.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka skrajšanje
prehodnih rokov za tri leta ni zahtevano, če so v programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja in njegovih delov na
območju degradiranega okolja predvideni drugačni roki kot v
prejšnjem odstavku ali drugačne obveznosti za upravljavce
malih ali srednjih kurilnih naprav.
36. člen
(označevanje male kurilne naprave)
(1) Do začetka uveljavitve delegirane uredbe, ki bo skladno s predpisom iz 21. člena te uredbe določila uporabo in vsebino energijske nalepke in standardiziranih podatkov za kurilne
naprave, se lahko enosobne kurilne naprave in osnovne peči
ter male kurilne naprave z nazivno močjo od 4 kW do 100 kW
opremljajo z nalepko, ki prikazuje emisijsko učinkovitost male
kurilne naprave (v nadaljnjem besedilu: emisijska nalepka).
(2) Dobavitelj ali trgovec namesti emisijsko nalepko na
embalažo in na malo kurilno napravo na zunanjo sprednjo ali
zgornjo stran tako, da je jasno vidna in čitljiva.
(3) Vsebina emisijske nalepke je podana v prilogi 3, ki je
sestavni del te uredbe.
37. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 23/11).
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-8/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2012-2330-0130

(degradirano okolje)

Vlada Republike Slovenije

(1) Če je mala ali srednja kurilna naprava v območju,
ki se skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, določi kot
degradirano okolje zaradi onesnaženosti zraka, se za kurilne

Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1
Izračun toplotnega izkoristka kurilne naprave
Toplotni izkoristek kurilne naprave se izračuna na podlagi meritev toplotnih izgub z dimnimi
plini:

 celotni  100  Pdp  1,5
pri čemer sta:
–

 celotni

toplotni izkoristek kurilne naprave, izražen v odstotkih, in

– Pdp

toplotna izguba z dimnimi plini, ki se izračuna na podlagi naslednjih enačb:



 A2
 A
Pdp  t dp  t z  
 B  ali Pdp  t dp  t z   1  B 


 21 O2
 CO2
pri čemer so:
– Pdp

toplotna izguba z dimnimi plini v %,

– tdp

temperatura dimnih plinov v ºC,

– tz

temperatura zgorevalnega zraka v ºC,

– O2

izmerjena vsebnost kisika v suhih dimnih plinih v %,

– CO2

izmerjena vsebnost ogljikovega dioksida v suhih dimnih plinih v %.

Konstante A1, A2 in B so navedene v spodnji preglednici.
A1
A2
B

Plinsko olje
0,50
0,68
0,007

Zemeljski plin
0,37
0,66
0,009

Utekočinjeni naftni plin
0,42
0,63
0,008

Izračun toplotnih izgub z dimnimi plini se ne uporablja za kondenzacijske kotle.
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PRILOGA 2
Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za enosobne kurilne naprave
1

2

Opis vrste enosobne
kurilne naprave

Tehnični standard
za enosobno
kurilno napravo

Grelniki prostorov z
SIST EN 13240
ravnim kuriščem
Grelniki prostorov s
SIST EN 13240
polnilnim kuriščem
Naprave na trdno
gorivo, ki počasi
SIST EN 15250
oddaja toploto
Kaminski vložki
(zaprti obratovalni
SIST EN 13229
način)
Vložki lončenih peči z
SIST EN 13229/A1
ravnim kuriščem
Vložki lončenih peči s
SIST EN 13229/A1
polnilnim kuriščem
Štedilniki na trdno
SIST EN 12815
gorivo
Grelni štedilniki na
SIST EN 12815
trdno gorivo
Peletne peči brez
vodnega
SIST EN 14785
izmenjevalnika
Peletne peči z
vodnim toplotnim
SIST EN 14785
izmenjevalnikom

3
4
5
6
7
Mejne vrednosti za
Mejne vrednosti za
Mejne
naprave postavljene in naprave postavljene in vrednosti za
dane v uporabo do
dane v uporabo po
vse
31. decembra 2014
31. decembru 2014
naprave
Najnižji
Celotni
Celotni
CO
CO
toplotni
prah
prah
[g/m³]
[g/m³]
izkoristek
[g/m³]
[g/m³]
[%]
2,0

0,075

1,25

0,04

73

2,5

0,075

1,25

0,04

70

2,0

0,075

1,25

0,04

75

2,0

0,075

1,25

0,04

75

2,0

0,075

1,25

0,04

80

2,5

0,075

1,25

0,04

80

3,0

0,075

1,50

0,04

70

3,5

0,075

1,50

0,04

75

0,40

0,05

0,25

0,03

85

0,40

0,03

0,25

0,02

90

Za druge enosobne kurilne naprave, ki niso uvrščene v eno od vrst enosobnih kurilnih naprav v
preglednici, se uporablja tehnični standard za grelnik prostorov z ravnim kuriščem SIST EN 13240.
Za druge enosobne kurilne naprave za kuhanje in pečenje oziroma kuhanje, pečenje in ogrevanje, ki
niso uvrščene v eno od vrst enosobnih kurilnih naprav v preglednici, se uporablja tehnični standard
za štedilnike SIST EN 12815.

2
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PRILOGA 3
Vsebina emisijske nalepke
1. Oblika nalepke
2
2

6

8
7
1

7

30
mm

10

25

Emisije snovi v zrak

Proizvajalec
Mala kurilna
Model
naprava
Manjše emisije snovi v zrak
< 60 %
a

25 Helvetica
poudarjeno

13 Helvetica
poudarjeno

b
c
d
e



f
g
6

22

12
2

≥ 95 %

Večje emisije snovi v zrak

Emisije snovi v zrak so prikazane za kurilne naprave na:
- trdno gorivo z odstotkom emisije koncentracije
celotnega prahu glede na njegovo mejno vrednost;
- tekoče ali plinasto gorivo z odstotkom skupnih emisij
CO in NO2 glede na njuni skupni mejni vrednosti.

9 Helvetica
poudarjeno

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav, Uradni list RS, št .

9 Helvetica

17

20

53

Nalepka mora ustrezati prikazanemu vzorcu.
Uporabljene barve:
cian, škrlatna (fuksin), rumena, črna
Na primer: 07X0: 0% cian, 70% škrlatna (fuksin), 100% rumena, 0% črna
Trapezi:
– a: X0X0
– b: 70X0
3
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– c: 30X0
– d: 00X0
– e: 03X0
– f: 07X0
– g: 0XX0
Besedilo je v črni barvi na beli podlagi.
Besedi proizvajalec in model se nadomestita z imenom proizvajalca kurilne naprave in imenom
modela, ki mu pripada emisijska nalepka.
Okrog nalepke mora biti prazen prostor širine vsaj 5 mm.
2. Razred emisijske učinkovitosti
Za enosobne kurilne naprave in osnovne peči ter preostale male kurilne naprave na trdno
gorivo z nazivno močjo od 4 kW do 120 kW se določi koeficient emisijske učinkovitosti z
enačbo:

k

praheom
praheom , dop

pri čemer sta:
koncentracija celotnega prahu pri nazivni toplotni moči;

praheom

praheom, dop mejna vrednost koncentracije celotnega prahu, kot je določena:
– za enosobne kurilne naprave in osnovne peči v stolpcu 6 preglednice v prilogi 2
te uredbe;
– za male kurilne naprave, ki niso enosobne kurilne naprave in osnovne peči, v 1.
točki petega odstavka 27. člena te uredbe.
Za male kurilne naprave na tekoče in plinasto gorivo z nazivno močjo od 4 kW do 120 kW se
določi koeficient emisijske učinkovitosti z enačbo:

 COm
NO( 2 )m

k  0,5  
 CO
NO( 2 )m , dop
m , dop







pri čemer so:
COm

koncentracija ogljikovega monoksida pri nazivni toplotni moči;

COm, dop

mejna vrednost koncentracije ogljikovega monoksida, kot je določena v:
– 2. točki prvega odstavka 12. člena te uredbe za male kurilne naprave na tekoče
gorivo;
– 1. točki 13. člena te uredbe za male kurilne naprave na plinasto gorivo;
4
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koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izražena kot NO2, pri
nazivni toplotni moči;

NO(2)m, dop mejna vrednost koncentracije dušikovega monoksida in dušikovega dioksida
izražena kot NO2, kot je določena v:
– prvi alineji 3. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe za male kurilne
naprave na tekoče gorivo;
– prvi alineji 2. točke 13. člena te uredbe za male kurilne naprave na plinasto
gorivo.
Razred emisijske učinkovitosti je določen v preglednici:
Razred emisijske učinkovitosti

Koeficient emisijske učinkovitosti

a

k < 0,6

b

0,6 ≤ k < 0,7

c

0,7 ≤ k < 0,8

d

0,8 ≤ k < 0,85

e

0,85 ≤ k < 0,9

f

0,9 ≤ k < 0,95

g

k ≥ 0,95

Glede na razred emisijske učinkovitosti se s črno barvo zapolni prostor okoli trapeza in doda
bela puščica (20 Ariel), kot je prikazano na nalepki v točki 1 te priloge za razred "e".

5
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863.

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje
tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem
prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega
kamna apnenec v pridobivalnem prostoru
Peskokop Mala gora v občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev
in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna
apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini
Kočevje.
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– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč
med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko
stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
5. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja
rudarstvo.
6. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati
organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo,
vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo
okolja, in drugimi predpisi.
7. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine
in rezerviranih sredstev za sanacijo)

(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog,
ki ga imetnik pravnomočne odločbe o izbiri nosilca rudarske
pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Sklepanje koncesijske pogodbe se izvede v skladu z
zakonom, ki ureja rudarstvo.
(3) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec
za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu
z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja
plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s
predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.

3. člen

8. člen

2. člen
(koncesijska pogodba)

(prenos rudarske pravice)
Prenos rudarske pravice je mogoč pod pogoji in na način,
določen v zakonu, ki ureja rudarstvo.
4. člen

(pogoji za podaljšanje rudarske pravice)
Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko
podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
rudarstvo.

(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med
izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo
ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo
voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo
rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da
se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v
zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja
okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo
ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni
ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar
odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih
derivatov,

II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE
RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem
prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje,
k. o. Mala gora)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna apnenec v skupni količini do 2 300 000 kubičnih metrov
v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Peskokop Mala gora predstavlja
nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Peskokop Mala gora zajema del zemljišča s parcelno številko 21/1, k. o. Mala
gora, občina Kočevje, ki je omejen z mnogokotnikom točk
T01–T02–T03–T04–T05–T06–T07–T08–T09–T10–T11–T12
–T13–T14–T01 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
T01
T02
T03
T04
T05
T06

Y_GK
489279,633
489590,700
489619,751
489642,780
489667,836
489673,162

X_GK
61724,294
61834,398
61803,705
61768,070
61686,082
61651,511
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Točka
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
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Y_GK
489691,157
489711,460
489633,406
489496,957
489379,160
489343,912
489313,240
489286,037
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X_GK
61607,267
61546,530
61530,946
61505,838
61500,740
61564,850
61644,956
61692,072

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega
do nadmorske višine +535 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo v skladu z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja
ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je
9,7014 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
23 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli z javnim
razpisom za pridobitev nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti,
ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem
izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti,
da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega
projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske
pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in
dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-22/2-O-13/LJP
z dne 17. januarja 2013, ki so objavljene na spletnih straneh
ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del
odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Zagotavljanje in plačevanje rezerviranih
sredstev za sanacijo se uredi na način, kot to določa zakon,
ki ureja rudarstvo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka
tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka
tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE
10. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja
inšpektorat, pristojen za rudarstvo.

IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-17/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2430-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

864.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah
Selške Sore, od Krevsovega jezu do sotočja
s Poljanščico, v občini Škofja Loka

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah Selške Sore,
od Krevsovega jezu do sotočja s Poljanščico,
v občini Škofja Loka
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah Selške Sore, od Krevsovega
jezu do sotočja s Poljanščico, v občini Škofja Loka, ki zožuje
priobalno zemljišče.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča Selške Sore, od
Krevsovega jezu do sotočja s Poljanščico, v občini Škofja Loka
poteka po zemljiščih s parcelnimi številkami 1702/2, 656/3 in
1043 v katastrski občini Stara Loka in zemljiščih s parcelnimi
številkami 1043, 4/1, 4/71, 4/61, 4/62, 4/63, 4/64, 4/47, 4/48,
15/5, 15/8, 7/4, 15/10, 15/2, 15/9, 10/3, 10/3, 10/4, 10/1, 10/2,
7/2, 1044, 18/20, 18/15, 18/23, 1084, 18/30, 12/1, 12/2, 13,
14/7, 14/1, 14/4, 14/3, 1067/5, 14/3, 1067/5, 14/10, 14/8, 1032,
33, 34/3, 34/4, 34/1, 36/1, 31/2, 37/2, 39/1, 35/1, 450, 36/2,
1041, 1035/2, 132/8, 132/5, 132/19, 132/5, 132/15, 133/3,
133/4, 133/5, 133/13, 133/12, 133/11, 133/1, 133/2, 177, 175/5,
1068/3, 658/1, 1067/5, 650, 648/6, 1059/1, 652/5, 1059/1,
242, 643/2, 643/4, 1067/3, 643/1, 643/3, 1058/11, 643/5,
641/1, 641/2, 640, 639, 638, 228/1, 636/2, 227/2, 1058/12,
617/1, 637/1, 637/2, 618/9, 618/8, 618/11, 619/1, 619/3, 179/3,
1051/1, 179/6, 179/2, 179/7, 180/1, 1, 1067/4, 15/4 in 15/3, vse
v katastrski občini Škofja Loka, ter sega pet metrov od vodnega
zemljišča Selške Sore s parcelno številko 1067/5 katastrske
občine Škofja Loka.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega odstavka je določena s točkami državnega koordinatnega sistema
v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo
evidentiranje nepremičnin.
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Št.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-20/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2012-2330-0245
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga: Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča
Selške Sore od Krevsovega jezu do sotočja s Poljanščico v
občini Škofja Loka
Selška Sora - levi breg
točka
GKx
1
446433.83
2
446451.91
3
446468.84
4
446473.74
5
446477.96
6
446481.36
7
446501.18
8
446504.58
9
446503.44
10
446502.63
11
446502.44
12
446500.47
13
446498.79
14
446497.77
15
446497.25
16
446495.50
17
446483.43
18
446478.60
19
446478.24
20
446475.32
21
446467.45
22
446463.61
23
446460.18
24
446455.36
25
446453.72
26
446454.14
27
446451.37
28
446448.17
29
446447.96
30
446447.75
31
446447.81
32
446450.73
33
446452.35
34
446453.29
35
446455.61
36
446458.86
37
446458.49
38
446457.20
39
446460.42
40
446461.24
41
446466.22
42
446470.26

GKy
114118.81
114111.82
114102.21
114098.92
114096.10
114093.68
114069.89
114057.21
114048.81
114043.81
114043.48
114040.00
114037.04
114035.25
114034.34
114031.60
114020.13
114022.82
114022.59
114018.18
114006.12
114007.46
114008.66
114005.30
114003.73
113994.93
113995.03
113995.06
113991.04
113979.23
113978.62
113978.28
113978.09
113978.02
113978.18
113979.64
113975.67
113961.95
113961.73
113961.67
113961.34
113962.37

številka parcele
1702/2, 656/3
656/3
1702/2, 656/3
1702/2, 656/3
565/3, 1043
1043, 4/1
4/1
4/1
4/1, 4/71
4/71, 4/61
4/61, 4/62
4/62, 4/63
4/63, 4/64
4/64, 4/47
4/47, 4/48
4/48, 4/71
4/71
4/71, 4/1
4/71, 4/1
4/71, *15/5
*15/5
*15/5, *15/8
*15/8
*15/8, 7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4, *15/10
*15/10
*15/10
*15/10, *15/2
*15/2
*15/2, *15/9
*15/9, 10/3
10/3
10/3, 10/4

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

446471.04
446471.12
446471.94
446472.05
446473.33
446471.43
446465.76
446468.88
446475.11
446480.95
446482.63
446483.75
446485.85
446486.58
446487.75
446492.88
446498.42
446501.63
446504.04
446510.45
446517.09
446519.16
446535.47
446560.68
446563.82
446567.35
446577.17
446588.34
446598.81
446612.60
446624.09
446629.13
446651.03
446655.40
446654.66
446654.66
446660.83
446665.78
446665.60
446665.96
446667.13
446668.71
446673.29
446672.97
446674.86
446684.96
446685.90
446691.34
446692.50
446696.08
446696.65
446699.70
446698.99
446706.31
446714.62
446718.12
446717.72
446720.75
446721.40
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113962.57
113962.27
113958.93
113958.47
113953.20
113952.72
113951.32
113937.30
113938.48
113939.93
113940.34
113940.61
113929.86
113927.28
113923.90
113915.05
113907.75
113904.46
113901.97
113897.24
113892.34
113891.42
113884.19
113877.04
113875.29
113873.31
113870.12
113868.58
113867.16
113862.60
113863.96
113860.93
113857.88
113857.27
113851.11
113850.73
113849.83
113849.31
113845.17
113844.45
113844.16
113843.77
113842.64
113839.70
113838.84
113834.22
113833.79
113831.30
113832.76
113841.43
113841.63
113842.68
113837.41
113839.07
113841.06
113841.92
113847.03
113847.90
113842.85

Stran

3117

10/4
10/3, 10/4
10/3, 10/1
10/1, 10/2
10/2
10/2, 7/2
7/2
7/2
7/2, 1044
1044, 18/20
18/20,18/15
18/15
18/15,18/23
18/23, 18/20
18/20
18/20
18/20, 18/23
18/23, 18/20
18/20
18/20, 1084
1084
1084, 18/30
18/30
18/30
18/30, 1044
1044
1044
1044, 12/1
12/1, 12/2
12/1
12/1, 13
13
13, 14/7
14/7
14/7, 14/1
14/1
14/1, 14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7, 14/4
14/4
14/4
14/4, 14/3
14/3
14/3, 1067/5
1067/5
14/3, 1067/5
14/3
14/3, 14/10
14/10
14/10
14/10, 14/8
14/8, 1032
1032
1032
1032
1032

Stran

3118 /

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Št.
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446723.26
446732.20
446740.78
446749.57
446748.67
446748.18
446747.83
446751.36
446754.88
446754.78
446754.78
446754.78
446765.13
446772.71
446781.32
446782.96
446791.13
446794.17
446799.22
446799.94
446801.30
446820.71
446820.68
446839.35
446839.48
446840.82
446843.04
446845.10
446845.73
446859.09
446858.81
446858.78
446861.38
446864.49
446869.19
446875.72
446886.07
446887.39
446888.15
446892.90
446893.32
446908.03
446908.53
446913.72
446919.81
446923.04
446925.55
446927.46
446927.90
446931.09
446931.98
446944.57
446953.75
446955.66
446961.30
446965.20
446967.14
446968.55
446971.33
446991.51

113843.41
113846.09
113848.25
113851.14
113853.07
113854.14
113854.92
113856.91
113858.89
113859.70
113861.04
113862.71
113862.46
113862.27
113862.06
113862.02
113857.42
113856.71
113855.53
113854.95
113854.81
113854.11
113856.54
113856.78
113861.81
113861.95
113862.20
113862.43
113857.44
113859.59
113861.38
113861.67
113861.91
113862.19
113862.61
113863.15
113865.65
113865.97
113863.21
113864.38
113862.61
113864.72
113859.73
113860.24
113860.74
113860.81
113860.63
113860.49
113860.45
113860.13
113865.10
113866.70
113878.84
113879.22
113878.02
113875.08
113876.34
113877.17
113876.89
113863.82

1032, 33
33, 1067/5
1067/5
1067/5
1067/5, 34/3
34/3, 34/4
34/4
34/3, 34/4
34/3
34/3, 34/1
34/1
34/1
34/1
34/1, 34/3
34/3, 36/1
36/1
36/1
36/1, 34/3
34/3, 1067/5
1067/5
1067/5, 36/1
36/1
36/1
36/1
36/1
36/1, *31/2
*31/2
*31/2
*31/2
*31/2
*31/2
*31/2
*31/2
*31/2, 37/2
37/2, 39/1
39/1
39/1, *35/1
*35/1
*35/1
*35/1
*35/1
*35/1, *450
*35/1, *450
*450
*450, *36/2
*36/2
*36/2, *36/1
*36/1, 1041
1041, 1035/2
1035/2
1035/2
1035/2
1035/2
1035/2
1035/2, 132/8
132/8
132/8, 132/5
132/5, 132/19
132/19
132/19
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162
447001.45
113858.85
132/19
163
447008.63
113856.29
132/19, 132/5
164
447054.40
113839.99
132/5
165
447057.67
113840.33
132/5
166
447059.96
113839.61
132/5
167
447061.81
113838.32
132/5
168
447063.31
113835.94
132/5, 132/15
169
447082.30
113825.91
132/15
170
447100.91
113814.52
132/15
171
447105.90
113810.21
132/15, 133/3
172
447110.22
113806.48
133/3
173
447118.59
113798.97
133/3, 133/4
174
447126.59
113790.93
133/4, 133/5
175
447137.40
113767.66
133/5, 133/13
176
447142.79
113755.92
133/13, 133/12
177
447145.00
113751.09
133/12, 133/11
178
447150.64
113734.62
133/11, 133/1
179
447161.11
113710.53
133/1
180
447163.36
113691.13
133/1, 133/2
181
447163.94
113686.10
133/2, 177
182
447172.48
113665.73
177
183
447192.91
113642.04
177, 175/5
184
447198.42
113637.05
175/5, 1068/3
185
447205.81
113630.36
1068/3
*točke 1-5 k. o. Stara Loka, od 5-185 k. o. Škofja Loka.
Selška Sora - desni breg
točka
GKx
GKy
1
446395.58
114083.66
2
446400.27
114079.81
3
446402.66
114070.52
4
446406.42
114061.16
5
446410.06
114052.17
6
446412.82
114048.70
7
446413.42
114045.81
8
446413.45
114040.08
9
446414.86
114034.50
10
446417.83
114012.04
11
446420.17
113974.86
12
446422.74
113970.03
13
446428.89
113965.79
14
446431.64
113944.44
15
446434.61
113934.13
16
446437.09
113928.75
17
446435.56
113924.46
18
446436.94
113919.29
19
446443.13
113910.79
20
446450.04
113897.22
21
446457.17
113886.10
22
446458.59
113880.71
23
446462.29
113876.98
24
446465.56
113869.58
25
446473.70
113859.04
26
446481.93
113853.01
27
446485.06
113848.24
28
446487.52
113844.49
29
446488.03
113843.71
30
446491.21
113840.83
31
446494.88
113839.21
32
446495.09
113839.21

številka parcele
658/1
658/1
658/1
658/1, 1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5
1067/5, 650
650
650
650
650
650
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

446497.82
446500.38
446516.43
446517.73
446523.60
446527.93
446536.92
446544.97
446556.05
446565.07
446589.15
446596.62
446597.81
446605.11
446630.14
446636.54
446644.73
446650.89
446661.58
446668.86
446680.64
446697.02
446705.69
446715.69
446712.46
446711.35
446715.22
446717.22
446719.30
446719.65
446719.80
446720.95
446724.12
446725.64
446728.17
446729.22
446729.96
446733.14
446734.52
446743.16
446744.93
446745.59
446746.67
446746.84
446749.13
446753.00
446758.92
446776.51
446783.00
446788.73
446789.49
446790.75
446789.90
446791.99
446793.93
446794.17
446799.49
446801.74
446807.97
446807.97

113839.40
113839.57
113829.34
113828.81
113826.43
113824.68
113822.04
113821.18
113819.99
113819.02
113814.43
113816.03
113816.28
113815.81
113809.27
113808.32
113803.76
113800.33
113796.61
113795.20
113794.49
113796.97
113799.54
113805.75
113808.75
113810.06
113813.36
113815.07
113816.84
113816.20
113815.93
113816.80
113819.17
113820.31
113819.01
113818.00
113817.28
113813.46
113814.65
113814.07
113813.95
113816.51
113821.55
113821.53
113821.25
113820.73
113819.89
113818.28
113818.12
113817.54
113821.14
113821.17
113812.49
113813.08
113814.96
113821.14
113820.99
113820.92
113820.66
113817.46

Št.

650
650
650
650, 648/6
648/6, 1059/1
1059/1
1059/1
1059/1, 652/5
652/5, 1059/1
1059/1
1059/1
1059/1, 648/6
648/6
648/6
648/6
648/6, 1067/5
1067/5, 1059/1
1059/1
1059/1
1059/1
1059/1
1059/1
1059/1
1059/1
1059/1, *242
*242
*242
*242, 1067/5
1067/5
*242, 1067/5
*242
*242, 1067/5
*242, 1067/5
*242
*242, 1067/5
1067/5, 1059/1
1059/1
1059/1
1059/1
1059/1, 643/2
643/2
643/2, 643/4
643/4
643/4, 1067/5
1067/5, 1067/3
1067/3, 643/2
643/2
643/2
1067/3, 643/2
643/2, 643/1
643/1
643/1
643/1
643/1, 643/3
643/3
643/3
643/3, 1058/11
1058/11, 643/5
643/5
643/5

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

446824.15
446824.15
446824.15
446825.58
446827.59
446828.49
446835.14
446846.39
446854.21
446854.17
446854.14
446857.27
446861.30
446868.17
446870.26
446870.88
446871.64
446871.91
446876.75
446876.98
446880.52
446880.77
446881.77
446883.15
446886.56
446886.73
446890.49
446897.62
446899.18
446899.15
446899.11
446930.64
446930.65
446930.79
446937.30
446940.21
446942.91
446946.96
446949.62
446956.52
446984.80
446984.72
446984.99
446985.56
446998.63
447011.23
447039.15
447049.34
447047.15
447050.36
447062.25
447067.70
447071.68
447075.64
447083.78
447089.43
447091.67
447091.68
447091.71
447085.62
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113816.93
113816.04
113811.94
113812.82
113814.06
113817.97
113817.43
113816.51
113815.87
113812.45
113810.63
113810.25
113809.41
113807.47
113806.87
113808.99
113811.59
113812.50
113811.34
113812.79
113812.76
113814.17
113819.14
113818.88
113818.25
113819.37
113821.23
113820.72
113820.61
113822.41
113825.56
113825.92
113817.17
113815.27
113816.78
113815.54
113814.40
113815.17
113816.43
113815.90
113811.73
113813.88
113816.70
113817.93
113817.46
113816.75
113810.89
113806.70
113802.34
113800.59
113792.76
113789.17
113786.55
113783.94
113778.58
113778.74
113778.75
113776.60
113772.91
113772.69

Stran

3119

643/5
643/5, 641/1
641/1
641/1, 641/2
641/1, 641/2
641/1
641/1, 640
640, 639
639
639
639
639, 638
638
638, *228/1
*228/1
*228/1
*228/1, 636/2
636/2
636/2
636/2
636/2
636/2, 1067/5
1067/5
1067/5, *227/2
*227/2
*227/2
*227/2
*227/2
*227/2
*227/2
*227/2
*227/2
*227/2, 1058/12
1058/12
1058/12
1058/12, 617/1
617/1
617/1
617/1, 637/1
617/1, 637/1
617/1
617/1, 637/2
637/2, 618/9
618/9
618/9, 618/8
618/8
618/8, 618/11
618/11
618/11
618/11, 619/1
619/1, 619/3
619/1, 619/3
619/1, 619/3
619/1, 619/3
619/1
619/1, 1067/5
1067/5
619/1, 1067/5
619/1
619/1

Stran

3120 /
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153
447088.07
113764.67
154
447094.60
113756.42
155
447098.99
113759.21
156
447100.73
113756.64
157
447102.49
113753.44
158
447108.54
113743.92
159
447102.54
113739.70
160
447105.45
113718.57
161
447108.43
113705.55
162
447107.64
113703.09
163
447107.53
113698.83
164
447107.40
113694.12
165
447107.14
113683.91
166
447109.21
113683.84
167
447112.16
113683.41
168
447112.29
113678.41
169
447109.42
113678.21
170
447109.74
113668.53
171
447106.95
113668.41
172
447106.08
113661.05
173
447096.94
113655.68
174
447089.89
113650.52
175
447084.95
113646.83
176
447084.68
113646.63
*vse točke k. o. Škofja Loka
Selška Sora - otok
točka
GKx
GKy
1 446456.68
114034.78
2 446462.98
114034.01
3 446472.91
114048.22
4 446484.09
114053.87
5 446475.41
114069.07
6 446469.56
114071.29
7 446472.16
114075.69
8 446467.94
114079.31
9 446468.70
114080.79
10 446464.68
114083.21
11 446463.57
114083.68
12 446463.15
114082.97
13 446462.63
114082.07
14 446461.44
114080.03
15 446461.86
114079.70
16 446464.83
114077.85
17 446463.58
114075.29
18 446465.35
114074.13
19 446463.41
114069.94
20 446459.15
114072.52
21 446454.54
114061.99
22 446458.77
114059.08
23 446456.41
114056.55
24 446447.56
114045.92
25 446446.03
114049.06
26 446443.01
114048.23
27 446441.60
114042.80
28 446447.06
114027.46
29 446457.84
114030.71
*vse točke k. o. Škofja Loka

619/1
619/1
619/1
619/1
619/1
619/1
619/1
619/1
619/1, 179/3
179/3
179/3, 1051/1
1051/1, 179/6
179/6
179/6, 1067/5
1067/5, 179/2
179/2
179/2
179/2
179/2
179/2
179/2, 179/7
179/2, 1051/1
1051/1, 180/1
180/1

številka parcele
1
1
1
1
1
1
1, 1067/5
1067/5
1067/5
1067/5, 1067/4
1067/4
1067/5, 1067/4
1067/5
1067/5
1067/5, 1
1
1
1
1
1
1
1
1, *15/4
*15/4
1, *15/4
1, 1067/5
1, *15/3
1, *15/3
1
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom
74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnikov
Dravsko-ptujskega polja
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07
in 32/11) se za tretjim odstavkom 2. člena dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, na ožja
vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom
in na širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim
režimom.
(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.«.
2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija obstoječih ali
gradnja novih vojaških objektov, objektov za potrebe zaščite
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in objektov za
varnost, če se pri rekonstrukciji ne spremenita velikost in namembnost objekta in če sprememba rabe objekta ali gradnja
novega objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje
vodnega telesa in če je pri rekonstrukciji ali gradnji novega
objekta k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov izdano vodno
soglasje.«.
3. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih morajo upravljavcem vodovoda ali izvajalcu državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno
vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti
vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih
objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.
(2) Ukinitev ali odstranitev objektov za izvajanje meritev iz
prejšnjega odstavka lahko odobri samo upravljavec vodovoda
ali izvajalec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa od
njega pooblaščeni izvajalec.«.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 13. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka
7. člena te uredbe na ožjem vodovarstvenem območju na območju občine Hajdina na parcelah št. 364, 383/12, 383/13, 385,
386/1, 386/2, 386/3 in 391, vse k.o. Hajdina, gradnja iztokov ali
iztočnih objektov, navedenih pod zaporednimi številkami 10 a,
10 b, 10 c in 10 d v IV poglavju CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI tabele 1.1 priloge 3 te
uredbe, ni dovoljena.
(2) Na ožjem vodovarstvenem območju na območju občine Hajdina se mora na parcelah št. 364, 383/12, 383/13,
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385, 386/1, 386/2, 386/3 in 391, vse k.o. Hajdina, zagotoviti
odvajanje padavinske vode s strešnih površin s ponikanjem
vode skozi tla ter se za gradnjo iztokov in iztočnih objektov,
navedenih pod zaporedno številko 10 e, v IV poglavju CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI
tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, izda vodno soglasje.«.
5. člen
V 19. členu se črtajo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi
odstavek.
6. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b in 19.c člen, ki
se glasijo:
»19.a člen
(1) Na notranjih območjih so na kmetijskih zemljiščih
prepovedani:
– gnojenje brez gnojilnega načrta;
– gnojenje z ostanki greznic, malih komunalnih čistilnih
naprav, komunalnih ali skupnih čistilnih naprav;
– gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in
gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;
– shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
– shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
– uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora
biti izdelan v pisni obliki in mora biti ob inšpekcijskem nadzoru
na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati
mora najmanj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega ali organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino
in okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s
Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake
talne lastnosti na teh parcelah.
19.b člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena
so na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih
prepovedani tudi:
– gnojenje z gnojnico in gnojevko;
– preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki
je vključeno v kolobar;
– uporaba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, od spravila
pridelka do 1. marca;
– uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila,
razen če gre za pridelavo rastlin pod zaščitno folijo;
– shranjevanje uležanega hlevskega gnoja.
(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega hlevskega
gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč na najožjih
vodovarstvenih območjih ne sme presegati 140 kg N/ha.
(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih
vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo zunaj časovnih pre-
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povedi iz prvega odstavka tega člena, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in pri gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane
naslednje zahteve:
– za okopavine največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
– največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin
se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi
enkrat za eno vrsto okopavine. Preizkus in vrednotenje rezultatov preizkusa se izvedeta v skladu s Smernicami za strokovno
utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– za ozimine enkratni vnos dušika z dognojevanjem spomladi ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimin vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
– za trajno travinje ter travinje v okviru poljedelskega kolobarja na njivah (travno deteljne mešanice) največja dovoljena
količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo;
– za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem
ne sme presegati 60 kg N/ha;
– za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni
vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati
60 kg N/ha.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča celo leto pokrita z zeleno odejo, določeno v
skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine
in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji
način:
– dokrmljevanje živali ni dovoljeno,
– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika)
morata biti urejena tako, da se korito lahko premešča po pašni
površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih
izločkov po zemljišču,
– pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna
ruša uniči zaradi gaženja.
19.c člen
Gnojenje kmetijskih zemljišč z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, se mora na ožjih in širših vodovarstvenih območjih
izvajati tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri
začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju
pa 80 kg N/ha.«.
7. člen
V drugem odstavku 20. člena se besedilo »Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za zdravje vsako
leto najpozneje do konca septembra« nadomesti z besedilom
»ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca
novembra«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Seznam iz prvega odstavka tega člena se objavi na
spletni strani ministrstva.«.
8. člen
V 20.b členu se besedilo »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za kmetijstvo«.
9. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi s:
1. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in
gozdarstvo,
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2. prepovedjo uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa
opravljajo fitosanitarni inšpektorji,
3. prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov opravljajo gradbeni
inšpektorji,
4. prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in
5. prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.
(2) Nadzor nad izvajanjem ostalih določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.«.
10. člen
V prvem odstavku 22. člena se za 2. točko doda nova
3. točka, ki se glasi:
»3. ne dopusti dostopa in rednega vzdrževanja objektov
za izvajanje meritev količin in kakovosti vode ter za izvajanje
meritev in odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 10.a člena
te uredbe na notranjih vodovarstvenih območjih,«.
Za dosedanjo 3. točko, ki postane 4. točka, se doda nova
5. točka, ki se glasi:
»5. uporablja kmetijska zemljišča ali ravna s kmetijskimi
zemljišči v nasprotju z 19.a, 19.b in 19.c členom te uredbe,«.
Dosedanje 4. do 7. točka postanejo 6. do 9. točka.
11. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo
po dosedanjih predpisih.
(2) Inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih
zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2013,
uvedeni pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to
uredbo.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-18/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-2330-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1:
»PRILOGA 3:
Tabela 1.1
CC.Si **
111
112
113

I
1
2
3

STANOVANJSKE STAVBE 1,3
Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene

VVO I
–
–
–

VVO II
pd
pd
pd

VVO III
+
+
+

CC.Si
121
122
12301
12302
12303
12304
1241

II
1
2
3
4
5
6
7

VVO I
–
–
–
–
–
–

VVO II
pd
pd
pd
pp
–
pd

VVO III
+
+
+
+
pp
+

–

pp7

pd11

1242
1251
1252

8
9
10

–
–

pp
pp

pd
pp

–

–

–

1261
1262
1263
1264
1265
12711

10 a
10 b
11
12
13
14
15
16

NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3
Gostinske stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
in z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski
plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi
Silosi in skladišča nenevarnih snovi
Rezervoarji za zemeljski plin
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstvo
Športne dvorane
Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso
uvrščeni med enostavne objekte
Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)
Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine)
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
Kulturni spomeniki
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

–
–
–
–
–
–
–

pp
pp
pd
pd
pd
pp
pd

pd
pp
+
+
+
pd
+

–

pp

pd

–
–
–
–
–
–
+
–

pd
pp
pd
pd
pd
pd
+
pd

pd
pp
+
+
+
pd
+
+

12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740
CC.Si
21110
21120
21120
21210
21220
21311

17
17 a
18
19
20
21
22
23

III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3
VVO I
1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
pip2
2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
pp
ceste
2 a Parkirišča
–
4 Glavne in regionalne železnice
pip10
5 Mestne železnice
–
6 Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad
–
terenom na delu zgradbe
6 a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe
–

VVO II
pip2

VVO III
pip2

pd

+

pp2
pip
pip

pd2
pip
pip

–

pip

pp

27

pp
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21312
21410
21420
21510
21520
21530

CC.Si
22110

22121
22122
22130
22140
22210
22221
22222
22223
22231

22232
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7
8
9
10
11
12

Letalski navigacijski objekti
Mostovi in viadukti
Predori in podhodi
Pristanišča in plovne poti
Pregrade in jezovi
Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen
namakalnih sistemov
12 a Namakalni sistemi
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pp
pp
–
–
pp

+
pd
pp5
pd
pd

+
pd
pd6
pd
pd

–

pp

+

–

pp28

pp28

VVO II

VVO III

–

pip

pip
pd
pd
pd
pd
pip
pd
+
pd
pd14
pd21,8,9

pp
pd
pd
+
+
pip
pd
+
+
pd14
pd21,8,9

–

pp16,19

pp15,19

pp15, 19

pd19

pd19

pd

pd

pd19

+19

pp

pp

pp

pp

pp
pd

pp
pd

IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI
VVO I
VODI 1,3
1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski
–
plin
1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin
pip
2 Prenosni vodovodi
pp
3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
pd
4 Prenosna komunikacijska omrežja
–
5 Prenosni elektroenergetski vodi
–
6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin
–
6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin
pp
7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
pd
8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak
–
9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
pd14
10 Cevovodi za odpadno vodo
–21,22,8
10 a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
10 b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
10 c Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode,
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
–24,19
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom
zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj
10 d Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za
neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom,
–
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
10 e Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s
streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne
–
oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
14 Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
–
večjo od 2000 populacijskih enot
14 a Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200
–
populacijskih enot
14 b Industrijske čistilne naprave
–
14 c Čistilne naprave padavinske odpadne vode
–
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22240

CC.Si
23010
23020
23030

23030

23040

CC.Si
24110
24122

24201
24202
24203
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15 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja
16 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega

Stran

3125

pp

pd

+

pp

pp

pp

KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3
Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)
Energetski objekti
Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b
Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5,
5a, 5b in 5c v CC.Si 24203
3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z
nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja
4 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
razen objektov iz 3 a in 3 b

VVO I
–
–
–

VVO II
–
pip
–

VVO III
pip13
pip
pp

–

pp

pp

–

pp

pp

–

–

pip

VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3
1 Športna igrišča
2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas, razen igrišča za golf
Igrišče za golf
3 Vojaški objekti
4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih območjih
5 Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih
odpadkov
5 a Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov
5 b Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za
zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
5 c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
6 Pokopališča
7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

VVO I
–

VVO II
pp

VVO III
pd

–

pp

pd

IZVAJANJE GRADBENIH DEL
Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na
zemljišču s površino, večjo od 1 ha
Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez
vzdrževanja vozil in strojev )
Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za
goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva
Sanitarne enote na gradbišču
Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente
Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje
goriva)
Izkopi na gradbišču

V
1
2
3
3a

18

–
–

pp
–

pp
pp

pp

pp

pd

–

–

–

–

–

pp

–

–

pp

–
–
–

pp
–
pp

pp
pp
pd

VVO I

VVO II

VVO III

–

pp

pd

–

pd

+

–

pd

+

–12
–

–12
pd

–12
+

–

pd

+

pd 1,5

pd1,5

+3,6

Tabela 1.2

1
2
3
4
5
6
7
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8

Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za
geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču
9 Uporaba brizganega betona
10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala
11 Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s
predelavo odpadkov, za gradnjo objektov

12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo
snovi, škodljive za vodo
13 Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala,
če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)
14 Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali
odstranjevanjem zemljine
15 a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira
15 b Gradnja tesnilnih zaves za druge namene
16 Injektiranje
17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem,
izkopom ali zabijanjem
18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako
19 Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini
20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje,
oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije…)
21 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega
monitoringa stanja voda

–

pd

+

–
–

pd
pp

+
pd

–

pp

+

–

–

–

–

+

+

–

pp1

pd3,6

pp
–
–

pp
pp
pd4

pd
pp
+

–

pd

pd

–
–

pp
pp

pd
+

–

–

pd14

pp14

pd14

pd14

VVO I
+
+
+

VVO II
+
+
+

VVO III
+
+
+

pd

+

+

Tabela 1.3

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
13

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI ***
Majhna stavba
Ograja
Podporni zid
Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in objektov
za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi
sanitarna enota
objekti za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških
ploščadi
Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do
vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna
naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot
Nepretočna greznica
Rezervoar
Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave
vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave
Vodomet
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja
Samostojno parkirišče
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne
Pomol
Športno igrišče na prostem, razen igrišča za golf, grajenega
smučišča na vodi, poligona za motorna vozila, smučišča,
športnega strelišča

–

12

–

12

–12

–

pd

+

–26

pd

pd

–26
–20,31
–
pd14,33
+

pd25
pd31
pd14
pd14
+

pd25
pd31
pd14
pd14
+

pd

+

+

pd
+
pd

+
+
+

+
+
+

pd

+

+
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igrišče za golf, grajeno smučišče na vodi, poligon za motorna
vozila, smučišče, športno strelišče
Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje,
razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za
pitno vodo
objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo
Objekt za oglaševanje
Objekt za rejo živali
Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, razen silosa, obore,
grajenega molzišča, gnojišča, kompostarne za gnojevko,
zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta
silos, obora, grajeno molzišče
gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, hlevski izpust
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
Pomožni komunalni objekti
Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na
smučišču
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja
in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za monitoring
kakovosti zraka, objektov za hidrološki monitoring površinskih
voda, objektov za monitoring podzemnih voda, objektov za
opazovanje neba, objektov za spremljanje sizmičnosti
meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za
hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za
spremljanje sizmičnosti

Stran

3127

–

–

–

–

pd

pd

pd
+
–

pd
+
pd

+
+
pd

pd

+

+

–

pd

+

–23,17

pd17

pd17

–
–34

pd
+

+
+

pd

+

+

–

pd

+

pd

+

+

VVO I
+
+
+

VVO II
+
+
+

VVO III
+
+
+

pd

+

+

–

–

pd14

–20,32

pd32

pd32

5
6

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ***
Dela v objektu
Dela na ovoju objekta
Zasteklitev objekta
Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali
izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja voda (geosonda, horizontalni kolektor…) in namestitve
premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali nafto s
priključkom na objekt
izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor…)
namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali
nafto s priključkom na objekt
Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta
Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi

pd
pd

+
+

+
+

II

GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ **

VVO I

VVO II

VVO III

1

Gnojenje z gnojnico in gnojevko

–

–

–

2

Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem in kompostom iz
rastlinskih ostankov

+

+

+

14

15
16
17

18
19
20
21

1
2
3
4

Tabela 1.4
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3

Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik

–

+

+

4

Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

VVO I

VVO II

VVO III

–29

–29

–29

–29

–29

–29

VVO I
+
–

VVO II
+
–

VVO III
+
–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–
–

+
+30

+
+

5

Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je
mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne
glede na čas njegovega skladiščenja
6 Shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom,
ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov
7 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov
8 Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
9 Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
10 Shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
11 Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
12 Gnojenje z ostanki iz greznic, malih komunalnih čistilnih naprav,
komunalnih ali skupnih čistilnih naprav

III UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA
NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH **
1 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o
fitofarmacevtskih sredstvih v parkih, na pokopališčih, zelenicah
in športnih igriščih
2 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o
fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture

IV
1
2
3

4
5

6

7
8

RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH
Pogozdovanje
Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu
Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali blata, določenega
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu
Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov
Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev
Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu
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Pomen oznak:
* V prvem stolpcu Preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko,
v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena
(v nadaljnjem besedilu: CC.Si).
**Nekmetijska zemljišča so zemljišča v parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah,
gradbenih parcelah in objektih transportne infrastrukture.
*** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje.
VVO II pomeni ožje območje.
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje.
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen.
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan.
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno
soglasje.
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se
zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za
onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi
tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega
telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje
izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del,
kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter
pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na
zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali
občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
1

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem
območju dovoljeni, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav
tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju
zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja
podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma
nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine
podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem
območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih
izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za
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izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev
podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
2

Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

3

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju
dovoljeni, je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost
vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi
globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to
potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v
nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci
nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na
območju predvidenega posega izvaja investitor.
4

Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

5

Izkopi na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m
nad najvišjo gladino podzemne vode.
6

Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode,
razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo 3 te priloge.
7

Na postajah in terminalih je dovoljena gradnja prostostoječih rezervoarjev s spremljajočimi
cevovodi in pretakališči z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi ali prostostoječih
rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem s skupno prostornino vsakega
posameznega rezervoarja do 30 m3 v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

8

Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti
pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.
9

Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s
standardiziranimi postopki.
10

Dovoljeno, če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v
tesnilni plasti, vsa padavinska odpadna voda mora biti speljana na območje zunaj
vodovarstvenega območja.
11

Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi
snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz
nevarnega blaga.
12

Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode
iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo.
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13

Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo
gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Najvišja gladina
podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode. Kot
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira, na podlagi zahtev, predpisanih v
vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi
merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode
na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih
na območju predvidenega posega izvaja investitor.
14

Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev
odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po
prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje
podzemne vode ali zajetja.
15

Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno
rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno
odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju.
Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.

16

Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in
če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo
tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno
kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska
odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v
vode.

17

Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompostarne za gnojevko ali hlevskega izpusta
mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

18

Skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora
biti speljana na območje zunaj vodovarstvenega območja.

19

Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

20

Razen če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega
soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in
stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje.
21

Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je
preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
22

Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
23

Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov
gnojnice in gnojevke, kompostaren za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že
obstoječem kmetijskem gospodarstvu.
24

Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.
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25

Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav.

26

Razen če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo
objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter
izdano vodno soglasje.

27

Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.

28

Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično
namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

29

Razen če gre za ukrep zaščite posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na
pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, ali če gre za ukrep varstva pred škodljivimi
organizmi, določenimi v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, s fitofarmacevtskim
sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, gradbenih parcelah in na
objektih prometne infrastrukture. Sredstvo mora biti za tak namen registrirano in za njegovo
uporabo mora biti izdano ustrezno dovoljenje. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je izjemoma
dovoljena šele takrat, ko ukrep varstva pred škodljivimi organizmi z ne kemijskim ukrepom
varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi) ni učinkovit.

30

Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj.

31

Dovoljeno, če gre za rezervoar za vodo. Dovoljeno tudi, če gre za rezervoar za utekočinjen
naftni plin ali tekoče naftne derivate za ogrevanje s priključkom na stanovanjsko stavbo in je
rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in
ugotavljanje skladnosti in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

32

Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

33

Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za
javno oskrbo s pitno vodo.

34

Razen če gre za ukrep pri obstoječem objektu in so v postopku izdaje vodnega soglasja za
gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega
telesa ter izdano vodno soglasje.«.
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866.

Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11
– odl. US in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje
1. člen
V Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje (Uradni list RS, št. 18/13) se 8. člen spremeni tako,
da se glasi:
»8. člen
(pogoji za umeščanje nezahtevnih
in enostavnih objektov v prostor)
(1) Šteje se, da je pogoj za umeščanje nezahtevnega in
enostavnega objekta v prostor izpolnjen, če so pri nameravani
gradnji teh objektov upoštevane določbe prostorskih aktov ali
drugih predpisov občine.
(2) Če prostorski akt ali drug predpis občine ne določa
pogojev za umeščanje enostavnega in nezahtevnega objekta
v prostor, je umestitev takšnega objekta dopustna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– glede odmikov: da morajo biti najbolj izpostavljeni deli
objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico
svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, s soglasjem
lastnika sosednjega zemljišča pa tudi bližje, ograja kot enostaven objekt in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradita na mejo;
– glede dopustne namenske rabe: da namen enostavnega ali nezahtevnega objekta dopolnjuje namensko rabo
obstoječe pozidave; na kmetijski namenski rabi je dopustno
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graditi enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen gozdnih prometnic;
– glede dovoljenega števila objektov: da se na parceli,
namenjeni gradnji, lahko postavi največ en objekt iste vrste ali
več objektov različnih vrst;
– glede dovoljenega oblikovanja, materialov in velikosti:
da s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvari splošnega videza prostora in v prostoru ne
izstopa oziroma v primeru dopolnitve obstoječe pozidave: da
glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti ne odstopa od že zgrajenih objektov oziroma sledi tipologiji
že zgrajenih objektov.
(3) Za parcelo, namenjeno gradnji, se šteje:
– gradbena parcela, ki je bila določena z upravno odločbo
kot funkcionalno zemljišče ali zemljiška parcela;
– v primeru obstoječe pozidave: parcela oziroma parcele,
na katerih leži objekt oziroma objekti, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena se ne uporabljajo za objekte, za katere posebni predpisi
določajo, da je njihova gradnja v javno korist.«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-18/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2430-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga

3.

2.

Majhna stavba

1.

Pomožni objekt v javni rabi

(stavba majhnih dimenzij, v pritlični,
enoetažni izvedbi, samostojna ali
prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)

Majhna stavba kot dopolnitev
obstoječe pozidave

(stavba majhnih dimenzij, v pritlični,
enoetažni izvedbi, ki ni namenjena
prebivanju, objekti v javni rabi)

Vrsta objekta

Stavbe: površina nad
40 m2 do vključno
60 m2
Gradbenoinženirski
objekti: višina nad
3,5 m do vključno 10 m

Noben

Nezahteven
Površina do vključno
50 m2

Stavbe: površina do
vključno 40 m2
Gradbenoinženirski
objekti: višina do
vključno 3,5 m
Pomožni cestni objekti:
vsi

Površina do vključno
20 m2

Enostaven
Noben

Sem med drugim spada:
grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna
enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v
parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na
otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena
oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ,
kapelica (edikula), grajen gostinski vrt;
pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste,
cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos
Sem ne spada:
urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik,
premično igralo, premična sanitarna enota (ni objekt),
javna razsvetljava kot del cestnega telesa
vodnjaki in vodometi, (glej tč. 8)
objekti za oglaševanje (glej tč. 15)

Sem med drugim spada:
lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna
kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in
podobni objekti

Sem med drugim spada:
garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva,
savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti

Navodilo za razvrščanje

Št.

Tč.

»PRILOGA 2

3134 /

Razvrstitev objekta*

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Priloga:

Stran

24 / 20. 3. 2013
Uradni list Republike Slovenije

Višina nad 5 m,
globina nad 30 m
Noben

Priključek na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega
ogrevanja

10.

Noben

Vsi

Višina do vključno 5 m,
globina do vključno
30 m

Rezervoarji za vodo,
prostornine do vključno
100 m3

Prostornina do vključno
30 m3

Prostornina nad 30 m3
do vključno 50 m3

Vodnjak, vodomet

(objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s
priključki in z inštalacijami)

Rezervoar

(vodotesen zbiralnik za komunalno
odpadno vodo)

Nepretočna greznica

Zmogljivost do vključno
50 PE

Sem med drugim spada:
priključek na cesto, priključek na objekte energetske
infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek
na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za
odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska
omrežja (kabelska, telefonska omrežja)

Sem med drugim spada:
podporni zid z ograjo

Sem med drugim spada:
varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja,
protihrupna ograja
Sem ne spada:
podporni zid (glej tč. 4), živa meja (ni objekt), ograja in
obora za pašo živine oz. gojenje divjadi in ograja ter
opora za trajne nasade (glej tč. 17), ograje, ki niso objekt
(npr. lesen plot)

Navodilo za razvrščanje

Št.

9.

8.

7.

(naprava za čiščenje komunalne odpadne
vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)

Mala komunalna čistilna naprava

Višinska razlika med
zemljiščem do 0,5 m

Višina do vključno 2 m

Enostaven

Zmogljivost od 50 PE
do vključno 200 PE

Višinska razlika med
zemljiščem do 1,5 m

Podporni zid

5.

6.

Višina nad 2 m do
vključno 3 m

Ograja

4.

(konstrukcija med dvema višinama
zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs)
zemljine. Pri računanju višine podpornega
zidu z ograjo se upošteva le merilo za
podporni zid)

Nezahteven

Vrsta objekta

Tč.
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Površina do vključno
1000 m2

Površina nad 1000 m2
do vključno 10000 m2

Prostornina razlivne
vode od 250 m3 do
vključno 2000 m3
Bazen: noben

Oglasne površine nad
12 m2 do vključno
40 m2 in višine do
vključno 6 m

Vodno zajetje in objekti za
akumulacijo vode in namakanje

Objekt za oglaševanje

16.

(grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena
v obliki stadiona in nima spremljajočih
objektov ali tribun)

Športno igrišče na prostem

15.

14.

Noben

Pomol

13.

Sem spadajo tudi objekti za oglaševanje na kozolcih

Sem med drugim spada:
grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke
vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni
zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen
ribnik, okrasni bazen
Sem ne spada:
ribogojnica (glej tč. 16),

24 / 20. 3. 2013

Oglasne površine do
vključno 12 m² in višine
do vključno 5 m

Prostornina razlivne
vode do vključno
250 m3
Bazen: prostornina do
vključno 60 m3
Namakalni sistemi: vsi

Sem med drugim spada:
teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, inline hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno
smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče,
odbojkarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje
Sem ne spada:
travnata površina za igre na prostem (ni objekt)

Sem med drugim spada:
pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih vodah, s
privezi
Sem ne spada:
plavajoči pomol – ponton (ni objekt)

Sem ne spada:
kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta

Št.

Vse

Sem med drugim spada:
parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi
Sem ne spada:
izvedba del za ureditev dvorišča in vrta (glej prilogo 3
uredbe, glej tudi tč. 1)

Navodilo za razvrščanje
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(grajen, namenjen privezu posameznega
plovila ali ribolovu)

Površina do vključno
20 m2

Nobena

Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot
in podobne

12.

Noben

Površina do vključno
200 m2

Samostojno parkirišče

11.

Enostaven

Nezahteven

Vrsta objekta

Tč.
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Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt

Pomožni komunalni objekt

(objekt, ki ni namenjen prebivanju)

Objekti za kmetijske proizvode in
dopolnilno dejavnost

(objekt, namenjen kmetijski pridelavi,
gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni
namenjen prebivanju)

Gradbenoinženirski
objekti: višina do
vključno 5 m
Gozdne prometnice:
vse

Gradbenoinženirski
objekti: višina nad 5 m
do vključno 10 m
Dvojni kozolci (toplarji):
površina do vključno
150 m2

Noben

Površina do vključno
80 m2

Vsi

Nobena

Zbiralnik gnojnice ali
gnojevke: noben

Dvojni kozolci (toplarji):
površina do vključno
40 m2

Stolpni silosi: višina do
vključno 5 m

Stolpni silosi: višina od
5 do vključno 10 m

Zbiralnik gnojnice ali
gnojevke: do vključno
1000 m3

Stavbe: pritlične,
enoetažne, površina do
vključno 40 m2

Enostaven
Noben

Stavbe: površine do
vključno 150 m2 in
višina do vključno 6 m

Nezahteven
Stavbe: površina do
vključno 100 m2
Ribogojnice:
prostornina do vključno
2000 m3

Sem med drugim spada:
pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in
drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in
lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter
merilna in regulacijska postaje, ekološki otok
Sem ne spada:
bazen za gašenje požara (glej tč. 14), pomožni objekt na
plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu

Sem med drugim spada:
zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna,
mlin

Sem med drugim spada:
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet,
vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik
gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski
izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja
za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade,
grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica
Sem ne spada:
pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt
oziroma ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek,
žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo
proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter
opora za trajne nasade), negrajena gozdna prometnica,
poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža,
lovska preža

Sem med drugim spada:
Hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna,
čebelnjak in ribogojnica
Sem ne spada:
premični čebelnjak

Navodilo za razvrščanje

Št.

20.

19.

18.

Objekt za rejo živali

17.

(enoetažen objekt, namenjen reji živali)

Vrsta objekta

Tč.

Razvrstitev objekta*
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Noben

Noben

Pomožni letališki, pristaniški objekt
in pomožni objekt na smučišču

Pomožni objekti namenjeni obrambi
in varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter pomožni objekt za
spremljanje stanja okolja in
naravnih pojavov

21.

22.

–

da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni,
razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),
da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.«.
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–

Sem med drugim spada:
objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr.
zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt,
vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče;
meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka,objekt
za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za
monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba,
objekti za spremljanje seizmičnosti

Sem med drugim spada:
objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni
navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje
letališča, objekti in naprave za varovanje
privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne
infrastrukture
objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje
smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter
priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za
reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za
zasneževanje smučišča
Sem ne spada:
pomol (glej tč. 12), pomožni komunalni objekt (glej tč. 19)
smučišče, ki ni objekt (brez grajenih žičniških in drugih
naprav, npr. s premično vlečnico)

Navodilo za razvrščanje

Št.

Stavbe: površina do
vključno 40 m2
Gradbenoinženirski
objekti: vsi

Stavbe: površina do
vključno 40 m2
Gradbenoinženirski
objekti: vsi

Enostaven
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Nezahteven

Vrsta objekta

Tč.

Razvrstitev objekta*
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ureditvi trga z vinom

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi
trga z vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12
in 38/12) se v 6. členu beseda »marca« nadomesti z besedo
»junija«.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »Davek na
dodano vrednost« nadomesti z naslednjim besedilom: »Davek
na dodano vrednost ali drug prometni davek«.
V tretjem odstavku se besedilo »Oznaka porekla vina
mora biti del promocijske dejavnosti.« nadomesti z naslednjim
besedilom: »Oznaka porekla vina, ki obsega najmanj geografsko označbo v skladu s pravilnikom, ki ureja seznam geografskih označb, mora biti uporabljena v okviru promocijskih
dejavnosti in navedena v vseh oglasih in reklamnem gradivu,
ki se uveljavljajo kot upravičeni strošek.«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji za besedilom »30 000
litrov vina,« doda naslednje besedilo: »pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna
pridelava znašati najmanj 15 000 litrov,«.
Na koncu petega odstavka se doda stavek: »Če je upravičenec kupil vino od drugega upravičenca, se ta količina
upošteva le pri kupcu.«.
3. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo v sodelovanju z agencijo pripravi in na
svoji spletni strani vsako leto objavi javni poziv za zbiranje
programov za promocijo vina na trgih tretjih držav. Programi
se vložijo pri agenciji najpozneje do 31. marca v letu začetka
izvajanja programa na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te
uredbe. Programi promocije se lahko nanašajo na dejavnosti,
ki bodo izvedene v naslednjem vinskem letu.
(2) V javnem pozivu se objavijo najmanj:
– podrobnejša vsebina programa promocije, obrazci za
pripravo programa promocije in izjave, ki so priloga k programu,
– podrobnejša merila za ocenitev programov promocije,
ki vključujejo predvsem vrsto načrtovanih dejavnosti in njihovo usklajenost z zastavljenim ciljem, ciljno skupino, ki so
ji namenjene promocijske dejavnosti, obseg pridelave vina,
raziskanost trga tretje države, ki zagotavlja ciljno usmerjene
dejavnosti in tako večjo verjetnost za uspešnost programa, ter
pričakovano povečanje prodaje in prodajnih cen vina,
– podrobnejša vsebina poročila o izvedbi posameznih
dejavnosti in
– podrobnejši upravičeni stroški za izvedene dejavnosti in
dokazila o izvedbi dejavnosti.
(3) Agencija prispele programe za promocijo vina na trgih
tretjih držav pregleda in oceni na podlagi meril za ocenitev
programov promocije iz druge alineje prejšnjega odstavka in
odobri tiste programe, ki dosežejo najmanj 70 % od najvišjega
števila možnih točk in za katere upravičeni stroški znašajo najmanj 8.000 eurov. Agencija v posameznem letu odobri največ
pet programov promocije istega upravičenca, pri čemer imajo
prednost programi z višjimi upravičenimi stroški.
(4) Višina podpore znaša do 50 % upravičenih stroškov in
se določi glede na razpoložljiva sredstva za ta ukrep.
(5) O ustreznosti programa za promocijo vina na trgih
tretjih držav in o višini sredstev za odobrene programe odloči
agencija najpozneje do 31. julija v letu vložitve programa.
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(6) Če je upravičenec že tri leta prejemal podporo za promocijo vina na trgu določene tretje države in je predložil nov
predlog programa promocije za isto tretjo državo, mora kot sestavni del predloga programa predložiti tudi analizo rezultatov
že izvedenih dejavnosti, za katere je bila upravičencu dodeljena podpora na podlagi odobrenih programov za promocijo vina
v tej tretji državi, in podatke o prodaji. Če iz podatkov izhaja,
da se v obdobju izvajanja programov vrednostna realizacija
prodaje vina na posameznem trgu ni povečala za najmanj 2 %,
se predlog programa zavrne.
(7) Če se po prejemu odločbe iz petega odstavka tega
člena dejavnosti iz odobrenega programa spremenijo, mora
upravičenec o tem obvestiti agencijo najmanj 30 dni pred
začetkom izvajanja posamezne dejavnosti. Sprememba dejavnosti ne sme vplivati na višino sredstev, dodeljenih z navedeno
odločbo. O ustreznosti spremembe programa odloči agencija.«.
4. člen
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 13. člena
se spremeni tako, da se glasi:
»(2) K zahtevku iz prejšnjega odstavka je treba priložiti
poročilo in dokazilo o izvedbi posameznih dejavnosti, na katere
se nanašajo stroški v zahtevku, in kopije računov za upravičene
stroške, ki se glasijo na upravičenca in na katere se nanaša
zahtevek, skupaj z dokazili o plačilu računov. Če na računu
ni naveden zaračunan prometni davek (na primer davek na
dodano vrednost) ali ni navedeno, da je dobavitelj izvzet iz
obveznosti obračunavanja tega davka, ali ni navedeno, da je
dobava oproščena tega davka, se strošek ne odobri.
(3) Skupni znesek podpore, izračunane ob upoštevanju
vseh upravičenih stroškov vloženih zahtevkov upravičenca na
podlagi odobrenega programa, mora znašati najmanj 80 % z
odločbo odobrenih sredstev za posamezno vinsko leto. Če je
skupni znesek podpore nižji, agencija zavrne zahtevek, o katerem še ni bilo odločeno, upravičenec pa mora vrniti vsa že pridobljena sredstva na podlagi odobrenega programa za posamezno
vinsko leto, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo
teči z dnevom po obdobju 30 dni, določenem za vračilo sredstev.
(4) O zahtevkih iz prvega odstavka tega člena odloči
agencija.«.
Peti odstavek se črta.
5. člen
Naslov »3. Podpora za zeleno trgatev« in 15. do 18. člen
se črtajo.
6. člen
V prvem odstavku 21. člena se v drugi alineji beseda
»Luksemburga« nadomesti z besedo »Hrvaške«.
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se v tretji alineji besedilo »tri
osebe« nadomesti z naslednjim besedilom: »dve osebi«.
Na koncu četrte alineje se doda naslednje besedilo: »in
za največ dve osebi«.
V šesti alineji se besedilo »tri osebe« nadomesti z naslednjim besedilom: »dve osebi«.
V sedmi alineji se beseda »treh« nadomesti z besedo
»dveh«.
V drugi alineji drugega odstavka se za besedo »nastanitve« dodata vejica in beseda »dela«, za besedo »tretje« pa se
dodata vejica in beseda »šeste«.
V devetem odstavku se besedilo »iz petega in šestega
odstavka 26. člena te uredbe« črta.
V desetem odstavku se besedilo »Davek na dodano vrednost« nadomesti z naslednjim besedilom: »Davek na dodano
vrednost ali drug prometni davek«.
8. člen
V 23. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek,
ki se glasi:
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»(4) Pri ugotavljanju v register prijavljene količine vina iz
prvega odstavka tega člena se v primeru, da je upravičenec
kupil vino od drugega upravičenca, ta količina vina upošteva
le pri kupcu.«.
9. člen
Na koncu prvega odstavka 26. člena se pika nadomesti
z vejico in se doda naslednje besedilo: »vsak zahtevek mora
biti oddan v zaprti pošiljki, opremljeni z osebnim imenom in
naslovom ali firmo in sedežem vlagatelja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega odstavka je:
– od 1. do 5. junija za zahtevke, ki se nanašajo na pomoč
za sodelovanje na sejmih, in
– od 20. do 30. junija za zahtevke, ki se nanašajo na
druge pomoči iz tega poglavja.«.
Na koncu pete alineje četrtega odstavka se vejica nadomesti s podpičjem in se doda naslednje besedilo: »če na
računu ni naveden zaračunan prometni davek (na primer davek
na dodano vrednost) ali ni navedeno, da je dobavitelj izvzet iz
obveznosti obračunavanja tega davka, ali ni navedeno, da je
dobava oproščena tega davka, se strošek ne odobri,«.
Za enajsto alinejo se dodajo dvanajsta do štirinajsta alineja, ki se glasijo:
»– dokazilo o udeležbi upravičenca iz prvega odstavka
23. člena te uredbe ali oseb, za katere se uveljavljajo stroški,
na sejmu, pri promocijskih dejavnostih ali izobraževanju,
– kopijo tržne raziskave, če gre za upravičene stroške iz
tretje alineje drugega odstavka 22. člena te uredbe,
– poročilo izvajalca o svetovanju, če gre za upravičene
stroške iz tretjega odstavka 22. člena te uredbe.«.
10. člen
Priloge 1, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 3 in
4, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
Priloga 5 se črta.
V prilogi 6 se besedilo »brez DDV« nadomesti z naslednjim besedilom: »brez DDV ali drugega prometnega davka«,
besedilo »z DDV« pa z naslednjim besedilom: »z DDV ali
drugim prometnim davkom«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka spremenjenega
12. člena uredbe se v letu 2013 programi za promocijo vina na trgih tretjih držav vložijo na agencijo najpozneje do 30. aprila 2013.
Upravičenci, ki imajo odobrene programe promocije vina
na trgih tretjih držav na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinom
(Uradni list RS, št. 6/12 in 38/12), za uveljavitev podpore za
promocijo vina v letu 2013 vložijo zahtevke v skladu z Uredbo
o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12 in 38/12).
12. člen
5. člen in drugi odstavek 10. člena te uredbe se začneta
uporabljati 1. januarja 2014.
Spremenjeni prvi odstavek 21. člena uredbe se začne
uporabljati 1. julija 2013.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-19/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2330-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA:
»PRILOGA 1
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VLOGA ZA PODPORO
ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN

1. PODATKI O PRIDELOVALCU:
Priimek in ime, naziv:
Davčna številka:

KMG MID:

Občina:

Naselje:

Ulica:

Hišna številka:

Pošta:

Telefon*:

*Podatek ni obvezen; namenjen je lažjemu in hitrejšemu komuniciranju.

2. PODATKI O POVRŠINI, KI SE PRESTRUKTURIRA:
Številka GERK v obnovi:
(ob zamenjavi sort s precepljanjem se vpiše št. GERK,
na katerem se izvaja precepljanje)

m2

Površina:

3.

4.

Vinsko leto sajenja vinograda:

/

UKREPI, KI BODO IZVEDENI ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADA (ustrezno označite
številko pred ukrepom)

1.

priprava zemljišča

5.

navoz zemlje (Kras)

2.

ureditev nasada v terasah

6.

latniki (Kras)

3.

postavitev opore

7.

naprava ozkih teras

4.

posaditev cepljenk

8.

precepljanje

UVELJAVLJANJE PODPORE ZA POSTAVITEV OPORE (ustrezno označite samo eno; ne

izpolni se ob zamenjavi sort s precepljanjem):

1.

Podporo za postavitev opore nameravam uveljavljati v tem vinskem letu.

2.

Podporo za postavitev opore nameravam uveljavljati ločeno v naslednjem letu.

3.

Podporo za postavitev opore nameravam uveljavljati ločeno čez dve leti.

5. IZJAVE PRIDELOVALCA:
-

Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dovoljujem ogled površine, za katero uveljavljam
podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin.

-

Če prestrukturiram vinograd na podlagi pravice za ponovno posaditev vinograda ali z zamenjavo
sort s precepljanjem, uveljavljam tudi izpad dohodka.

-

Za obnovo tega vinograda še nisem prejel nobenih sredstev.

-

Obnovljene površine vinograda bodo tudi vnaprej vzdrževane v skladu s tehnološkimi navodili in
okolju prijazno.

Datum:

Podpis pridelovalca:

Obvezna priloga, če se zamenjava sort s precepljanjem izvaja le na delu vinograda: skica z grafičnim
prikazom vinograda z ustrezno označeno površino, na kateri se izvaja precepljanje, in navedbo števila
trsov po sortah in letu sajenja, na katerih se izvaja precepljanje.

Stran
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PRILOGA 3
PREDLOG PROGRAMA ZA PROMOCIJO VINA NA TRETJIH TRGIH
1. PODATKI O PRIDELOVALCU ALI ZDRUŽENJU PRIDELOVALCEV:
Priimek in ime,
naziv:
Davčna številka:

KMG MID:

Občina:

Naselje:

Ulica:

Hišna številka:

Pošta:

Telefon:

Vlagatelj prideluje vino iz ekološko pridelanega grozdja DA / NE
2. DRŽAVA, NA KATERO SE NANAŠA PROGRAM: ____________________________
3. VINSKO LETO, NA KATERO SE NANAŠA PROGRAM: _______________
4. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA PROMOCIJO VINA
Vrsta dejavnosti

Višina stroškov brez DDV ali
drugega prometnega davka (EUR)

Objava oglasov v medijih
Izdelava reklamnega gradiva
Udeležba na sejmih in drugih mednarodnih dogodkih
Izdelava raziskav trga
Organizacija seminarjev za novinarje, uvoznike,
strokovno javnost in potrošnike
SKUPAJ:
5. ŠTEVILO LET DOSEDANJEGA IZVAJANJA PROGRAMA PROMOCIJE V TEJ
DRŽAVI S POMOČJO PODPORE: ____________________
6. V TEM VINSKEM LETU VLAGAM TUDI PROGRAME PROMOCIJE ZA
NASLEDNJE TRETJE DRŽAVE:
____________________________________________ (največ še štiri)
Kraj in datum:

Podpis pridelovalca: _____________________
(in žig za pravne osebe)

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA 4
ZAHTEVEK ZA POVRNITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV
ZA PROMOCIJO VINA NA TRETJIH TRGIH
1. PODATKI O PRIDELOVALCU ALI ZDRUŽENJU PRIDELOVALCEV:
Priimek in ime,
naziv:
Davčna številka:

KMG MID:

Občina:

Naselje:

Ulica:

Hišna
številka:

Pošta:

Telefon:

2. PODATKI O RAČUNU PRIDELOVALCA ALI ZDRUŽENJA PRIDELOVALCEV:
Naziv banke:

Poslovna
enota:

Številka osebnega
računa:
3. ŠTEVILKA ODLOČBE O USTREZNOSTI ODOBRENEGA PROGRAMA, na
katerega se nanaša zahtevek:
_____________________________________________________________________________
Država izvedenih dejavnosti: __________________________________
Obdobje izvedenih dejavnosti:

a) od 1. avgusta do 31. marca
b) od 1. aprila do 31. julija

4. IZVEDENE DEJAVNOSTI ZA PROMOCIJO VINA V OBDOBJU, NA KATEREGA
SE NANAŠA ZAHTEVEK:
Vrsta dejavnosti
Objava oglasov v medijih

Višina zahtevane podpore (EUR)

Izdelava reklamnega gradiva
Udeležba na sejmih in drugih mednarodnih dogodkih
Izdelava raziskav trga
Organizacija seminarjev za novinarje, uvoznike,
strokovno javnost in potrošnike
SKUPAJ:
Kraj in datum:

Podpis pridelovalca: ___________________
(in žig za pravne osebe)«

3143
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11,
27/12 – odl. US in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09,
48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10 in 45/12) se v 2. členu v
preglednici šifram Z073, Z104, Z117, Z119, Z120, Z124, Z381,
Z551, Z560, Z580 in Z611 spremenijo izrazi in pomen izrazov,
ki se glasijo:
»
Z073

nominalna vrednost plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva oziroma
vrednost plačnega razreda delovnefunkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec oziroma funkcionar
ga mesta, naziva, funkcije –FDMN
uvrščen. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z381.

Z104

osnovna plača ali osnovna plača za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali
primerljivi znesek plače, določen po C051 ali C052) + C150 za tekoči mesec, če bi delal polni delovni čas
ZSPJS
116. in 235. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred
1. 6. 2012

Z117

znesek znižanja osnovne plače FJU
razlika v skladu s 14. členom ZSPJS
– 14. člen ZSPJS

Z119

znesek zvišanja osnovne plače FJU
zvišanje v skladu s 15. členom ZSPJS
– 15. člen ZSPJS

Z120

(1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D
bruto osnova za izračun nadome(2) Z120 je najmanj enak minimalni plači
stila plače v breme delodajalca za
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
tekoči mesec
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1

Z124

(1) osnovna plača FJU + C + D
bruto osnova za izračun nadomesti(2) Z124 je najmanj enak minimalni plači
la plače v breme delodajalca – pre(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
tekli mesec
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1

Z381

plačni razred delovnega mesta oziroma naziva oziroma funkcije, na katerega oziplačni razred delovnega mesta, naroma na katero je javni uslužbenec oziroma funkcionar uvrščen – plačni razred iz
ziva, funkcije – FDMN
kataloga FDMN. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z073.

Z551

delež osnovne plače

Z560

znesek zvišanja osnovne plače v % osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS;
po 59. členu (ZSSloV)
drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski

Z580

osnovna plača za pripravnika

Z611

izračunan delež osnovne plače (od Z070 ali Z071 ali Z116 ali od Z118 ali od Z580
ali od Z591 ali od Z592) glede na odstotek deleža zaposlitve na delovnem mestu
(Z550)

osnovna plača delovnega mesta oziroma naziva, znižana za 6 plačnih razredov
(Z070 – 6 plačnih razredov)

osnova za obračun odbitka je bruto plača 3. stopnje iz 9. člena uredbe. Od te
osnove se odmeri odbitek v višini do največ 20 %. Izračunani odbitek se odšteje
od bruto plače 3. stopnje.
disciplinska sankcija za pravosodne
Z611 = BRUTO PLAČA 3. STOPNJE X (do 20 %)
funkcionarje – odbitek bruto plače
83. člen Zakona o sodniški službi,
81. in 82. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1)
in 64. člen Zakona o državnem pravobranilstvu.
«.
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2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrste izplačil A020, D020, D025, D026, D030, G080, J050, J051, J060,
O010, O020, O031, O032, O041 in O042 spremenijo tako, da
se glasijo:
»

A020

razlika do minimalne
plače

D020

delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega dela
in zaradi sodelovanja pri
delovna uspešnost
projektih, ki niso posebni
projekti, za javne uslužbence

D025

D026

bruto plača – redno
delo

delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega dela
delovna uspešnost
in zaradi sodelovanja
projektih za direktorje

delovna uspešnost zaradi
sodelovanja pri posebnih
delovna uspešnost
projektih za javne uslužbence

1,00

urna postavka Z151 x
normirane ure rednega
dela A010
2. člen ZMinP

do 0,20

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d in 22.e člen
ZSPJS
(2) Uredba o delovni
uspešnosti iz naslova
povečanega obsega

do 0,10
razen
izjem po
zakonu

do 0,50

1

1

znesek od osnovne plače za obračun (če je dodeljena, se izplača
najmanj enkrat na
leto)

0

1

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d in 22.e člen
ZSPJS
(2) drugi odstavek
4. člena Uredbe o delovni
uspešnosti iz naslova
povečanega obsega
(3) 469. člen ZTFI-A
(4) 246. člen Zavar-E

znesek od osnovne plače (če je
dodeljena, se
izplača najmanj
enkrat na leto)

0

1

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d člen ZSPJS
(2) prvi odstavek 4. člena
Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega

znesek od osnovne plače (če je
dodeljena, se
izplača najmanj
enkrat na leto)

0

1

(1) 22.i, 22.j in 22.k člen
ZSPJS,
(2) Uredba o delovni
uspešnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev
na trgu

v znesku;
dinamiko izplačila določi organ
upravljanja

0

1

D030

delovna uspešnost zaradi
prodaje blaga in storitev delovna uspešnost
na trgu

G080

nadomestilo po sedmem nadomestilo plače v
/
odstavku 137. člena ZDR breme delodajalca

nadomestilo plače z razlogi po 137. členu Zako- v znesku
na o delovnih razmerjih

X

1

odpravnine zaradi odpodrugi dohodki iz devedi pogodbe o zaposlitvi
lovnega razmerja
– obdavčene

/

(1) prvi in četrti odstavek
109. člena ZDR,
(2) 144. člen ZPIZ-2,
(3) 44. člen ZDoh-2,
(4) kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku

X

1

J050

/

J051

odpravnine zaradi odpodrugi dohodki iz devedi pogodbe o zaposlitvi
lovnega razmerja
– neobdavčene

/

(1) prvi in četrti odstavek
109. člena ZDR,
(2) 144. člen ZPIZ-2,
(3) 44. člen ZDoh-2,
(4) kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku

X

1

J060

odpravnina ob upokojitvi

drugi dohodki iz delovnega razmerja

/

179. člen ZUJF
veljavni predpisi (kolektiv- v znesku
ne pogodbe dejavnosti)

X

1

Stran
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O010

O020

O031

O032

O041

Št.

24 / 20. 3. 2013

dežurstvo preko polnega
dežurstvo
delovnega časa

dežurstvo preko polnega
dežurstvo
delovnega časa (nočno)

dežurstvo preko polnega
dežurstvo
delovnega časa (nedelja)

dežurstvo preko polnega
delovnega časa (dela
dežurstvo
prost dan)

dežurstvo preko polnega
delovnega časa (nedelja dežurstvo
– nočno)

Uradni list Republike Slovenije

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu
(ZDT-1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo
za obračun + C010 +
C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) /
Z050 + C120

X

1

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu
(ZDT-1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo
za obračun + C010 +
C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) /
Z050 + C100 + C120

X

1

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o državnem
tožilstvu(ZDT-1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo
za obračun + C010 +
C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) /
Z050 + C110 + C120

X

1

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu
(ZDT-1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za osnovno plačo za obračun + C010 +
C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) /
Z050 + C111 + C120

X

1

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu
(ZDT-1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za osnovno plačo za obračun + C010 +
C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150)
/ Z050 + C100 + C110 +
C120

X

1
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O042

dežurstvo preko polnega
delovnega časa (dela
dežurstvo
prost dan – nočno)

/
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43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu
(ZDT-1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040 + (C050
ali C051 ali C052 + C150
/ Z050 + C100 + C111 +
C120

3147

X

1

«.

Za vrsto izplačila G083 se doda nova vrsta izplačila, ki
se glasi:

»

G084

Št.

nadomestilo razlike plače
nadomestilo razlike
– 96. člen KP zdravstva
v plači
in socialnega varstva

/

razlika zaradi zmanjšanja
plače invalidu II. In III.
kategorije, ki je po
ZPIZ-2 razporejen na
v znesku
drugo delovno mesto –
96. člen KP dejavnosti
zdravstva in socialnega
skrbstva

X

1

«.
Za vrsto izplačila J060 se dodata novi vrsti izplačila, ki
se glasita:
»
J061

J062

odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi
po sklepu – obdavčena

odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi
po dogovoru – obdavčena

drugi dohodki iz delovnega razmerja

drugi dohodki iz delovnega razmerja

/

/

drugi odstavek 188.
in drugi odstavek
246. člena ZUJF

v znesku

X

1

v znesku
– velja za primere, ko javni uslužbenec ne izkaže,
tretji odstavek 188. in
da se bo po
tretji odstavek 246. člena
X
izteku dogovora
ZUJF
upokojil. V primeru, ko izkaže, da
se bo upokojil, se
uporabi šifro J060

1

«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se rubrika »stopnje dohodnine od 1. januarja 2012 (v eurih)« spremeni tako, da se
glasi:
»
če znaša neto letna davčna osnova v evrih
nad
lestvica za odmero
dohodnine od 1. januarja 2013
8.021,34
18.960,28

znaša dohodnina v evrih

do
8.021,34

16 %

18.960,28

1.283,41 + 27 % nad 8.021,34

70.907,20

4.236,92 + 41 % nad 18.960,28
25.535,16 + 50 % nad 70.907,20
«.

4. člen

15,50
15,50
15,50

jubilejna nagrada 20 let – obdavčena

jubilejna nagrada 30 let – obdavčena

odpravnina zaradi odpovedi pogodbe – obdavčena

odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi po
sklepu

odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi obdavčena

J031

J041

J050

J061

J062

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,149

Prispevek za starševsko varstvo
0,1

0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,109

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,859

Prispevek za zdravstveno zavarovanje
6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,569

Prispevek za zaposlovanje
0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,069

Prispevek za starševsko varstvo
0,1

0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,109

Prispevek za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,539

Prispevek za obvezno dodatno
pokojninsko zavarovanje in zavarovalna
doba s povečanjem
S

S

S

S

S

S

S9

Davčni odtegljaj

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S19
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15,50

15,50

15,50

jubilejna nagrada 10 let – obdavčena

J021

6,369

15,509

vse druge vrste izplačil vrste J

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

J

Št.

Vrsta izplačila

3148 /

Šifra

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

V 5. členu se preglednica pod rubriko »vse druge vrste izplačil vrste J« spremeni tako, da se glasi:
»

Prispevek za zaposlovanje

Stran
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solidarnostna pomoč ob smrti – obdavčena

odškodnina za letni dopust

odškodnina namesto odpovednega roka

zamudne obresti

nadomestilo za uporabo lastnih sredstev –
obdavčeno

priznanje – denarna nagrada

odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU-C

J083

J110

J120

J140

J151

J160

J170

6,36

6,36

15,50
15,5

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

6,36

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1
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J201 odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr

odpravnina po 93. členu ZObr

15,50

solidarnostna pomoč – obdavčena

J081

15,50

6,36

6,36

Št.

J200

15,50

odpravnina po osmem odstavku 83. člena ZJU

J074

15,50

odpravnina po tretjem odstavku 73. člena ZJU

J071

15,50

odpravnina ob upokojitvi nad višino, določeno z
uredbo

J070

Uradni list Republike Slovenije
Stran

3149

15,50

15,50
15,50
15,50

posebna denarna nagrada ob podaljšanju pogodbe
po četrtem odstavku 61. člena ZSSLoV

prejemek ob prenehanju funkcije predsednika RS

plačilo za delo sindikalnega zaupnika

odškodnina iz naslova izgubljenega dohodka

drugi dohodki iz delovnega razmerja – poračun do
višine, določene z uredbo

drugi dohodki iz delovnega razmerja – poračun nad
višino, določeno z uredbo

J230

J240

J250

J260

J900

J901

15,50

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

S

S

S

S

S

S

S

S

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

«.

Št.

6,36

6,36

6,36
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15,50

15,50

posebna denarna nagrada ob prvi sklenitvi
pogodbe po 49. členu Zakona o službi v Slovenski
vojski (ZSSloV)

J220

15,5

enkratni znesek po tretjem odstavku 65. člena
ZSSLoV

J202

Stran
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5. člen
V tretjem odstavku 19. člena se v prvem stavku črta besedilo », ki so v različnih plačnih razredih,«.
Sedemindvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(27) Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in generalni direktor policije določita vrsto in vsebino podatkov o delovnem mestu ali nazivu zaposlenega, nazivu agencije
ali organizacijske enote ter o naslovu prejemnika plače, ki se
prikažejo na plačilni listi zaposlenega.«.
Štiriintrideseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(34) Če je javni uslužbenec ali funkcionar zaposlen za
krajši delovni čas od polnega, mu dodatki, ki so določeni v
nominalnem znesku, pripadajo v ustreznem deležu glede na
delovni čas zaposlitve, razen dodatkov, ki se obračunajo glede
na dejansko opravljene ure.«.
6. člen
V prvem odstavku 22. člena se beseda »dobijo« nadomesti z besedo »obračunajo«.
7. člen
Priloga 1 uredbe se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot
priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-5/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2030-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran
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Priloga 1:

(1) Plačilna lista 1
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Stroškovno mesto>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plače>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnika plače>

<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost
<Z090> Povprečna plača
<Z100> Minimalna plača

Obračun plače za mesec

<Z010 – mesec in leto obračuna>

<Številka pogodbe o zaposlitvi, odločbe ali sklepa>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva
<Z381> Plačni razred FDMN
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN

99
< znesek>

<Z117> Znesek nižanja osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odst. 19. člen ZSPJS
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 2. odst. 19. člen ZSPJS
<Z119> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15. člen ZSPJS
<Z580> Osnovna plača pripravnika - 9. a člen ZSPJS

< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z380>
< * >

99
< znesek>

Plačni razred FJU ( +/- glede na 9. a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )
Osnovna plača FJU (*Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591 ali Z592)

<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS
<Z560> Znesek zvišanja osnovne plače - 59. člen ZSSloV
<Z571> Zvišana osnovna plača FJU- 59. člen ZSSloV

< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas

< znesek>

<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<Z551> Delež osnovne plače FJU

faktor
< znesek>

<Z604> Vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni čas
<Z620> odbitek plače po ZIntPK

< znesek>
< znesek>

<C010> (%)
< znesek>
<C020> (%)
< znesek>
<C040> (znesek)
< znesek>
<C050> (%)
< znesek>
<C051> (%)
< znesek>
<C052> (%)
< znesek>
<C150> (%)
< znesek>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Osnova za nadomestilo - tekoči mesec
< znesek>
<Z124> Osnova za nadomestilo – pretekli mesec
< znesek>
Vrsta izplačila
<A010>
B
G
H
L

% ali
znesek

Obvezne
ure

Norm.
ure

<št.>
<št.>
<št.>
<št.>
<št.>

<št.>
<št.>
<št.>
<št.>
<št.>

<št.>

<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št.>
<št.>

<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št.>
<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
<% ali znes.>

Skupaj ure
C
C
D
<A020>
E
O

Dnevi

<št.>

Mesec/
leto
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

Znesek
bruto

Znesek
neto

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
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<Z604>
<Z611>
<M011>

Št.
<št.>

<% ali znes.>

<št.>

MMLLLL
MMLLLL
MMLLLL

<Z080> Bruto plača
<A030>
F
I
Bruto plača (Z080) + F + I
N

<št.>

<znesek>
<znesek>
<znesek>

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

MM.LLLL

<znesek>

<znesek>

<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>

<znesek>

<znesek>

<Z270> Osnova za izračun prispevkov
<Z290> Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030
MM.LLLL

<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja
I

<št.>

Stran

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<št.>

J
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MM.LLLL

<znesek> <znesek>

Povračila stroškov skupaj
<Z300>
K

<znesek> <znesek>
<znesek> <znesek>
<znesek> <znesek>

<Z310> Odtegljaji skupaj

<znesek> <znesek>

PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI
Olajšava
Prispevki iz:
bruto plače (Z080)
razl. med min. in obr. pl. (A030)
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
neplačanih odsotnosti (N)
skupaj
odpravnin (J050, J070, J901, ...)
terenskega dodatka (I110)
skupaj

Odstotek

Osnova

Znesek

<%>
<%>
<%>
<%>
<%>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<%>
<%>

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>

SKUPAJ PRISPEVKI
Davčni odtegljaji od:
plače
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
odpravnin (J050, J070,J901, ...)
regresa (J090)

<%>
<%>
<%>

<%>
<%>
<%>

SKUPAJ DAVČNI ODTEGLJAJI

NETO IZPLAČILO

na račun <tr. račun prejemnika plače>

<M010> Premija po ZKDPZJU MM.LLLL
xxxx

xx

<M011> Premija PDPZ

Premijski razred

<znesek>
MM.LLLL
xxxx

dne <datum>

Minimalna
<znesek>

Dodatna

<znesek>
Skupna

<znesek>

Osnova

% premije

Premija

<znesek>

odstotek

<znesek>

Skupaj
<znesek>
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(2) Plačilna lista za delo v tujini
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plače>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnika plače>
<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z111> Zadnja plača pred prvim obračunom plač (ZSPJS)

Obračun plače za mesec < Z010 – mesec in leto obračuna>
<Številka pogodbe o zaposlitvi, odločbe ali sklepa>
<Datum začetka dela v tujini>
<Datum zaključka dela v tujini>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta ¸
<Z371> Šifra naziva

Ime delovnega mesta
Ime naziva

<Z520> Država
<Z530> Valuta
<Tečaj na dan 88.88.88>
<Odstotek limita za povračilo stroškov za nastanitev>

<XXX>
<XXX>
<vrednost>
<%>

<Z470 / Z471> Osnova za izračun plače za delo v tujini
Znesek (EUR)
Znesek (Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z450> Indeks življenjskih stroškov OZN
<znesek>
<znesek>
<Z070> Osnovna plača za delo v tujini
<znesek>
<znesek>
<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<%>
<%>
<Z551> Delež osnovne plače FJU
<znesek>
<znesek>
R (EUR)

RxZ450
RxZ450
(EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R010 dodatek za oddaljenost
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R020 dodatek za zahtevnost dela v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R030 dodatek za opravljanje dodatnih nalog
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R070 dodatek za nevarnost
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R080 dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R090 dodatek za pripravljenost in premestljivost
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R100 dodatek za delovno dobo
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R110 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat
R120 položajni dodatek
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R200 dodatek za nevarnost na območju delovanja (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R210 dodatek za nevarne naloge (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R220 dod. za pos. življ. oz.biv. raz. in pog. del. v tujini (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R230 položajni dodatek (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Osnova za nadomestilo – tekoči mesec
<znesek>
<znesek>
<Z124> Osnova za nadomestilo – pretekli mesec
<znesek>
<znesek>
Vrsta izplačila

% ali
Normirane
Mesec
Znesek
Znesek
znesek (EUR)
ure
leto
bruto/neto (EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
G
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
B
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
R
<% ali znes.>
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatki za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek>
D
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delovna uspešnost skupaj
<znesek>
<znesek>
Plača (A+G+R+D)
<znesek>
<znesek>
T
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odtegljaji za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZPLAČILO za delo v tujini (Z490)

dne

<datum>

<znesek>

<znesek>
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(3) Plačilna lista 2
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Stroškovno mesto>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plače>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnika plače>

<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost
<Z090> Povprečna plača
<Z100> Minimalna plača

Obračun plače za mesec

<Z010 – mesec in leto obračuna>

<Številka pogodbe o zaposlitvi, odločbe ali sklepa>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva
<Z381> Plačni razred FDMN
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN
<Z117> Znesek nižanja osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odst. 19. člen ZSPJS
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 2. odst. 19. člen ZSPJS
<Z119> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15. člen ZSPJS
<Z580> Osnovna plača pripravnika - 9. a člen ZSPJS

99
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z380>
< * >

99
< znesek>

Plačni razred FJU ( +/- glede na 9. a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )
Osnovna plača FJU (*Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591 ali Z592)

<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS
<Z560> Znesek zvišanja osnovne plače - 59. člen ZSSloV
<Z571> Zvišana osnovna plača FJU - 59. člen ZSSloV

< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas

< znesek>

<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<Z551> Delež osnovne plače FJU

faktor
< znesek>

<Z604> Vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni čas
<Z620> odbitek plače po ZIntPK

< znesek>
< znesek>

<C010> (%)
<C020> (%)
<C040> (znesek)
<C050> (%)
<C051> (%)
<C052> (%)
<C150> (%)

< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Osnova za nadomestilo – tekoči mesec
< znesek>
<Z124> Osnova za nadomestilo – pretekli mesec
< znesek>
Vrsta izplačila
<A010>
B
G
H
L

% ali
znesek

Obvezne
ure

Norm.
ure

<št.>
<št.>
<št.>
<št.>
<št.>

<št.>
<št.>
<št.>
<št.>
<št.>

<št.>

<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št.>
<št.>

<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št.>
<št.>
<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
<% ali znes.>

Skupaj ure
C
C
D
<A020>
E
O
<Z604>

Dnevi

<št.>
<št.>

Mesec/
leto
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MMLLLL

Znesek
bruto

Znesek
neto

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
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<% ali znes.>

MMLLLL
MMLLLL

<Z080> Bruto plača
<A030>
F
I
Bruto plača (Z080) + F + I
N

<št.>

<št.>

<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>

MM.LLLL

<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<Z270> Osnova za izračun prispevkov
<Z290> Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030
J

MM.LLLL

<znesek>

<znesek>

<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja
I
<št.>

MM.LLLL

<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>

Povračila stroškov skupaj

<znesek>

<znesek>

<Z300>
K

<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>

<Z310> Odtegljaji skupaj

<znesek>

<znesek>

PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI
Olajšava

Odstotek

Prispevki iz:
bruto plače (Z080)
razl. med min. in obr. pl. (A030)
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
neplačanih odsotnosti (N)
skupaj
odpravnin (J050, J070, J901, ...)
terenskega dodatka (I110)
skupaj

Osnova

Znesek

<%>
<%>
<%>
<%>
<%>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<%>
<%>

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek>

<znesek>

SKUPAJ PRISPEVKI
Davčni odtegljaji od:
plače
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
odpravnin (J050, J070,J901, ...)
regresa (J090)

<%>
<%>

<%>
<%>
<%>
<%>

SKUPAJ DAVČNI ODTEGLJAJI

NETO IZPLAČILO
<M010> Premija po ZKDPZJU

na račun <tr. račun prejemnika plače>
MM.LLLL

Premijski raz.
(delež)

dne <datum>

Minimalna

Dodatna

<znesek>
Skupna

xxxx
xx
<znesek>
<znesek>
<znesek>
____________________________________________________________________________________________________
<M011> Premija PDPZ

MM.LLLL

Osnova

% premij

Premija

xxxx

<znesek>

odstotek <znesek>

Skupaj
<znesek>

OPOMBA: Del plačilne liste, ki je osenčen, se pri zaposlitvi v deležih na več delovnih mestih pri
istem delodajalcu ali ob spremembi plačnega razreda med mesecem ponovi za vsako delovno mesto
oziroma za vsak plačni razred.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12
– odl. US in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11,
26/12, 41/12 in 90/12) se v Prilogi I črtajo naslednje vrstice:
»
B017391

Jamstveni in preživninski sklad RS (JPS)

direktor SKL

56

B017303

Študentski domovi v Ljubljani (ŠD)

direktor ŠD

54

B017106

Državno pravobranilstvo (DP)

generalni sekretar/sekretar PO

53

B017106

Vrhovno državno tožilstvo (VDT)

generalni sekretar/sekretar PO

53

B017391

Javni sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov
(JSSZI)

direktor SKL

51
«

in dodajo naslednje vrstice:
»
B017391

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS
(JPIS)

direktor SKL

B017303

Študentski dom Ljubljana (ŠDL)

direktor ŠDL

54

B017106

Državno pravobranilstvo (DP)

generalni sekretar/sekretar
/direktor/generalni direktor PO

53

B017106

Vrhovno državno tožilstvo (VDT)

generalni sekretar/sekretar
/direktor/generalni direktor PO

53

56

«.

V Prilogi II uredbe se vrstica:
»
B017106

pravosodni organ
(PO)

generalni sekretar/sekretar/direktor
PO

45

generalni sekretar/sekretar
/direktor/generalni direktor PO

45

52
«

nadomesti z vrstico:
»
B017106

pravosodni organ
(PO)

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-7/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2030-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

52
«.
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Uredba o spremembah Uredbe o organih
v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E,
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o organih v sestavi
ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,
št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06,
76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11,
98/11, 17/12, 23/12, 82/12 in 109/12) se v prvem odstavku
15. člena črta peta alineja.
Črta se šesti odstavek.
PREHODNA DOLOČBA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
s 15. aprilom 2013 prevzame javne uslužbence z delovnega
področja nadzora nad elektronskim poslovanjem in elektronskim podpisom, dokumentacijo, prostore, opremo in pravice
proračunske porabe.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se s
to uredbo uskladi najpozneje v enem mesecu od njene uveljavitve.
3. člen
Ta uredba prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. aprila
2013.
Št. 00730-4/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2030-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

871.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti

Na podlagi šestega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 13. člena ter 18. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti
1. člen
V Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) se v

Uradni list Republike Slovenije
2. členu za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti
in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, je upravljavec:
– nepremičnin znotraj ureditvenih območjih mejnih prehodov z Republiko Hrvaško, razen nepremičnin, katerih upravljanje je urejeno s posebnim zakonom;
– poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo
inšpekcijske službe s področij zdravja, dela, trga, prostora,
energetike, prometa, kmetijstva, okolja, veterine in varne hrane
ter
– poslovnih prostorov v katerih svojo dejavnost opravljajo
upravne enote.
(3) Organom državne uprave iz druge in tretje alineje
prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za upravo, zagotavlja poslovne prostore tudi v primeru, ko država nima na voljo
primernih poslovnih prostorov v svoji lasti.
(4) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravljavec
poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo sodišča, ministrstvo, pristojno za državno tožilstvo pa je upravljavec poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo
državna tožilstva.
(5) Sodišča, državna tožilstva, upravne enote in inšpekcijske službe iz druge alineje drugega odstavka tega člena
kot uporabniki sami skrbijo za redno vzdrževanje poslovnih
prostorov ter nosijo stroške njihovega obratovanja.
(6) Če za posamezno nepremičnino ni mogoče ugotoviti,
kdo je njen upravljavec, izda vlada sklep o določitvi upravljavca te nepremičnine na predlog ministrstva, pristojnega
za upravo. Od trenutka, ko se ugotovi, da nepremičnina nima
upravljavca pa do izdaje sklepa vlade, izvršuje nujne pravice
in obveznosti upravljavca te nepremičnine ministrstvo, pristojno za upravo.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
2. člen
V 6. členu se tretji in četrti odstavek črtata. Dosedanji
peti, šesti in sedmi odstavek postanejo novi tretji, četrti in peti
odstavek.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
lahko upravljavci ob upoštevanju pogojev, določenih v zakonu, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, izjemoma izvedejo postopek
pridobivanja stvarnega premoženja za potrebe delovanja upravljavcev oziroma postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, čeprav tako ravnanje ni predvideno v veljavnem načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem države ali samoupravne
lokalne skupnosti.«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se podpičje
na koncu druge alineje nadomesti s piko, tretja in četrta alineja
pa se črtata.
V drugem odstavku se za besedo »vlada« doda besedna
zveza »ali svet samoupravne lokalne skupnosti«, za besedo
»države« pa besedna zveza »in samoupravnih lokalnih skupnosti«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako da se glasi:
»Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema
podatke o:
– vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del
stavbe ali zemljišče s stavbo;
– samoupravni lokalni skupnosti v kateri upravljavec načrtuje nakup;
– okvirni velikosti izraženi v m2 in
– planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za
leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.«.
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5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako da se glasi:
»(1) V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so
vključena zemljišča ter stavbe in deli stavb.
(2) Načrt razpolaganja z zemljišči zajema podatke o:
– samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnina
leži;
– katastrski občini in šifri katastrske občine;
– parcelni številki zemljišča;
– kvadraturi zemljišča izraženi v m2 in
– posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska
uprava Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo
v tisočih.
(3) Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb zajema
podatke o:
– samoupravni lokalni skupnosti v kateri stavba oziroma
del stavbe leži;
– točnem naslovu stavbe oziroma dela stavbe;
– identifikacijski oznaki, ki zajema številko stavbe, številko
dela stavbe in šifro katastrske občine;
– kvadraturi stavbe oziroma dela stavbe izraženi v m2 ter
– posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska
uprava Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo
v tisočih.«.

Št.

8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za potrebe organov državne uprave, sodišč, javnih
zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih
agencij, katerih ustanoviteljica je država, upravljavci stvarnega
premoženja pripravijo predlog načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za naslednje proračunsko leto in predlog načrta
ravnanja s premičnim premoženjem za naslednje proračunsko
leto v rokih ter po postopku, skladno s predpisi, ki urejajo pripravo državnega proračuna, določenim za pripravo in sporočanje finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega
proračuna.
(2) Predloge načrtov ravnanja iz prejšnjega odstavka zberejo ministrstva tudi za organe v svoji sestavi ter za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade
s svojega delovnega področja. Za vladne službe odgovorne
generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije predloge
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načrtov ravnanja zbere Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije. Za druge vladne službe ter upravne enote predloge
zbere ministrstvo pristojno za upravo, za pravosodne organe
pa ministrstvo pristojno za pravosodje.
(3) Ministrstva ter Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije popolne predloge načrtov posredujejo ministrstvu,
pristojnemu za upravo, ki vladi predloži enoten načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem države za naslednje proračunsko
leto ter enoten načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za naslednje proračunsko leto.
(4) Upravljavci stvarnega premoženja pripravijo predlog
načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem za naslednje
proračunsko leto in predlog načrta ravnanja s premičnim premoženjem za naslednje proračunsko leto na obrazcih od 1 do
4 v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Natančnejša navodila
ter način vnosa podatkov za pripravo predlogov načrtov ravnanja, ki jih določi ministrstvo pristojno za upravo se objavijo na
njegovi spletni strani.
(5) Načrta iz tretjega odstavka tega člena posreduje vlada
v sprejem Državnemu zboru skupaj s predlogom državnega
proračuna.«.
9. člen
V 14. členu se za besedo »upravljavci« doda besedilo »po
postopku, določenem v prejšnjem členu, ter«.
10. člen
25. člen se črta.

6. člen
Črtata se 10. in 11. člen.
7. člen
Drugi in tretji odstavek 12. člena se spremenita tako da
se glasita:
»(2) Načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema
podatke o:
– vrsti premičnega premoženja pri čemer se ta razvrsti
na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premično
premoženje;
– količini premičnega premoženja izraženi v številu posameznih premičnin ter
– planirani sredstvih v proračunu, izraženih v tisočih za
leto na katero se nanaša načrt pridobivanja.
(3) Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema
podatke o:
– vrsti premičnega premoženja pri čemer se ta razvrsti
na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premično
premoženje;
– količini premičnega premoženja izraženi v številu posameznih premičnin ter
– orientacijski vrednosti, izraženi v tisočih določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe.«.
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11. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(namen, obseg in kvaliteta pridobivanja)
Stvarno premoženje, katerega lastnik postane država
oziroma samoupravna lokalna skupnost, se lahko pridobiva v
takem obsegu ter taki kvaliteti, ki zagotavljata najboljše pogoje
za izvrševanje nalog bodočega upravljavca, brez nepotrebnih
zalog.«.
12. člen
V 27. členu se za besedo »standarde« doda besedna
zveza »in normative«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Predpis iz prejšnjega odstavka za organe državne
uprave izda minister, pristojen za upravo.«.

glasi:

glasi:

13. člen
V 30. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se
»Objava javne dražbe mora vsebovati:«.
14. člen
V 35. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se
»Objava javnega zbiranja ponudb mora vsebovati:«.
15. člen
44. in 45. člen se črtata.

16. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje
noben uporabnik, lahko upravljavci oddajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih
mesecev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavci poslovne stavbe in poslovne prostore, ki jih začasno ne potrebuje noben uporabnik, oddajo v najem za določen čas ali za nedoločen
čas z odpovednim rokom v skladu z zakonom.
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(3) Premično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje
noben uporabnik, upravljavci lahko oddajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih
mesecev.«.
17. člen
V 48. členu se besedilo »javno dražbo, javnim zbiranjem
ponudb oziroma« črta.
18. člen
Prvi stavek prvega odstavka 50. člena se nadomesti z
besedilom, ki se glasi: »Upravljavec lahko najame stvarno premoženje v takem obsegu in taki kvaliteti, ki zagotavlja najboljše
pogoje za izvajanje njegovih nalog.«.
19. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stvarno premoženje, ki ga začasno ne potrebuje
noben uporabnik se lahko odda v brezplačno uporabo, za
obdobje, ki ne sme biti daljši od petih let.
(2) V primeru, da noben uporabnik premoženja ne potrebuje se lahko obdobje iz prejšnjega odstavka podaljša še
enkrat za pet let.
(3) Ne glede na prejšnja odstavka se lahko stvarno premoženje odda v brezplačno uporabo za obdobje, ki ne sme biti
daljše od 20 let, če gre za oddajo za potrebe obrambe, zaščite,
reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.«.
20. člen
Priloga se spremeni tako, da se obrazci od 1 do 8a, nadomestijo z obrazci od 1 do 4, ki so v prilogi te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Minister izda pravilnik iz drugega odstavka 27. člena uredbe v roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe.
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-6/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2030-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA:
»Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Upravljavec: _______________

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

VRSTA
NEPREMIČNINE

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

OKVIRNA
VELIKOST

SKUPAJ:

PREDVIDENA
SREDSTVA

Stran
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Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči

Upravljavec:______________

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

KATASTRSKA
OBČINA IN
ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE

PARCELNA
ŠTEVILKA

KVADRATURA

POSPLOŠENA
TRŽNA OZ.
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE

SKUPAJ:

2
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Upravljavec:______________

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

NASLOV

ID
OZNAKA

SKUPAJ:

KVADRATURA

POSPLOŠENA
TRŽNA OZ.
ORIENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE

Stran
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Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljavec:___________________

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

KOLIČINA

SKUPAJ:

PREDVIDENA
SREDSTVA

Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
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Obrazec
št. 4:_________________
Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
Upravljavec:
Upravljavec: _________________

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA
ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

KOLIČINA

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

KOLIČINA

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

SKUPAJ:
SKUPAJ:
«
«

5
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Uredba o spremembi Uredbe o merilih
za ugotavljanje nacionalnega interesa
pri sprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije na podlagi 13. člena Zakona
o državljanstvu Republike Slovenije

Na podlagi 28. člena Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o merilih za ugotavljanje
nacionalnega interesa pri sprejemu
v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi
13. člena Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa
pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi
13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 41/07 in 45/10) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Za izredno naturalizacijo iz nacionalnih razlogov lahko
zaprosi slovenski izseljenec ali njegov potomec do drugega
kolena v ravni vrsti. Za to naturalizacijo lahko zaprosi tudi pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.
(2) Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec iz prejšnjega odstavka izkazuje večletno osebno
aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno
delovanje v slovenskih društvih v tujini ali drugih slovenskih
izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah. Izredna
naturalizacija iz nacionalnih razlogov je tudi mogoča, če je bil
prosilec iz prejšnjega odstavka iz slovenskega državljanstva
odpuščen zaradi opravičljivih razlogov in ponovno prosi za
sprejem vanj.
(3) Izredna naturalizacija je mogoča tudi v primeru potomca slovenskega izseljenca, ki ne izpolnjuje pogoja sorodstvene
vezi iz prvega odstavka in pogojev iz drugega odstavka tega
člena, če so podani izjemni nacionalni razlogi za njegov sprejem v državljanstvo Republike Slovenije.
(4) Izjemni nacionalni razlogi iz prejšnjega odstavka so
podani, če je prosilec s svojim delovanjem izjemno prispeval
k družbenemu, gospodarskemu, znanstvenemu, kulturnemu
ali drugačnemu razvoju Republike Slovenije in k povečanju
mednarodnega ugleda Republike Slovenije.
(5) Prosilec prošnji priloži dokazila, ki potrjujejo njegovo
aktivno vez iz drugega odstavka tega člena in dokazila, s
katerimi ustrezne organizacije potrjujejo njegovo vsaj petletno
aktivno delovanje iz drugega odstavka tega člena. Če je to
mogoče, prosilec predloži tudi v tujini izdane uradne listine, iz
katerih je razvidna njegova opredelitev za slovensko narodnost.
(6) Mnenje o izpolnjevanju meril iz drugega in četrtega
odstavka tega člena ter o upravičenosti za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije oblikuje državni organ, pristojen za
sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Če ta organ pri
oblikovanju svojega mnenja ugotovi, da potrebuje še dodatne
informacije o prosilcu, zanje preko notranje konzularne službe
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ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, zaprosi pristojno
diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Vloge za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije na
podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije,
ki so vložene do začetka uveljavitve določb te uredbe, se rešujejo po določbah Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega
interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na
podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 41/07 in 45/10).
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-4/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1711-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

873.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda »Študentski dom Ljubljana«
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom
Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12) se v 43. členu na koncu
pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki se lahko podaljša v
skladu z aktom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 25. člena
tega sklepa.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-11/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-3330-0051
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
874.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o meroslovnih zahtevah za statične števce
jalove električne energije točnostnih razredov
2 in 3

Št.

1. člen
V Pravilniku o meroslovnih zahtevah za statične števce
jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 (Uradni
list RS, št. 59/99 in 71/06) se v celotnem besedilu besedilo »SIST EN 61268« nadomesti z besedilom »SIST EN
62053-23«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Postopki za preskus tipa števca z zahtevami tega pravilnika so opisani v standardu SIST EN 62053-23 in pripadajočih
dodatkih. Programska oprema števca mora biti skladna z zahtevami vodila WELMEC 7.2, razred tveganja C za P in U tip
števcev, ki je v angleškem jeziku dosegljivo na spletnih straneh
WELMEC.«.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Prva, redna in izredna overitev se izvedejo skladno z zahtevami iz 1. do 3., 8. do 39. in 41. člena Pravilnika o overitvah
števcev električne energije (Uradni list RS, št. 18/13).«.
4. člen
14. člen se črta.

ŠIFRA PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA

Stran

3167

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-164/2012
Ljubljana, dne 4. marca 2013
EVA 2012-2130-0047

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena ter petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o meroslovnih
zahtevah za statične števce jalove električne
energije točnostnih razredov 2 in 3

24 / 20. 3. 2013 /

mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

875.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
s področja šolstva in športa v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E,
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12), za izvajanje
11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,
85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 30/12 –
ZUJF in 104/12 – ZIPRS1314) ter na podlagi 3. člena, prvega
odstavka 4. člena in drugega odstavka 6. člena Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07,
112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 3/10, 27/10, 45/10,
62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12,
41/12 in 90/12) izdaja minister za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
(1) V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07,
109/07, 23/08, 61/09. 57/10, 11/11, 27/11, 4/12 in 3/13) se v
drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava:
višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega
razreda: 44–49« spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo nasled
nji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:

ŠIFRA
DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

70114

Lesarska šola Maribor

B017307

Ravnatelj VSŠOE

44

70181

Tehniški šolski center Maribor

B017307

Ravnatelj VSŠOE

44

69264

Poslovno komercialna šola Celje

B017307

Ravnatelj VSŠOE

48

69841

Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj

B017307

Ravnatelj VSŠOE

44

69833

Tehniški šolski center Kranj

B017307

Ravnatelj VSŠOE

45

V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
ŠIFRA PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA

ŠIFRA
DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

73130

Šolski center Maribor

B017307

Ravnatelj VSŠOE

47

73180

Ekonomska šola Celje

B017307

Ravnatelj VSŠOE

46

73199

Šolski center Kranj

B017307

Ravnatelj VSŠOE

49
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(2) Tabela »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 49–54« se spremeni tako, da se iz
tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove
uvrstitve v plačne razrede:
ŠIFRA PU
69841
69833

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj
Tehniški šolski center Kranj

ŠIFRA
DM
B017310
B017310

IME DELOVNEGA
MESTA
Direktor ŠC
Direktor ŠC

PLAČNI
RAZRED
50
49

V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in
njihove uvrstitve v plačne razrede:
ŠIFRA PU
73130
73199

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA
Šolski center Maribor
Šolski center Kranj

ŠIFRA
DM
B017310
B017310

IME DELOVNEGA
MESTA
Direktor ŠC
Direktor ŠC

PLAČNI
RAZRED
52
52

(3) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45–52« se spremeni tako, da se iz
tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove
uvrstitve v plačne razrede:
ŠIFRA PU
70181
70114
70190
69264
70386

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA
Tehniški šolski center Maribor
Lesarska šola Maribor
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Poslovno komercialna šola Celje
Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož – Centro di
Formazione e Istruzione Nautica e Professionale Portorose

ŠIFRA
DM
B017312
B017312
B017312
B017312

IME DELOVNEGA
MESTA
Direktor-ravnatelj SŠ
Direktor-ravnatelj SŠ
Direktor-ravnatelj SŠ
Direktor-ravnatelj SŠ

B017312

Direktor-ravnatelj SŠ

PLAČNI
RAZRED
49
47
48
51
46

V tabeli se doda naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
ŠIFRA PU
73180

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA
Ekonomska šola Celje

ŠIFRA
DM
B017312

IME DELOVNEGA
MESTA
Direktor-ravnatelj SŠ

PLAČNI
RAZRED
52

(4) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44–50« se spremeni tako, da se iz
tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove
uvrstitve v plačne razrede:
ŠIFRA PU
69710
69752
70394
69574

ŠIFRA PU
73156
73164
73202

NAZIV PRORAČUNSKEGA
ŠIFRA
IME DELOVNEGA
UPORABNIKA
DM
MESTA
Srednja ekonomska šola Celje
B017313
Ravnatelj SŠ
Srednja gostinska in turistična šola Izola – Scuola media
B017313
Ravnatelj SŠ
alberghiera e turistica Isola
Srednja zdravstvena šola Izola – Scuola media sanitaria Isola B017313
Ravnatelj SŠ
Gimnazija Piran – Ginnasio Pirano
B017313
Ravnatelj SŠ
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in
njihove uvrstitve v plačne razrede:

PLAČNI
RAZRED
47

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA
Gimnazija Franceta Prešerna
Srednja šola Izola – Scuola media Isola
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran – Ginnasio e
Istituto nautico e elettronica Pirano

PLAČNI
RAZRED
46
46

ŠIFRA
DM
B017313
B017313

IME DELOVNEGA
MESTA
Ravnatelj SŠ
Ravnatelj SŠ

B017313

Ravnatelj SŠ

46
45
45

46

(5) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola –
organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42–49« se
spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo naslednji proračunski
uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
ŠIFRA PU
69841
69841
69841

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj
– Ekonomsko-trgovska šola
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj
– Gradbeno-storitvena šola
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj
– Gimnazija

ŠIFRA
DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

B017314

Ravnatelj SŠOE

45

B017314

Ravnatelj SŠOE

44

B017314

Ravnatelj SŠOE

45

Uradni list Republike Slovenije
ŠIFRA PU
69833
69833

NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA
Tehniški šolski center Kranj
– Strokovna in poklicna šola
Tehniški šolski center Kranj
– Strokovna gimnazija

Št.
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MESTA

Stran
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PLAČNI
RAZRED

B017314

Ravnatelj SŠOE

46

B017314

Ravnatelj SŠOE

43

V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in
njihove uvrstitve v plačne razrede:
NAZIV PRORAČUNSKEGA
UPORABNIKA

ŠIFRA PU

ŠIFRA
DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

73130

– Šolski center Maribor
Srednja strojna šola

B017314

Ravnatelj SŠOE

47

73130

– Šolski center Maribor
Srednja elektro-računalniška šola

B017314

Ravnatelj SŠOE

48

73130

– Šolski center Maribor
Srednja lesarska šola

B017314

Ravnatelj SŠOE

45

73199

Šolski center Kranj
– Strokovna gimnazija

B017314

Ravnatelj SŠOE

42

73199

Šolski center Kranj
– Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo

B017314

Ravnatelj SŠOE

48

73199

Šolski center Kranj
– Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

B017314

Ravnatelj SŠOE

48

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede iz
prejšnjega člena se pri posameznem proračunskem uporabniku izvedejo z začetkom učinkovanja akta o ustanovitvi javnega
zavoda, s katerim je posamezno delovno mesto oblikovano ali
ukinjeno.
Št. 0070-51/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2013-3330-0050
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

USTAVNO SODIŠČE
876.

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-680/12-13
Datum: 21. 2. 2013

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa mag. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče,
na seji 21. februarja 2013

o d l o č i l o:
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 245/2011 z dne 26. 4.
2012 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v
novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Pritožniku je bila s sklepom Policijske uprave Ljubljana
odrejena nastanitev v prostore Centra za tujce od 12. 1. 2011
do njegove odstranitve iz države, a ne dalj kot za šest mesecev. Pritožnik je vložil pritožbo, ki jo je Ministrstvo za notranje
zadeve zavrnilo. Pritožnik je nato vložil tožbo, ki jo je Upravno
sodišče zavrnilo. Vrhovno sodišče je z izpodbijanim sklepom
njegovo revizijo kot nedovoljeno zavrglo. Ugotovilo je, da po
prenehanju veljavnosti sklepa o nastanitvi v Center za tujce,
pritožnik nima več pravnega interesa za vložitev revizije, saj
se njegov pravni položaj ne more (več) izboljšati.
2. Pritožnik izpodbija navedeni sklep Vrhovnega sodišča.
Zatrjuje kršitev 22., 26. in 30. člena Ustave. Meni, da je odločitev Vrhovnega sodišča o zavrženju revizije zaradi pomanjkanja pravnega interesa arbitrarna. Pritožnik naj bi izkazoval
pravni interes za odločanje o reviziji, čeprav sklep o nastanitvi
v Center za tujce ne velja več. S prenehanjem sklepa naj ne
bi prenehale dejanske posledice nezakonite omejitve gibanja.
Vrhovno sodišče naj bi s svojim stališčem onemogočilo sodno
presojo spornega vprašanja, ali je bila omejitev gibanja res
nezakonita. Sklep o omejitvi gibanja naj bi v času, ko je veljal,
pritožniku povzročil škodo, za katero naj bi imel pravico do
odškodnine, ki pa naj je ne bi mogel uveljavljati, dokler ne bi
izkazal nezakonitosti omejitve gibanja.
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom št. Up680/12 z dne 22. 1. 2013 sprejelo v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v
nadaljevanju ZUstS) je o tem obvestilo Vrhovno sodišče in
Ministrstvo za notranje zadeve.
B.
4. Pritožnik meni, da je stališče Vrhovnega sodišča, po
katerem po prenehanju veljavnosti sklepa o nastanitvi v Center za tujce nima (več) pravnega interesa za vložitev revizije,
očitno napačno in je zato v neskladju s pravico iz 22. člena
Ustave.
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5. Po ustaljeni ustavnosodni presoji iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave izhaja tudi zahteva po prepovedi sodniške samovolje. To ustavno procesno
jamstvo je kršeno v primeru, ko je sodna odločba že na prvi
pogled očitno napačna, zaradi česar je utemeljen sklep, da
sodišče ni odločalo na podlagi zakona, ampak na podlagi
kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev – torej samovoljno.1 Glede na očitke pritožnika, da je sklep Vrhovnega sodišča očitno napačen, je Ustavno sodišče izpodbijani
sklep preizkusilo z vidika morebitne kršitve tega ustavnega
procesnega jamstva.
6. Sklep o nastanitvi v Center za tujce je odločba,
izdana za določen čas,2 (temporalna odločba).3 ZTuj-1 je
v tretjem odstavku določal kratke roke, v katerih so morali
pristojni organi in sodišče odločiti o pravnih sredstvih.4 V
konkretnem primeru je bil pritožniku sklep o namestitvi v
Center za tujce izdan 12. 1. 2011 in je veljal do 7. 7. 2011, ko
je bil pritožniku izdan sklep o podaljšanju nastanitve v Centru
za tujce. Odločba Ministrstva za notranje zadeve o zavrnitvi
pritožbe je bila izdana 15. 2. 2011. Upravno sodišče je tožbo
zavrnilo 2. 3. 2011. Vrhovno sodišče pa je o vloženi reviziji
odločilo 26. 4. 2012, ko je izpodbijani sklep o nastanitvi v
Center za tujce že prenehal veljati.5
7. Vrhovno sodišče je zavzelo stališče, da so pravne
posledice sklepa o nastanitvi v Centru za tujce prenehale veljati s prenehanjem veljavnosti navedenega sklepa. Pritožnik
naj si svojega pravnega položaja ne bi mogel več izboljšati,
tudi če bi z revizijo uspel. Zato naj ne bi (več) imel pravnega
interesa za odločanje o reviziji.
8. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-181/09, Up860/09, Up-222/10 z dne 10. 11. 2011 (Uradni list RS,
št. 98/11), ki je bila izdana pred izpodbijanim sklepom Vrhovnega sodišča, ugotovilo, da je Zakon o upravnem sporu
(Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10 – v nadaljevanju ZUS-1)
v neskladju z Ustavo, ker ne omogoča, da bi posameznik
lahko zahteval zgolj ugotovitev nezakonitosti akta. V obrazložitvi je med drugim navedlo, da v primerih, ko so bili
v upravnem sporu izpodbijani upravni akti že izvršeni in z
njihovo odpravo vzpostavitve prejšnjega oziroma drugačnega zakonitega stanja na podlagi ponovljenega postopka
odločanja o izdaji upravnega akta ne bi bilo mogoče doseči,
pomeni učinkovito sodno varstvo možnost vložitve tožbe,
s katero bi tožnik lahko zahteval ugotovitev, da je bilo poseženo v njegove pravice in pravne koristi z nezakonitim
upravnim aktom (ugotovitvena tožba). V navedeni odločbi je
Ustavno sodišče določilo tudi način izvršitve te odločbe, ki
Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-464/01 z dne 15. 12.
2003 in odločbo Ustavnega sodišča št. Up-572/06 z dne 8. 11. 2007
(Uradni list RS, št. 107/07, in OdlUS XVI, 112).
2 V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZTuj-1), ki je veljal v času odločanja prvostopenjskega
organa, je bila nastanitev tujca v Centru za tujce dopustna najdalj
za šest mesecev. V skladu s četrtim odstavkom 58. člena ZTuj-1
je bilo mogoče nastanitev v Centru za tujce podaljšati za nadaljnjih
šest mesecev.
3 Materialni predpisi lahko določijo, da se določene pravice
priznavajo oziroma obveznosti nalagajo samo za določen čas.
Odločbe, izdane v takih upravnih zadevah, imajo časovno omejeno
veljavnost, ker veljajo le določen čas. S potekom tega časa odločbe
nehajo veljati in se morajo obnoviti, če se hoče podaljšati njihova
veljavnost (povzeto po V. Androjna in E. Kerševan, Upravno procesno pravo, upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana
2006, str. 405–406).
4 Tretji odstavek 58. člena ZTuj-1 je določal: »O pritožbi odloči minister v osmih dneh. Zoper odločitev o pritožbi je dopusten
upravni spor. O tožbi zoper nastanitev tujca v center za tujce in
odreditev bivanja pod strožjim policijskim nadzorom mora upravno
sodišče odločiti v osmih dneh.«
5 Pritožniku je bil 11. 2. 2012 izdan sklep o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji in ni bil več nastanjen v Centru za tujce.
1
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je v času do odprave ugotovljene protiustavnosti6 omogočal
tožnikom, da vložijo tudi ugotovitveno tožbo.
9. Stališča Ustavnega sodišča v odločbi št. U-I-181/09,
Up-860/09, Up-222/10 so upoštevna tudi pri odločanju Vrhovnega sodišča pri presoji obstoja pravnega interesa za
odločanje o reviziji. Če bi pritožnik z revizijo uspel, bi v ponovljenem postopku pred Upravnim sodiščem v skladu z navedeno odločbo Ustavnega sodišča, kljub temu da je sklep
o nastanitvi v Center za tujce prenehal veljati, lahko dosegel
ugotovitev nezakonitosti izpodbijanega sklepa. Upravno sodišče bi moralo namreč pri ponovnem odločanju upoštevati
stališča Ustavnega sodišča iz navedene odločbe. Stališče
Vrhovnega sodišča, da si pritožnik svojega pravnega položaja (tudi če bi z revizijo uspel) v tem postopku ne more
(več) izboljšati, torej ne drži. Navedeno stališče Vrhovnega
sodišča je mogoče oceniti za samovoljno oziroma arbitrarno
ter s tem v nasprotju s pravico do enakega varstva pravic
po 22. členu Ustave.
10. Ker je ustavna pritožba utemeljena, je Ustavno
sodišče izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča razveljavilo
in zadevo vrnilo v novo odločanje. V novem postopku bo
sodišče moralo upoštevati razloge iz te odločbe. Ustavno
sodišče je ustavni pritožbi ugodilo že zaradi kršitve 22. člena
Ustave, zato drugih zatrjevanih kršitev ni presojalo.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in prve alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik
dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

877.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-794/11-15
Datum: 21. 2. 2013

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi, ki jo je vložil A. B., C., ki ga zastopa Milan Vajda, odvetnik v
Ljubljani, na seji 21. februarja 2013

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 376/2009 z dne
5. 4. 2011 se razveljavi in zadeva se vrne temu sodišču v novo
odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo pritožnikov tožbeni
zahtevek za odpravo odločb Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), s katerima je bila
6 Z Zakonom o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 109/12 – ZUS-1B) je bil ZUS-1 dopolnjen tako, da
omogoča vložitev ugotovitvene tožbe.
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zavrnjena njegova zahteva za izplačilo nadomestila plače
za čas zadržanosti od dela od 1. 1. 2005 do 14. 2. 2006.
Ker je bil pritožnik v tem času v delovnem razmerju, je presodilo, da lahko plačilo spornega nadomestila uveljavlja le
od delodajalca, ne pa neposredno od Zavoda. Višje delovno
in socialno sodišče je pritožnikovi tožbi ugodilo, odpravilo
zavrnilno odločbo Zavoda in Zavodu naložilo, naj pritožniku
izplača sporno nadomestilo. Presodilo je, da bi bilo neskladno z ureditvijo pravic v Zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08 in 87/11 – v nadaljevanju ZZVZZ), z vidika ustavne pravice do socialne varnosti
pa najmanj vprašljivo, če zavarovanec tudi v primeru, ko
iz objektivnih razlogov plačila nadomestila plače za čas
zadržanosti od dela zaradi bolezni ne bi mogel uveljavljati
pri delodajalcu, ne bi imel možnosti neposrednega uveljavljanja plačila nadomestila pri Zavodu. Vrhovno sodišče
je reviziji Zavoda ugodilo in sodbo sodišča druge stopnje
spremenilo tako, da je pritožbo pritožnika zavrnilo in potrdilo
sodbo sodišča prve stopnje. Presodilo je, sklicujoč se tudi na
sodbo št. VIII Ips 81/2008 z dne 11. 5. 2010, da za direktni
zahtevek pritožnika do Zavoda ni bilo pravne podlage. Po
stališču Vrhovnega sodišča tega ne spremeni niti dejstvo, da
delodajalec plač in nadomestil ne izplačuje zaradi domnevne
insolventnosti, niti prenehanje delodajalca zaradi izbrisa iz
sodnega registra.
2. Pritožnik izpodbija odločitev Vrhovnega sodišča. Navaja, da mu delodajalec v času bolniškega staleža ni izplačeval nadomestila za čas zadržanosti od dela, čeprav bi lahko
vrnitev izplačanih sredstev zahteval od Zavoda. Meni, da je
treba delavcem v teh primerih zagotoviti učinkovito varstvo
socialne pravice z možnostjo neposrednega uveljavljanja
nadomestila za čas zadržanosti od dela pri Zavodu, sicer je
delavcem, ki so na bolniškem staležu, dejansko in pravno
onemogočeno uveljavljanje te socialne pravice. Posledično
ostanejo tudi brez sredstev za preživljanje. To po mnenju
pritožnika pomeni kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin delavcev v bolniškem staležu. Prav tako naj bi bili
neenako obravnavani v primerjavi z delavci v bolniškem
staležu, katerim delodajalec izplačuje nadomestila za čas
zadržanosti od dela, ki jih dobi nato povrnjena od Zavoda.
3. Ustavno sodišče je na seji senata ustavno pritožbo
s sklepom št. Up-794/11 z dne 25. 4. 2012 sprejelo v obravnavo. O tem je obvestilo Vrhovno sodišče.
4. Ustavna pritožba je bila poslana Zavodu, nasprotnemu udeležencu iz socialnega spora. Zavod zavrača navedbe
pritožnika o kršitvi pravice do socialne varnosti in pravice do
enakosti pred zakonom. Po mnenju Zavoda naj bi bilo bistveno, da je pravica do nadomestila za čas bolniške odsotnosti
pravica, ki izvira iz delovnopravnega razmerja med delavcem in delodajalcem, zato je treba to pravico obravnavati
izključno kot temeljno delovnopravno pravico. Ne nazadnje
je ta pravica urejena tudi v 137. členu Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 – v nadaljevanju ZDR) in ne v ZZVZZ. Pravice iz delovnega razmerja
pa naj bi lahko delavec uveljavljal zgolj zoper delodajalca.
Zavod, ki ni stranka delovnopravnega razmerja, naj zato ne
bi bil legitimiran, da delavcu neposredno izplača navedeno
nadomestilo, oziroma za takšen zahtevek naj tudi ne bi bilo
ustrezne pravne podlage. Nadomestilo za čas bolniške odsotnosti, ki gre v breme Zavoda, naj bi bil na podlagi ZDR
in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list
RS, št. št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09,
30/11, 49/12 in 106/12 – v nadaljevanju Pravila) zavezan izplačati delodajalec. Iz tega naslova naj bi imel samo delodajalec pravico do refundacije zahtevka od Zavoda. Zavod prav
tako meni, da ne gre za omejitev pravice do učinkovitega
varstva in uveljavljenja socialnih pravic, ker lahko delavec te
pravice uveljavlja na podlagi Zakona o finančnem poslova-
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nju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10,
26/11 in 47/11 – ZFPPIPP) in Zakona o Javnem jamstvenem,
preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo in
106/12 – ZJSRS), ki naj bi določala pogoje ter postopke za
uveljavljanje pravic v izjemnih primerih, kot je insolventnost
delodajalca. Drugačno stališče bi po mnenju Zavoda postavilo delavce v neenakopraven položaj in omogočilo delavcem,
ki so odsotni z dela zaradi bolezni, privilegiran položaj glede
na delavce, ki so pri istem delodajalcu v delovnem razmerju,
so zdravi in delajo, vendar jim delodajalec ne izplačuje plač.
Zavod Ustavnemu sodišču predlaga, naj zavrne ustavno
pritožbo kot neutemeljeno.
5. Odgovor nasprotnega udeleženca je Ustavno sodišče poslalo pritožniku, ki zavrača njegove navedbe in vztraja
pri svojih dosedanjih navedbah.
B.
6. Pritožnik nasprotuje stališču Vrhovnega sodišča, po
katerem ni pravne podlage, da se Zavodu naloži, naj pritožniku izplača nadomestilo plače zaradi zadržanosti od dela
zaradi bolezni za čas od 31. dne zadržanosti od dela dalje,
četudi mu delodajalec tega nadomestila ni izplačeval zaradi
domnevne insolventnosti. Po mnenju pritožnika je treba v
teh primerih zagotoviti učinkovito varstvo socialne pravice z
možnostjo neposrednega uveljavljanja nadomestila za čas
zadržanosti od dela pri Zavodu, sicer bi bili delavci brez
sredstev za preživljanje, kar bi pomenilo kršitev njihovih
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v času začasne
zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe. Glede na
takšne trditve je Ustavno sodišče presojalo, ali izpodbijana
sodba temelji na stališču, ki ni sprejemljivo z vidika pravice
do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena Ustave.
7. Prvi odstavek 50. člena Ustave zagotavlja državljanom pravico do socialne varnosti pod pogoji, kot jih določa
zakon. Vsebina pravice do socialne varnosti z Ustavo ni
podrobno določena, vendar iz drugega odstavka 50. člena
Ustave izhaja, da so temelj sistema socialne varnosti obvezna socialna zavarovanja (obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje), za urejanje
in delovanje katerih je zadolžena država. Obvezna socialna
zavarovanja, kamor spada tudi obvezno zdravstveno zavarovanje, so torej sestavni del te pravice. Pri zakonskem
urejanju pravic, ki naj zagotavljajo socialno varnost, mora
zakonodajalec upoštevati namen oziroma cilj prvega in drugega odstavka 50. člena Ustave, tj., da sta posameznikom
v največji mogoči meri zagotovljena ekonomska varnost in
človekovo dostojanstvo.1
8. Ker opredelitev pravice do obveznega zdravstvenega
varstva na ustavnopravni ravni vsebuje t. i. zakonski pridržek, je izbira konkretnih ukrepov prepuščena zakonodajalcu.
Pri tem je zakonodajalcu, kot to na splošno velja za področje
socialnih pravic, zagotovljeno široko polje proste presoje.
Vendar njegova normativna dejavnost kljub temu ni povsem
neomejena. Vsaka človekova pravica ima namreč svoje
ustavno zagotovljeno jedro, to je samo bistvo te človekove
pravice, v katero zakonodajalec ne sme poseči.2 Enakim
omejitvam so podvržena tudi sodišča, ko odločajo o človekovih pravicah.
9. Bistvo (jedro) pravice do obveznega zdravstvenega
zavarovanja je treba ugotavljati z razlago prvega odstavka
50. člena Ustave v zvezi z drugim odstavkom 50. člena
Ustave3 in pri tem upoštevati mednarodne instrumente, ki
1 Tako tudi v odločbi Ustavnega sodišča št. U-II-1/11 z dne
10. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 20/11), tč. 29.
2 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-159/07 z dne 10. 6.
2010 (Uradni list RS, št. 51/10), tč. 16.
3 Podobno v odločbi Ustavnega sodišča št. U-II-1/11 z dne
10. 3. 2011, tč. 29.
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zavezujejo Republiko Slovenijo in ki postavljajo minimalne
standarde socialne varnosti.4
10. Zakonodajalec je pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost v
primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti, uredil v ZZVZZ.
Obvezno zdravstveno zavarovanje temelji na zavarovalniškem principu. V tem okviru si posameznik s plačilom prispevkov zagotavlja socialno varnost za primer bolezni, poškodbe,
nosečnosti in poroda. Temeljna pravica zavarovanih oseb iz
tega razmerja je pravica do posameznih dajatev iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, temeljna dolžnost Zavoda kot
nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izhaja iz
tega razmerja, je zagotovitev teh dajatev.5 Pravica zavarovancev do dajatev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
nastane ob nastopu socialnega (zavarovalnega) primera (npr.
bolezni in poškodbe) ter ob izpolnitvi drugih pogojev za pridobitev posamezne pravice oziroma dajatve iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja.6 Za uresničitev tega namena je
v ZZVZZ opredeljenih več pravic,7 med njimi denarno nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali
poškodbe. Zavod je dolžan izplačevati denarno nadomestilo
med začasno zadržanostjo od dela v določenih primerih že od
prvega dne odsotnosti,8 v vseh drugih primerih pa od 31. dne
zadržanosti od dela.
11. Bistvo pravice do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe je pravica
posameznika, da se mu ob nastopu zavarovalnega primera
(bolezni ali poškodbe) in ob izpolnitvi drugih pogojev zagotovi
pri nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja določena
dohodkovna (socialna) varnost za čas, ko je nezmožen za delo
zaradi bolezni ali poškodbe.
4 Pravica do socialne varnosti je določena med človekovimi
pravicami v 22. členu Splošne deklaracije Združenih narodov o
človekovih pravicah iz leta 1948 (Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za
Republiko Slovenijo, Ljubljana, 1995, str. 1–7 – Splošna deklaracija
ZN). Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
(Uradni list SFRJ, MP št. 7/71 in Uradni list RS, št. 35/92, MP št. 9/92
– MPESKP) v 9. členu zavezuje države, naj priznavajo vsakomur
pravico do socialne varnosti, vključno s socialnim zavarovanjem, v
12. členu tudi pravico do zdravja. Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (Uradni
list FLRJ-MP, št. 1/55, in Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 15/92
– Konvencija MOD št. 102), čeprav ne opredeljuje socialne varnosti, določa minimalne pravice do denarnih dajatev, s katerimi se
nadomešča izpad plače oziroma dohodka za socialne primere, ko
delavec ni zmožen za delo zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti,
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, invalidnosti, materinstva,
smrti, ter pravico do družinskih dajatev in pravico do zdravstvenega
varstva. Evropska socialna listina – spremenjena (Uradni list RS,
št. 24/99, MP, št. 7/99 – v nadaljevanju MESL) poleg klasične pravice
do socialne varnosti in pravice do zdravstvenega varstva zagotavlja
tudi pravico do socialne in zdravstvene pomoči, do socialnih storitev
in do varstva pred socialno izključenostjo in revščino (11., 12. in
13. člen MESL). Evropski kodeks o socialni varnosti (Uradni list RS,
št. 126/03, MP, št. 29/03 – MEKSV), na katerega se MESL sklicuje
pri opredelitvi vsebine pravice do socialne varnosti, podrobneje ureja
enaka področja socialne varnosti kot Konvencija MOD št. 102. Glej
tudi B. Kresal v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana
2002, str. 524–525.
5 Glej več o tem v G. Strban, Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja, Cankarjeva založba, Ljubljana 2005, str. 89–182.
6 Nadomestilo po določbi 29. člena ZZVZZ gre zavarovancem
na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije.
7 ZZVZZ ureja še plačilo zdravstvenih storitev, pogrebnine in
posmrtnine ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem
zdravstvenih storitev.
8 Od prvega dne odsotnosti krije Zavod nadomestila plače
med začasno zadržanostjo od dela v primerih zaradi presaditve
živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi,
nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi
zdravnik, ter poškodb, nastalih v okoliščinah iz 18. člena ZZVZZ.
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12. Glede na ustavno opredeljeno jedro te pravice je treba
v nadaljevanju presoditi, ali pomeni izpodbijano stališče poseg
v pritožnikovo pravico do socialne varnosti iz prvega odstavka
50. člena Ustave, ker pritožniku ne omogoča, da pri Zavodu,
kot nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavi
pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tj. pravico
do denarnega nadomestila zaradi zadržanosti od dela zaradi
bolezni za čas od 31. dne zadržanosti od dela dalje.
13. Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi
bolezni urejajo tako predpisi s področja socialne varnosti kot
predpisi s področja delovnega prava. Pravico delavcev do odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih primerih v skladu s predpisi o zdravstvenem
zavarovanju ureja ZDR. Odsotnost z dela zaradi zdravstvenih
razlogov je pravica iz delovnega razmerja, glede njenega uresničevanja pa se zakon sklicuje na predpise o zdravstvenem
zavarovanju. Ta vrsta odsotnosti z dela je plačana odsotnost,
podlaga za obveznost pa je določena v 137. členu ZDR. Skladno z navedeno določbo nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela določen čas zagotavlja delodajalec,9 preostali
čas Zavod.10 Zavod je glede na ureditev po ZDR dolžan izplačevati denarno nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela
praviloma po preteku časa, v katerem delodajalec zagotavlja
nadomestilo plače iz tega naslova.
14. Čeprav ZDR v tretjem odstavku 137. člena določa
obveznost delodajalca, da v breme zdravstvenega zavarovanja, torej v breme Zavoda, izplačuje nadomestilo plače za čas
odsotnosti z dela, ki presega 30 oziroma 120 delovnih dni v
koledarskem letu, gre v navedenem primeru za nadomestilo
plače, ki pomeni pravico (dajatev) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta pa po svoji naravi ni pravica iz delovnega
razmerja. Zagotavljanje plačila nadomestila zato ni pravica
iz delovnega razmerja, ki bi bila predmet urejanja razmerja
med delodajalcem in delavcem, temveč je pravica iz naslova
zdravstvenega zavarovanja.11 Zato se ni mogoče strinjati z
razlago Zavoda, da pomeni priznanje nadomestila plače za
čas odsotnosti z dela zaradi bolezni od 31. dne zadržanosti od
dela neenakopravno in privilegirano obravnavo teh delavcev v
primerjavi z delavci, ki pri istem delodajalcu delajo, pa jim ta ne
izplačuje plač. Gre za različna položaja, ki temeljita na različnih
pravnih podlagah.
15. Na povsem enak način je izplačevanje nadomestila med začasno nezmožnostjo za delo nad 30 delovnih dni
urejeno v 229. členu Pravil. Tako ZDR kot Pravila urejajo le
način obračuna in izplačila nadomestila plače zaradi začasne
nezmožnosti za delo s strani delodajalca v breme Zavoda, ki
je od 31. dne zadržanosti od dela zavezan zagotavljati pravico do tega nadomestila. Sredstva za to nadomestilo, ki jih
izplačuje Zavod v svoje breme, izhajajo (izvirajo) iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, zbrana so (tudi) iz prispevkov
zavarovancev. Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi
njegove bolezni, vendar le za prvih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela. V primeru daljše odsotnosti pa delodajalec le izvede plačilo tega nadomestila v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Tako delodajalec zgolj tehnično
izvede izplačilo navedenega nadomestila. Ker gre za dajatev
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jo sicer izplača
9 Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev
v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali
poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za
posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v
koledarskem letu (tretji odstavek 137. člena ZDR).
10 V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 137. člena ZDR
delodajalec v primeru začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni
ali poškodbe, ki presega omejitve (nad 30 delovnih dni oziroma
120 delovnih dni v koledarskem letu), izplača nadomestilo plače
delavcu v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
11 Glej več o tem v B. Kresal, Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom, Primath, Ljubljana 2002,
str. 494–495.
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delodajalec v breme Zavoda, kasneje pa od njega izplačana
sredstva refundira, je temeljna dolžnost Zavoda kot nosilca
obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotoviti navedeno
dajatev pritožniku, saj gre za pravico zavarovanca iz naslova
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jo lahko uveljavlja v
socialnem sporu in ne v individualnem delovnem sporu.
16. Pravno stališče Vrhovnega sodišča, da lahko nadomestilo plače zaradi zadržanosti od dela zaradi bolezni za čas
od 31. dne zadržanosti od dela dalje pritožnik uveljavlja le od
delodajalca, od Zavoda pa ne, ker ni bilo pravne podlage, v
okoliščinah tega primera pomeni nedopusten poseg v pravico do
socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena Ustave. Pritožniku
je odvzelo vsakršno možnost učinkovitega varovanja in uresničitve njegove pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
(pravice do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo
od dela zaradi bolezni ali poškodbe). To je privedlo do izvotlitve
pritožnikove pravice iz prvega odstavka 50. člena Ustave.
17. Zaradi ugotovljene kršitve prvega odstavka 50. člena
Ustave je Ustavno sodišče razveljavilo izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča in mu zadevo vrnilo v novo odločanje. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo že zaradi navedene kršitve, se v druge zatrjevane kršitve človekovih pravic ni spuščalo.

Obrazložitev

C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS)
v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki
dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer,
dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar,
dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

878.

Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Laško, kolikor kategorizira javno
pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki poteka
po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2,
obe k.o. Širje

Številka: U-I-208/11-8
Datum: 7. 3. 2013

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Marije Schuller in Ivana Schullerja, oba Zidani Most, ki ju zastopa Tomaž Bromše, odvetnik v
Celju, na seji 7. marca 2013

o d l o č i l o:
1. Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12), kolikor kategorizira
javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki poteka po zemljiščih
parc. št. 971/2 in 974/2, obe k. o. Širje, se razveljavi.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/99, 12/01, 117/04 in 53/05),
kolikor kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki
poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k. o. Širje,
se zavrže.
3. Občina Laško mora pobudnikoma povrniti njune stroške postopka v višini 612,00 EUR v 30 dneh po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
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A.
1. Pobudnika izpodbijata 5. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (v nadaljevanju Odlok/99),
kolikor kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki
poteka po njunih zemljiščih. Odlok o kategorizaciji naj bi bil
v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in 69. členom Ustave.
Pobudnika navajata, da Občina Laško (v nadaljevanju Občina)
z njima ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, po
katerih poteka sporna javna pot, niti jima ni zemljišč odvzela v
razlastitvenem postopku.
2. Ker je Odlok/99 z uveljavitvijo Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Laško (v nadaljevanju Odlok o
kategorizaciji) prenehal veljati, je Ustavno sodišče pobudnika
pozvalo, naj sporočita, ali še vztrajata pri vloženi pobudi.
3. Pobudnika sta na poziv Ustavnega sodišča odgovorila,
da vztrajata pri pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka/99, ker naj ne bi bile odpravljene
škodljive posledice. Hkrati pa iz istih razlogov razširjata pobudo
še na 5. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno
pot po njunih zemljiščih.
4. Občina na pobudo ni odgovorila.
B. – I.
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan,
če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove
pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po
ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu
pa mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
6. Odlok/99 je bil z uveljavitvijo Odloka o kategorizaciji razveljavljen. Ker gre za predpis, ki je prenehal veljati med postopkom pred Ustavnim sodiščem, lahko Ustavno sodišče o njegovi
ustavnosti in zakonitosti odloča samo ob izpolnjenih pogojih iz
drugega odstavka 47. člena ZUstS. Eden od teh pogojev je tudi
pravovarstvena potreba pobudnikov. Ta obstaja, če bi se z ugotovitvijo morebitne protiustavnosti in nezakonitosti izpodbijanega
predpisa odpravile posledice, ki so nastale zaradi izpodbijanega
predpisa (prvi odstavek 47. člena ZUstS). Ker je z Odlokom o
kategorizaciji po istih parcelah ponovno kategorizirana javna pot,
le z morebitno ugoditvijo pobudi za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega predpisa, ki več ne velja,
teh posledic ni mogoče odpraviti. Pobudnika tako ne izkazujeta
pogojev iz drugega odstavka 47. člena ZUstS, zato je Ustavno
sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti Odloka/99 zavrglo (2. točka izreka).
B. – II.
7. Pobudnika izpodbijata 5. člen Odloka o kategorizaciji,
kolikor kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki
poteka po njunih nepremičninah. Navajata, da je iz dopisa Občine št. 007-05/2012 z dne 7. 12. 2012 razvidno, da sporna pot
poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k. o. Širje. Iz
zemljiškoknjižnih izpiskov izhaja, da sta pobudnika solastnika
navedenih zemljišč, zato izkazujeta pravni interes za začetek
postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti izpodbijanega dela Odloka o kategorizaciji. Ustavno sodišče je pobudo
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena ZUstS nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
8. Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega
prometa, ki ga prevzemajo. V 5. členu Odlok o kategorizaciji
pod zaporedno številko 6 kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, ki poteka po zemljiščih v lasti pobudnikov.
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9. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali
omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa
zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi
kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske
pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon
uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, ali so izpolnjeni
zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem so zagotovljeni tudi
sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
10. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12 – v nadaljevanju ZCes-1).
Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena
za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega
prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 je določeno, da so
javne ceste državne in občinske. Po drugem odstavku 39. člena
ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa
v lasti občin. Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno
kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom
za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni
lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s
pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve.
11. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih so
bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, sprejelo
vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma ni izvedla postopka razlastitve (npr. odločba št. U-I-13/12 z dne 13. 9. 2012, Uradni list RS,
št. 75/12). Tudi v obravnavani zadevi Občina pred kategorizacijo
javne poti »Schuller–Lipovšek« s pobudnikoma ni sklenila pravnega posla za pridobitev njunih zemljišč, po katerih poteka javna pot.
Zoper njuni nepremičnini tudi ni bil izveden postopek razlastitve,
zato je 5. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave. Ker 5. člen Odloka o kategorizaciji
v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico pobudnikov,
je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato
5. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in
974/2, obe k. o. Širje, razveljavilo (1. točka izreka).
B. – III.
12. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče njune stroške postopka s pobudo naloži v plačilo Občini. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem
vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče
ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji morajo
obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški pobudnika
naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu. V konkretnem primeru so takšni razlogi podani. Občina je vedela, da poteka pred
Ustavnim sodiščem postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti
Odloka/99. Glede na ustaljeno presojo Ustavnega sodišča je lahko utemeljeno pričakovala vsebinsko enako odločitev Ustavnega
sodišča kot v drugih zadevah, pa je kljub temu med postopkom
pred Ustavnim sodiščem sprejela izpodbijani Odlok o kategorizaciji in ponovno kategorizirala sporno javno pot. Ustavno sodišče
je zato odločilo, da je Občina v 30 dneh dolžna povrniti pobudnikoma stroške, ki sta jih imela z vložitvijo pobude.
13. Pobudnika sta pobudo vložila po pooblaščencu, ki je
Ustavnemu sodišču predložil stroškovnik in priglasil stroške po Zakonu o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 – v nadaljevanju
ZOdvT). Ustavno sodišče je pooblaščencu pobudnikov v skladu
z ZOdvT za opravljene storitve priznalo nagrado po tar. št. 3470 v
znesku 500,00 EUR, pavšal za izdatke po tar. št. 6002 v znesku
10,00 EUR in 102,00 EUR za plačilo davka na dodano vrednost.
Stroški zastopanja znašajo tako 612,00 EUR (3. točka izreka).
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena, tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest
Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek

Uradni list Republike Slovenije
Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag.
Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan
Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
879.

Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za
zaračunavanje nadomestil za storitve Banke
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno
besedilo in št. 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje
nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve
Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12, 36/12 in 17/13) se
v II. poglavju »II. POSLOVANJE S KOMITENTI«, tarifna številka 6e, vrsta posla »prejeto vračilo, povračilo«, višina plačila
11,70 EUR za nalog, spremeni tako, da se glasi:
»e)
direktna obremenitev za prejemnike plačil
– prejeto vračilo, povračilo
0,05 EUR
za nalog«
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2013.
Ljubljana, dne 19. marca 2013
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

880.

Sklep o spremembi Sklepa o obveznosti
poročanja o poslovanju s tujino

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena in
prvega odstavka 31. člena v zvezi s 55. členom Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o obveznosti poročanja
o poslovanju s tujino
1.
Četrta točka Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju
s tujino /v nadaljevanju: sklep/ se spremeni tako da se glasi:
»Ne glede na 2. in 3. točko tega sklepa banke in hranilnice poročajo o vseh plačilih, ki jih opravijo zase in za stranke
v odnosu s tujino.«
2.
Ta sklep začne veljati 1. 4. 2014.
Ljubljana, dne 19. marca 2013
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.
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OBČINE
LITIJA
881.

Sklep o razpisu predčasnih volitev za člane
sveta Krajevne skupnosti Jevnica

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine
Litija o prenehanju mandata članom sveta Krajevne skupnosti Jevnica z dne 22. 2. 2013 in na podlagi 32. člena Zakona o lokalnih
volitvah (ZLV – UPB3, Uradni list RS, št. 45/08) je Občinska volilna
komisija Občine Litija na 1. redni seji dne 13. 3. 2013 sprejela

SKLEP
o razpisu predčasnih volitev za člane sveta
Krajevne skupnosti Jevnica
1.
Občinska volilna komisija Občine Litija razpisuje predčasne volitve za člane sveta Krajevne skupnosti Jevnica.
2.
Predčasne volitve za člane sveta Krajevne skupnosti Jevnica bodo v nedeljo 12. 5. 2013.
3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 22. 3. 2013.

Litija.

4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine

5.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2013
Litija, dne 13. marca 2013
Predsednik OVK
Marko Godec l.r.

SLOVENJ GRADEC
882.

Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih
zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 1245/1,
1246/3, 1246/5 k. o. 845 Pameče

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
spremembe: Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno
besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 22. redni seji 5. februarja 2013 sprejel

SKLEP
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč
na delu zemljišč s parc. št. 1245/1, 1246/3, 1246/5
k. o. 845 Pameče
1. člen
Za območje Mestne občine Slovenj Gradec veljajo naslednji planski akti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87 in
Uradni list RS, št. 21/90, 93/99 in 89/09) in
– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št.
17/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 93/99 in 89/09).
– sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne
kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih

planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 72/12).
2. člen
Podjetje Plamen d. o. o. je zaprosil za razširitev stavbnega
zemljišča na delu zemljišč s parc. št. 1245/1, 1246/3, 1246/5
k. o. 845 Pameče za gradnjo objekta, katerega večinski del bo
namenjen za izdelovanje prikolic in servisiranje voznega parka
ter garaža za vozni park – namenjen turizmu (10 avtobusov visko
turistične kategorije, kombinirano vozilo in enoprostorno osebno
vozilo) – namenjen opravljanju proizvodnih in turističnih dejavnosti
in v katerm se bo izvajala proizvodna in turistična dejavnost.
3. člen
Stavbno zemljišče na katerem so zgrajeni poslovni objekti
podjetja Plamen d. o. o. se razširi na del zemljišč s parc. št.
1245/1, 1246/3, 1246/5 k.o. Pameče. Skupna površina širitve
stavbnih zemljišč po tem sklepu znaša skupaj 4970 m2 in je natančno razvidna iz grafične priloge k temu sklepu.
Meja širitve je na jugozahodnem delu določena s koordinatnimi točkami:
T1: X= 505588.1978 Y= 155285.6904,
T2: X= 505591.9469 Y= 155273.8421,
T3: X= 505588.9865 Y= 155252.2335,
T4: X= 505599.6389 Y= 155237.5805,
T5: X= 505622.8538 Y= 155231.7956,
T6: X= 505620.3202 Y= 155223.3637,
T7: X= 505662.9729 Y= 155167.4602,
T8: X= 505702.3883 Y= 155197.5596,
T9: X= 505617.0800 Y= 155284.8400.
Jugovzhodna in jugozahodna meja širitve je določena s
koordinatnimi točkami, severo vzhodna meja poteka po SV meji
zemljišča s parc. št. 1246/5, 1246/3 k.o. Pameče, po JV in JZ meji
stavbnega zemljišča parc. št. 1246/2 k.o. Pameče, do točke T9.
4. člen
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu
zemljišč s parc. št. 1245/1, 1246/3, 1246/5 k. o. 845 Pameče
nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območja namenske
rabe prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša.
5. člen
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave,
s katero je območje širitve funkcionalno povezano to je Odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini
Slovenj Gradec – UPB1) (Uradni list RS, št. 72/12).
6. člen
Sklep o širitvi je sestavni del investitorjeve vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
7. člen
Ta sklep o širitvi se pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor
in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh
preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega odstavka tega člena
in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi občine
v tem roku ne obvestita o morebitni neskladnosti sklepa o širitvi se
šteje, da nanj nimata pripomb.
8. člen
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnjega člena tega
sklepa, se ta sklep objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj
Gradec in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh
letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje veljavnosti sklepa
o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu
občine in na svojih spletnih straneh.
Št. 350-43/2012
Slovenj Gradec, dne 4. januarja 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
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VSEBINA
862.
863.
864.

865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.

873.

VLADA

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav
Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru
Peskokop Mala gora v občini Kočevje
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah Selške
Sore, od Krevsovega jezu do sotočja s Poljanščico, v občini Škofja Loka
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja
Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ureditvi trga z vinom
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi
ministrstev
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Uredba o spremembi Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda »Študentski dom Ljubljana«

3101
3115

3116
3120

874.
875.

876.
877.
878.

3133
3139
3144

879.

3157

880.

3158
3158

3166
3166

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o meroslovnih
zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor
kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu,
ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2,
obe k.o. Širje

3167

3167
3169
3170

3173

BANKA SLOVENIJE

Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
Sklep o spremembi Sklepa o obveznosti poročanja
o poslovanju s tujino

3174
3174

OBČINE
881.

882.

LITIJA

Sklep o razpisu predčasnih volitev za člane sveta
Krajevne skupnosti Jevnica

3175

SLOVENJ GRADEC

Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč
na delu zemljišč s parc. št. 1245/1, 1246/3, 1246/5
k. o. 845 Pameče

3175

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja mag. Gašper Dovžan • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2013 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
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